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الغامن إلى بروكسل للقاء رئيسة البرملان األوروبي ورؤساء األحزاب

مجلس الوزراء اعتمد أسماء أعضاء املجلس البلدي املعينني

توجــه رئيس مجلس األمة مــرزوق الغامن على رأس 
وفد برملاني إلى العاصمة البلجيكية (بروكسل) أمس في 
زيارة رســمية تستغرق أربعة أيام يلتقي خاللها رئيسة 
البرملان األوروبي روبرتا ميتســوال والعديد من رؤســاء 

اللجان ورؤساء األحزاب في البرملان األوروبي.
ويضم الوفد املرافق للغامن وزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد عبيد الراجحي 
الذي سيلتقي عددا من مسؤولي املفوضية األوروبية ، كما 
يضم وكيل الشــعبة البرملانية النائب د. عبيد الوســمي، 
وأمني ســر الشــعبة النائب د. حمد املطر، وأمني صندوق 
الشعبة النائب ســلمان احلليلة، وعضو الشعبة النائب 

مساعد العارضي.
ومن املقرر أن يبحث الغامن خالل سلسلة لقاءات مع كبار 
املسؤولني في البرملان األوروبي اخلطوات واإلجراءات الالزمة 
الســتكمال ملف إعفاء الكويتيني من تأشيرة (الشينغن) 
ال سيما بعد موافقة املفوضية األوروبية على طلب دولة 
الكويــت املتعلــق بهذا الشــأن مع تبقي موافقــة البرملان 

األوروبي.
وكان فــي وداع الغامن علــى أرض املطار نائب رئيس 
بعثــة االحتاد األوروبــي لدى دولة الكويــت جدمييناس 

فارانافيشس وعدد من أركان البعثة األوروبية.

عقــد مجلــس الــوزراء 
اجتماعــا اســتثنائيا بعــد 
ظهر امس في قصر السيف 
برئاسة سمو رئيس مجلس 
الشــيخ صبــاح  الــوزراء 
اخلالد، وبعد االجتماع صرح 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير النفط ووزير الدولة 
الــوزراء  لشــؤون مجلس 

د.محمد الفارس مبا يلي:
اســتهل مجلس الوزراء 
إلى  اجتماعــه باالســتماع 
شــرح قدمه وزير الصحة 
د. خالــد الســعيد ومديــر 
الصحــة العامــة د. محمد 
آخــر  حــول  الســعيدان، 
انتشــار «جدري  تطورات 
 MONKEYPOX) القــرود» 
VIRUS) وذلــك مــن واقــع 
إحصائية عــن الدول التي 
انتشر فيها الڤيروس وأعداد 
اإلصابات والوفيات، مؤكدا 
خلو البالد من هذا الڤيروس 
حتى تاريخه وهللا احلمد، 
كمــا أحــاط املجلــس علما 
االحترازيــة  باإلجــراءات 
التي باشرت وزارة الصحة 
اتخاذهــا ملواجهة تطورات 
هذا الڤيروس وتالفي تسربه 

إلى البالد والوقاية منه.
من جانب آخــر، أحيط 
علمــا  الــوزراء  مجلــس 
بتوصيــة جلنــة تعزيــز 
منظومة األمن الغذائي بشأن 
العــرض املرئــي املقدم من 
جهاز األمن الوطني املتضمن 
«دراسة جلنة تقييم األمن 
الغذائي وبحث سبل تعزيزه 
في الكويت»، والتي اشتملت 
التحديــات واملخاطر  على 
التي تواجه اســتراتيجية 
األمــن الغذائي واملتطلبات 
الالزمــة إليجــاد منظومة 
األمن الغذائي في الكويت، 

البلدي وهم:
حيــدر  إســماعيل  م.  ـ   ١

بهبهاني 
٢ـ  م. شريفة صالح الشلفان 
٣ ـ م. علياء أحمد الفارسي
٤ ـ م. عبداللطيف عبداهللا 

الدعي 
٥ ـ م. منيرة جاسم األمير
٦ ـ م. فرح سالم الرومي

وقــرر رفعــه لصاحب 
الســمو األميــر، متمنيــا 
لألعضاء املعينني كل النجاح 

ولألعضــاء املعينني اجلدد 
فــي املجلس البلــدي على 
اختيارهم كأعضاء معينني 
لزمالئهــم  ســينضمون 
األعضاء املنتخبني لعضوية 

للمجلس البلدي.
الفارس  الوزيــرة  وأكدت 
فــي تصريــح لهــا أن هــذه 
اخلطوة حتمل معها ســابقة 
تاريخية وجتربة جديدة في 
تاريخ املجلس البلدي لتأكيد 
ضرورة متكني وتعزيز دور 
املرأة الكويتية ودعم جهودها 
من خالل اختيار شخصيات 
نســائية متسلحة باخلبرات 
واملؤهالت األكادميية والفنية 
بشكل يؤهلهن ملمارسة دورهن 

املنتظر في املجلس البلدي.
وأعربت الوزيرة الفارس 
عن متنياتها ألعضاء املجلس 
البلدي املنتخبني واملعينني 
بكل التوفيق والسداد في أداء 
مهامهم القادمة في املجلس 
البلدي اجلديــد والذي من 
املقرر ان يبدأ اعماله خالل 

شهر يونيو.

والتوفيــق مــع زمالئهــم 
األعضاء املنتخبني في تعزيز 
دور املجلــس البلــدي في 
ممارسة مهامه ومسؤولياته 
لدعم جهود التنمية الشاملة 

في البالد.
بدورهــا، وجهت وزيرة 
الدولــة لشــؤون البلديــة 
الدولة لشــؤون  ووزيــرة 
االتصــاالت وتكنولوجيــا 
املعلومــات د. رنا الفارس 
التهنئة لألعضاء املنتخبني 

أكد خلو البالد من «جدري القرود» وأحيط علماً بإجراءات «الصحة» ملواجهة تطورات الڤيروس وتالفي تسربه إلى البالد والوقاية منه

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن لدى مغادرته البالد

سمو الشيخ صباح اخلالد والشيخ أحمد النواف والشيخ طالل اخلالد خالل جلسة املجلس

إلــى جانب أهم املشــاريع 
املقتــرح  االســتراتيجية 
تنفيذها على املدى القصير 

واملتوسط في هذا الشأن.
كما أحيط مجلس الوزراء 
علما بتوصية جلنة تعزيز 
منظومة األمن الغذائي بشأن 
اللجنــة ألداء  آليــة عمــل 
االختصاصات املناطة إليها.
هذا، وقد أعتمد مجلس 
الوزراء مشــروع مرســوم 
بتعيني أعضاء في املجلس 

«الشؤون»: فريق عمل لدعم منظومة األمن الغذائي
بشرى شعبان

وزارة  وكيــل  أعلــن 
الشؤون عبدالعزيز شعيب 
عــن تشــكيل فريــق عمل 
بالوزارة لدعم منظومة األمن 

الغذائي في البالد.
ويضم القرار الذي أصدره 
الوزير برئاسة وكيل الوزارة 
في عضويته الوكيل املساعد 
التعــاون نائبــا  لشــؤون 
للرئيس، وعضوية كل من 
مدير إدارة الرقابة والتفتيش 
التعاوني وممثلني عن وزارة 
الصناعة وممثل عن جهاز 
حماية املنافسة وممثل عن 
العامــة للجمــارك  اإلدارة 

وممثل عن «الزراعة».
وحــول مهــام الفريــق، 

التفيش فيما يتعلق بتوافر 
الســلع وجودتها وطريقة 
حفظها وعرضها باألسواق 
واألفرع التابعة باجلمعيات 
التعاونيــة ومتابعة تنفيذ 
التقارير واقتراح االجراءات 

واحملالــة إليهــا مــن قبــل 
الوزيــر لدراســتها وإبداء 
الرأي بشأنها ورفع تقارير 
دوريــة كل ثالثــة أشــهر 
للوزيــر تتضمــن ملخص 
أعمال الفريق والتوصيات 

الصادرة عنه.
وأكد شعيب على حرص 
الوزارة على متابعة الوضع 
الغذائي واتخاذ اإلجراءات 
املمكنة لتعزيزه وحمايته 
في ضوء املتغيرات العاملية، 
خاصة في ظل ما تتعرض له 
سالسل اإلمداد، مشددا على 
أن الوزارة بــكل قطاعاتها 
التوجيهــات  وفــي إطــار 
احلكوميــة حريصــة على 
استدامة األمن الغذائي في 

البالد.

القانونيــة الالزمــة بحــق 
التصدي  اجلمعيات بهدف 
للمخالفات املرصودة، كما 
يتولى اقتراح اجراء زيارات 
وجوالت ميدانية للجعيات 
للتحقق من حسن تصرفها 
فــي مخزونهــا من الســلع 
واملنتجــات ومدى التزامها 
بالقــرارات والتعاميم ذات 
الصلة وتتضمن مهام الفريق 
التعديالت  اقتــراح  أيضــا 
واحللــول  التشــريعية 
املمكنة ملعاجلة مشــكالت 
تزويد اجلمعيات بالســلع 
واملنتجات بالكميات الالزمة 
وباجلودة املطلوبة والنظر 
فــي املوضوعــات اخلاصة 
بــدور اجلمعيات  املتصلة 
في حتقيق األمــن الغذائي 

يتولى متابعة حالة املخزون الغذائي باجلمعيات واقتراح التدابير املمكنة للحفاظ على توازنه

عبدالعزيز شعيب

أوضح شــعيب أنه يتولى 
متابعــة حالــة املخــزون 
باجلمعيــات  الغذائــي 
التعاونيــة بالتنســيق مع 
اجلهات احلكومية ذات الصلة 
واقتــراح التدابيــر املمكنة 
للحفاظ على توازنه لتحقيق 
الغذائــي بالدولــة  األمــن 
والنظــر فــي آليــة توريد 
السلع باجلمعيات والسبل 
املمكنة لتطويرها في إطار 
العمل على حتقيق التوازن 
مع األسواق املوازية وإقرار 
دورة مســتندية ســريعة 
لتســهيل حصول املوردين 
باجلمعيات التعاونية على 

مستحقاتهم املالية.
وذكر أن الفريق يختص 
أيضا بالنظر في تقارير فرق 

ولي العهد استقبل 
ناصر احملمد 

ومحمد الفارس

السفارة البريطانية تفتح الباب لطلبات 
متويل مشاريع مرتبطة بـ«رؤية ٢٠٣٥»

اســتقبل ســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد بقصــــر 
بيـــــان صبــاح امس سمـــــو 

الشيخ ناصـــر احملمد.
كما استقبل سمو ولي العهد 
بقصر بيان نائب رئيس مجلس 
الــوزراء ووزير النفط ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 

د.محمد الفارس.

أسامة دياب

أعلنت السفارة البريطانية لدى البالد عن 
فتح باب التقدمي لطلبات متويل املشاريع كجزء 
من برنامجها لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢: ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٥ 
لتعزيــز العالقات البريطانيــة - الكويتية، 
مضيفة أنه ميكن تقدمي مقترحات املشاريع من 
قبل املنظمات غير الربحية أو متعددة األطراف 
واجلهات احلكومية البريطانية أو الكويتية.

وأوضحت السفارة أن فترة التقدمي بدأت 
من ٢٩ مايو ٢٠٢٢ وتنتهي في الساعة الواحدة 
ظهرا في ٢٣ يونيو ٢٠٢٢، مضيفة أنه يجب أن 
تكون املشاريع ذات صلة بالعالقات البريطانية 
- الكويتية ورؤية الكويت لعام ٢٠٣٥. وذكرت 
أن املشاريع ميكن أن تشمل: أنشطة بحثية، 
وورش عمل تدريبية لبناء القدرات، وحمالت 
توعويــة، ومــا إلى ذلك. يجــب تقدمي جميع 

املقترحات باللغة اإلجنليزية فقط.
وستنظر السفارة في املشاريع التي تركز 
على إحــداث تأثير إيجابي فــي الكويت، مبا 
في ذلك ما يلي: تغير املناخ والتنوع البيئي، 
التنــوع االقتصــادي، املشــاركة السياســية 
للشباب، التعاون العلمي بني اململكة املتحدة 
والكويت، املســاواة في املجتمع، تعزيز نظم 
األمن الســيبراني، تعزيــز احلريات، تعزيز 

مبادئ الشفافية، والتعليم والصحة.
يجب أن يكون املنفذون قادرين على تنفيذ 
مشروعهم بالكامل. ويجوز السماح للعمل مع 

منفذين مساندين مبوافقة مسبقة من السفارة.
وذكرت الســفارة أنها ستقدم ورش عمل 
تدريبية ملساعدة املهتمني بتصميم املشاريع 
وتقدمي املقترحات. إذا كنت مهتما فأرسل لنا 
Kuwait.Programmes@ :بريدا إلكترونيا على

fcdo.gov.uk للتقدمي وللحصول على املزيد من 
التفاصيل حول معايير املشاريع واملستندات 
املطلوبــة وطــرق التواصل، يرجــى زيارة: 
https://www.gov.uk/government/news/
british-embassy-kuwait-invites-proposal-
 submissions-for-the-gulf-strategy-fund

من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٥.

تستقبل التقدمي خالل الفترة من ٢٩ مايو إلى ٢٣ يونيو على أن تقدم باللغة اإلجنليزية

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد

الكتاب الذي نشــرته السفارة البريطانية عن فتح باب 
التقدم لتمويل مشاريع

مركز احملاربني القدامى كّرم سفيرنا 
بواشنطن تقديرًا لدعمه لـ «يوم الذكرى»

واشنطنـ  كونا: ُكّرم سفيرنا لدى الواليات 
املتحدة الشيخ سالم العبداهللا تقديرا لـ«دعمه 
الراسخ والسخي» للمواكب واملسيرات التي 
تقام في (يوم الذكرى الوطني) منذ انطالقها 
في عام ٢٠٠٥ تخليدا ألفراد اجليش األميركي 

الذين فقدوا أرواحهم في خدمة بلدهم.
جاء ذلك خالل فعاليات املسيرة التي نظمها 
مركز احملاربني القدامى األميركيني امس إلحياء 
الذكرى الســنوية التي يحتفــل بها في يوم 
االثنني األخير من شهر مايو وهو يوم عطلة 

فيدرالية بالواليات املتحدة.
وقــال مؤســس ورئيس املركــز جيمس 
روبرتــس في تصريحات خالل املســيرة إن 
الكويــت من أوائــل الرعاة «وهــم معنا منذ 
ذلك احلني» معربا عن تقديره لدعم السفير 
الشــيخ ســالم العبداهللا الذي كان «حاسما 
لبقاء املســيرة ومنوها». وأوضح أن فرص 
تنظيم املســيرة بني عام وآخر في سنواتها 
األولى «كانــت ضعيفة للغاية.. بصراحة ال 
أعرف ما إذا كنا سنكون هنا اليوم لوال الدعم 

الراسخ من شعب الكويت».
وأضاف أن السفير الشيخ سالم العبداهللا 
الذي دأب سنويا على حضور املسيرة يحرص 
على تعزيز التعاون بني البلدين والتعبير دوما 
عن امتنان شعب الكويت للشعب األميركي 
على حترير بالده. وتســلم الشيخ سالم في 
العرض لوحة تذكارية تقديرا لـ«دعمه الراسخ 
والسخي ملسيرة يوم الذكرى الوطني... لتكرمي 
قدامى احملاربني والقوات العاملة في اخلدمة 

العسكرية األميركية».
وأكد روبرتس أن الكويت منذ تولي الشيخ 

سالم منصب ســفيرها لدى واشنطن كانت 
«مؤيدا وداعما راســخا ملسيرة يوم الذكرى 

الوطني منذ بدايتها تقريبا».
وأضاف أن «هذا الدعم كان حاسما لبقاء 
املسيرة ومنوها خاصة في السنوات األولى».

وأشار إلى أن السفير الشيخ سالم العبداهللا 
«يجسد عالقات الصداقة األخوية التي تربط 
بلدينا ولن ينســى أبدا دعمه الراســخ ملركز 
احملاربــني القدامــى واخلدمــات العســكرية 

للواليات املتحدة».
ومن جهته، قال الشــيخ سالم العبداهللا 
خالل املسيرة التي حضرها آالف األشخاص 
من مختلف أنحــاء الواليات املتحدة وبثتها 
شاشــات تلفزيونية عديدة «أنــا هنا اليوم 
ألخبركم أن الكويت لن تنسى أبدا ما فعلته 

أميركا لنا قبل ٣٢ عاما».
وأضاف «امتناننا ملا فعلتموه وتضحياتكم 
لنا ســتبقى محفورة في قلوبنا.. ودائما في 
أذهاننا ونحن نعلم أجيالنا الشابة ما متثله 

أميركا وما فعلته من أجلنا».
وتابــع «أقف أمامكم ســفيرا لدولة حرة 
مستقلة وذات سيادة بسبب ما فعلتموه من 
أجلنا.. بسبب تضحياتكم». وأضاف «لذلك 
نحن هنا لنقول شكرا.. سنتذكر دائما وسنكون 
دائما جزءا من هذه املسيرة.. وسنكون داعما 
ومشاركا فخورا بها». وشاركت الكويت في 
املسيرة التي تعد أكبر احتفال في يوم الذكرى 
الوطني بالواليات املتحدة بعربة ذات منصة 
مرت بجادة الدستور (كونستيتيوشن افنيو) 
لتنقل «التقدير العميق ملن خدم ومن سقط» 

في الكفاح من أجل حترير البالد.

جيمس روبرتس: الكويت «داعم راسخ ملسيرة يوم الذكرى منذ بدايتها»

جيمس روبرتس مكرماً السفير الشيخ سالم العبداهللا

مشاركة كويتية في املسيرة

املويزري مهنئًا أعضاء «البلدي» املعينني: 
جميعنا في قالب واحد خلدمة الكويت

هنــأ عضو املجلــس البلدي فهيد فهــاد املويزري 
األعضاء املعينني الذين مت تكليفهم بعضوية املجلس 

البلدي.
وأشــار املويزري في تصريح لـــ «األنباء» إلى أن 
األعضاء املنتخبني واملعينني جميعهم في قالب واحد 
فهيد املويزريخلدمة الكويت ومند أيدينا لهم للتعاون وخدمة بلدنا.

األعضاء املعينون لـ «األنباء»: سنستكمل مسيرة اإلجناز
بداح العنزي

أعــرب أعضاء المجلس البلدي 
المعينون في تصريحات لـ «األنباء» 
عن شــكرهم وتقديرهــم للقيادة 
السياسية على الثقة بهم، مؤكدين 
السعي الستكمال مسيرة اإلنجاز 
والعمــل على دفع عجلــة التنمية 

في البالد.
في البداية، أكد عضو المجلس 
البلدي إسماعيل بهبهاني السعي 
لتحقيق كل ما فيه خير ومصلحة 

البالد.

وقــال بهبهانــي: نســـأل اهللا 
التوفيــق لنا وللجميــع في حمل 
أمانة التكليف بعضويـة الـمـجـلـس، 
مبينــا انه سيعـمـــل مـــع زمالئه 
اعضــاء المجلس على اســتكمال 
المســيرة وتحقيــق المزيــد مــن 
اإلنجازات التــي تصب في صالح 
الوطــن والمواطن، خاصة في ظل 
وجود العديد من األمور التي تتعلق 
المنشــودة في  التنموية  بالخطة 

البالد.
بدورها، أعربت عضو المجلس 
البلدي م.علياء الفارسي، عن شكرها 

للقيادة السياسية لتعيينها عضوا 
في المجلس، متمنية أن تكون على 
قدر الثقة والمسؤولية التي أوكلت 

لها من قبل القيادة السياسية.
وقالت الفارســي انها ستسعى 
برفقة زمالئها للعمل الجاد بما يخدم 
الوطــن والمواطن، على  مصلحة 
أن تـكـــون مـتـعـــاونة مع جميع 
الجميع لتحقيق األهداف المرجوة 
لتطوير الكويت بما يتالءم مع آخر 
المستجدات في المجاالت الهندسية، 
مضيفة أن التحــدي في المنصب 

كبير جدا.

من جهته، أعرب عضو المجلس 
البلدي عبداللطيف الدعي عن شكره 
وتقديره للقيادة السياســية على 

هذه الثقة.
وقال الدعي: نسأل اهللا التوفيق 
لنــا وللجميــع فــي حمــل األمانة 
وتحقيــق العديــد مــن اإلنجازات 

لبلدنا الحبيب الكويت.
ولفت إلــى ان المرحلة المقبلة 
تحتاج للتعاون والعمل المشترك 
المجلــس  مــع زمالئــه أعضــاء 
الستكمال المسيرة وإنجاز العديد 

من المشاريع التنموية.

أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للقيادة السياسية


