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م نهى امليع لنيلها ميدالية فضية  احلمود كرَّ
مبعرض االختراعات املاليزي

املستشــار  كــّرم 
فــي الديــوان األميري 
الشيخ فيصل احلمود 
الباحثــة نهــى امليــع 
مبناســبة حصولهــا 
امليدالية الفضية  على 
في املعــرض املاليزي 
الدولــي لالختراعــات 
واالبتــكارات التقنية، 
وهنأ عدد من املبدعني 
واملوهوبني واملتميزين 
ممن حصلوا على املراكز 
وامليداليــات  األولــى 
الذهبية والفضية داخل 

الكويت وخارجها.
وأكد احلمود أن هذا 
النجــاح جــاء بجدارة 
واســتحقاق تقديــرا 
العلميــة  إلســهاماتها 
وما قدمته وسعت إليه 
في مجال االختراعات 

واالبتكارات التقنية، مشيدا مبا حققته من 
إجنازات مقدرة وحرصها على رفع اسم 

الكويت عاليا فــي احملافل اإلقليمية والدولية، 
متمنيا لها دوام التقدم والرقي.

الشيخ فيصل احلمود مُكرماً الباحثة نهى امليع

محافظ األحمدي وسفير اليابان
بحثا التعاون املشترك

اســتقبل محافظ األحمدي 
الشيخ فواز اخلالد في مكتبه 
بديوان عام احملافظة، ســفير 
اليابان لــدى الكويت مورينو 
ياسوناري، حيث جرى التعارف 
وتبادل األحاديث الودية التي 
تناولت العالقات الوثيقة التي 
تربط قيادتي وشعبي البلدين 
الشقيقني وسبل تعزيزها في 

جميع املجاالت.
كما تطرق اللقاء إلى الفرص 
التعــاون  املتاحــة لتطويــر 
املشترك القائم وتبادل اخلبرات 
بــني البلديــن إجمــاال وعلــى 
مستوى األنظمة اإلدارية احمللية 

واحملافظات واملناطق على وجه اخلصوص، 
وذلك بحضور السكرتير األول بالسفارة أوتا 
تاكيشي، حيث أهدى اخلالد للسفير ياسوناري 
فــي ختام اللقــاء درعا تذكاريــة، معربا عن 
متنياته له التوفيق والنجاح في الدفع بعالقات 

الصداقة بني البلدين الى آفاق أرحب.
من جهته، أعرب ياسوناري عن سعادته 
وامتنانه حلفاوة االستقبال، وتقديره البالغ 
للرعايــة التي يحظــى وحتظى بهــا البعثة 
الديبلوماســية لبالده ومواطنو اليابان على 

الصعيدين الرسمي والشعبي في الكويت.

الشيخ فواز اخلالد يقدم درعاً تذكارية للسفير الياباني مورينو ياسوناري

السفير الروسي: عالقتنا مع الكويت حتولت إلى شراكة مستدامة

أسامة دياب

أكــد ســفير جمهوريــة روســيا 
االحتاديــة لــدى البــالد نيكــوالي 
ماكاروف عمق العالقات الروســية 
- الكويتيــة والتي وصفها بالودية 
والقائمة على أساس متني من التعاون 
واالحترام املتبادل واملنفعة املشتركة 
املدعومة بحوار حوار سياسي بشكل 
منتظم على أعلى املستويات، وعالقات 
ثقافية وإنســانية قوية، إضافة إلى 
إمكانيات واعدة في املجاالت التجارية 

واالقتصادية.
وأشــاد ماكاروف في تصريحات 
صحافيــة على هامــش احلفل الذي 
أقامته السفارة مبناسبة يوم روسيا 
الوطني بالتطور امللحوظ الذي تشهده 
العالقات الثنائية في مختلف مجاالت 
التعاون حيث حتولت إلى شــراكة 
مســتدامة ودائمة أثبتــت جدواها، 
معربا عن قناعته بأن تطوير التعاون 
الثنائــي متعدد األوجه بني روســيا 
والكويت سواء في صيغته الثنائية 
أو املتعــددة األطراف يلبي املصالح 
طويلة األجل لكال البلدين، ويساهم 
في تعزيز التفاهم املتبادل والتنسيق 
على نطاق واسع من القضايا املتعلقة 

بجدول األعمال اإلقليمي والدولي.
وأضاف: في هذا الصدد ميكن أن 
نتذكر اجتماع احلوار االستراتيجي 

الوزاري اخلامــس بني دول مجلس 
التعاون وروسيا الذي عقد بالرياض 
فــي األول من يونيو اجلاري، حيث 
بحث وزير خارجية روسيا سيرغي 
الڤروڤ ونظــراءه من دول اخلليج 
الشــراكة التجاريــة واالقتصاديــة 
واالستثمارية، كما تطرقوا إلى الوضع 
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
كما عقد وزير خارجية بالدنا ونظيره 
الشيخ د.أحمد الناصر اجتماعا ثنائيا 
في الرياض وأكدا على ضرورة تعزيز 
التعاون الروسي - الكويتي بشكل 

مطرد.
وتابع: بجانب االتصاالت املنتظمة 

بني وزراء اخلارجيــة تعمل قنوات 
التفاعل الثنائي بثبات، وعقدت اجلولة 
األخيرة من املشاورات السياسية على 
مستوى نواب وزراء اخلارجية في 
موســكو خالل أكتوبــر ٢٠٢١ حيث 
تسهل تبادل اآلراء القائم على الثقة 
وتعزيز التنسيق العملي في مجموعة 
واسعة من القضايا، ومتت مناقشة 
امللفــات االقتصادية في إطار العمل 
احلكومي الروسي- الكويتي بواسطة 
جلنة التعاون التجاري واالقتصادي 
والعلمي والتقني، ونأمل أن تنعقد 
اجللسة القادمة في موسكو قريبا.

وأوضــح أن روســيا والكويــت 

يجمعهما نهج متشــابه أو متطابق 
فــي التعامل مــع عدد مــن القضايا 
العاملية على أســاس االلتزام بإقامة 
نظام عالقات دولية مبا يتماشى مع 
القانون الدولــي واالحترام املتبادل 
وعــدم التدخل فــي شــؤون الدول 
الداخلية من أجل ضمان األمن واألمان 

لكل عضو في املجتمع العاملي.
وأضاف: أثني على دور الكويت 
فــي حــل النزاعات وإحالل الســالم 
إقليميــا ودوليا، ولعل جناح جهود 
الوساطة الكويتية بتوجيهات حكيمة 
من القيادة السياسية ساهمت في رأب 
الصــدع داخل دول مجلس التعاون 
وحل األزمة بني دول اخلليج ولبنان 
ودفع عملية السالم في اليمن، فضال 
عن دورها الرائد على صعيد العمل 
اإلنســاني عامليا، معربا عن تفاؤله 
مبســتقبل العالقــات مــع الكويــت 
موضحا أن اجلهود املشــتركة التي 
يبذلها البلدان ستســاعد في زيادة 
تعزيز العالقات الروسية الكويتية.
وقــال نحتفــل فــي ١٢ يونيو بـ 
«يوم روسيا» الذي يعتبر أحد أهم 
أعيادنا، حيث نكرم وطننا األم روسيا 
التي نحبها ونفتخر بها، ويســعدنا 
أن نتشــارك فرحتنا مــع أصدقائنا 
الكويتيــني مــرة أخرى بعــد عامني 
مــن القيــود التي فرضتهــا جائحة 

«كورونا».

أشاد خالل االحتفال بـ «يوم روسيا الوطني» بدور الكويت في حل النزاعات وإحالل السالم

حديث باسم بني السفيرين السعودي األمير سلطان بن سعد واملصري أسامة شلتوت

ً السفير القطري علي آل محمود مباركا

(محمد هاشم) السفيران مجدي الظفيري ونيكوالي ماكاروف يقطعان كيكة االحتفال 

سفير البحرين صالح املالكي يقدم التهاني

ً سفير عمان د.صالح اخلروصي مهنئا

نهج متطابق يجمع البلدين في التعامل مع القضايا العاملية على أساس االحترام املتبادل وعدم التدخل في شؤون الدول

مجلس الوزراء: سنحضر جلسة اليوم لنظر صرف منحة املتقاعدين
عقد مجلس الوزراء اجتماعا 
اســتثنائيا بعد ظهر أمس في 
قصر الســيف برئاســة سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد، وبعد االجتماع 
صــرح نائب رئيــس الوزراء 
ووزير النفــط ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء د.محمد 

الفارس مبا يلي:
استمع مجلس الوزراء في 
مستهل اجتماعه إلى العرض 
املرئي املقدم من كل من وزير 
الصحة د.خالد السعيد والوكيل 
املساعد لشؤون الصحة العامة 
د.بثينة املضف، ومدير إدارة 
د.محمــد  العامــة  الصحــة 
الســعيدان بشــأن الوضــع 
الصحي في البالد حول رصد 
زيادة في عدد حاالت اإلصابة 
بڤيروس «كورونا» في بعض 
دول اإلقليم واملنطقة، كما مت 
كذلك رصــد ارتفــاع في عدد 
احلاالت اإليجابية في الكويت 
خالل األيام املاضية، مؤكدين 
فــي الوقت نفســه أن الوضع 
الصحــي مطمئــن وال يدعــو 

للقلق، وهللا احلمد.
الــوزراء  ودعــا مجلــس 
املواطنني واملقيمني إلى االلتزام 
الوقائية، ســائال  باإلجراءات 
املولــى عــز وجــل أن يحفظ 
كويتنــا الغاليــة وأهلها ومن 
يعيش على أرضها من كل سوء.
مــن جانــب آخــر، اطلــع 
املجلس على الدعوة املوجهة 
للحكومة مــن رئيس مجلس 
األمة حلضور جلســة مجلس 
األمة املقرر عقدها اليوم الثالثاء 
املوافــق ٢٠٢٢/٦/١٤ بناء على 

وذلــك بهــدف احملافظــة على 
سالمة مرتادي الشواطئ، فقد 
قرر مجلس الــوزراء املوافقة 
على تشــكيل اللجنة برئاسة 
الداخليــة وعضويــة  وزارة 
ممثلني ال تقل درجة كل منهم 
عــن وكيل وزارة مســاعد من 
اجلهات التالية (وزارة الصحة، 
التجــارة والصناعــة،  وزارة 
الهيئة العامة للشباب، بلدية 
الكويت، الهيئة العامة للبيئة، 
والتشــريع،  الفتــوى  إدارة 
وممثل عن شركة املشروعات 

السياحية).
وحرصــا علــى دعــم قوة 
اإلطفاء العام ومســاندتها في 
أداء املهام الشاقة املناطة بها، 
وبناء على عرض النائب األول 

العامة لشئون الزراعة والثروة 
السمكية).

ومــن جانب آخــر، أحيط 
مجلس الوزراء علما بتوصية 
جلنــة تعزيــز منظومة األمن 
املشــاريع  بشــأن  الغذائــي 
االستراتيجية اآلنية والقصيرة 
املقتــرح  املــدى  واملتوســطة 
تنفيذها خالل السنوات املالية 
مــن (٢٠٢٢ ـ ٢٠٢٥) لتعزيــز 
منظومة األمن الغذائي في دولة 
الكويت، واملتضمنة متطلبات 

تنفيذ تلك املراحل.
كما تدارس مجلس الوزراء 
توصية جلنة تعزيز منظومة 
األمن الغذائي بشــأن العرض 
وزارة  مــن  املقــدم  املرئــي 
الشــؤون االجتماعية بشــأن 
النظام املركزي الشامل إلدارة 
بالــذكاء االصطناعي،  املوارد 
الوزراء تكليف  وقرر مجلس 
وزارة الشــؤون االجتماعيــة 
مبوافاة جلنة تعزيز منظومة 
األمن الغذائــي بتقرير دوري 
حــول أعمــال فريــق عمــل 
وزارة الشــؤون االجتماعيــة 
املكلــف بدعــم منظومة األمن 
الغذائي، وكذلك التنسيق مع 
كل من الهيئة العامة لشؤون 
الزراعــة والثروة الســمكية، 
التعاونية  واحتاد اجلمعيات 
االســتهالكية واجلهــات التي 
تراها مناســبة لتنظيم العمل 
التعاوني لدعم وترويج املنتج 
الغذائــي احمللــي باجلمعيات 

التعاونية.
ثم أحيــط مجلس الوزراء 
علمــا بتوصيات جلنة تعزيز 
منظومة األمن الغذائي بشأن: 

جلســة مجلس األمة اخلاصة 
لنظر مشروع القانون اخلاص 
باملؤسســة العامة للتأمينات 
االجتماعية. وإذ يتقدم مجلس 
الــوزراء بالشــكر والتقديــر 
لرئيس مجلس األمة وألعضاء 
اللجنتــني البرملانيتــني جلنة 
الشــؤون املالية واالقتصادية 
التشريعية  الشــؤون  وجلنة 
والقانونيــة علــى تعاونهــم 
مع احلكومة إلنهــاء التقارير 

اخلاصة مبشروع القانون.
وبناء علــى عرض النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخليــة الفريق أول 
النواف بشأن  م.الشيخ أحمد 
تشكيل جلنة معنية بتنظيم 
الشــواطئ وأوقات السباحة، 

لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الفريق أول م.الشيخ 
أحمــد النــواف، قــرر مجلس 
الوزراء املوافقة على تشــكيل 
جلنة إزالة املخالفات الوقائية 
والتنظيمية التي تتعارض مع 
شروط السالمة والوقاية من 
احلريــق وذلك بإشــراف قوة 
اإلطفاء العام وعضوية ممثلني 
ال تقل درجة كل منهم عن وكيل 
وزارة مســاعد مــن اجلهــات 
التالية (وزارة الداخلية، وزارة 
التجــارة والصناعــة، وزارة 
الكهرباء واملاء، بلدية الكويت، 
إدارة أمــالك الدولــة بــوزارة 
املالية، الهيئة العامة للبيئة، 
املؤسسة العامة للموانئ، إدارة 
الفتــوى والتشــريع، الهيئــة 

التقرير املقدم من الهيئة العامة 
للغــذاء والتغذية بشــأن دور 
الهيئة في تفعيل ركائز األمن 
الغذائي، واملرئيات واملقترحات 
بشــأن تعزيز منظومة األمن 
الغذائــي بالكويــت، مرئيات 
ومقترحات االحتــاد الكويتي 
لألغذية بشأن تعزيز منظومة 
بالكويــت،  الغذائــي  األمــن 
ومرئيات ومقترحات االحتاد 
الكويتــي لصيادي األســماك 
بشأن تأمني وتعزيز منظومة 

األمن الغذائي بالكويت.
وأيضا املرئيات واملقترحات 
املقدمة من شركة مطاحن الدقيق 
واملخابز الكويتية بشأن تأمني 
وتعزيز منظومة األمن الغذائي 
واملائي بدولة الكويت، والعرض 
املرئي بشأن الطاقة التخزينية 
لشركة مطاحن الدقيق واملخابز 
الكويتيــة وشــركتها التابعة 
الكويتية للتموين)  (الشركة 
املســتقبلية  واملشــاريع 
ومعوقاتها، والنظرة املستقبلية 
للوصول إلى االكتفاء الذاتي في 
الطاقة التخزينية، ومقترحات 
احمللــي  املنتــج  لتســويق 
واحملافظــة عليــه، واملرئيات 
واملقترحات املقدمة من هيئة 
تشــجيع االســتثمار املباشر 
بشأن تأمني وتعزيز منظومة 
األمن الغذائي بدولة الكويت، 
إضافة إلى التقريرين املقدمني 
من وزارة التجارة والصناعة 
بشأن املخزون االستراتيجي 
للمواد الغذائية لشهري مارس 
وأبريــل ٢٠٢٢، وذلــك ضمن 
اخلطة العامة للدولة ملواجهة 

احلاالت الطارئة.

وافق على تشكيل جلنتني لتنظيم الشواطئ وأوقات السباحة.. وإزالة املخالفات الوقائية والتنظيمية التي تتعارض مع شروط السالمة والوقاية من احلريق

سمو الشيخ صباح اخلالد مترئسا اجتماع مجلس الوزراء

العثمان وعدد من املســؤولني 
فــي املؤسســة حــول نتائج 
اجتماع مســؤولي املؤسســة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
مع أعضاء اللجنة املشــتركة 
البرملانية ملناقشــة مشــروع 
القانون بصــرف منحة مالية 
ألصحاب املعاشات التقاعدية 

واملستحقني عنهم.
حــرص  مــن  وانطالقــا 
احلكومة علــى كل ما يهم أمر 
أصحاب املعاشــات التقاعدية 
ومراعاة األوضاع املعيشية لهم 
وتخفيف األعباء عن كاهلهم، 
وكذلك احملافظة على استدامة 
املؤسســة العامــة للتأمينات 
االجتماعيــة، قــرر مجلــس 
الوزراء املوافقة على حضور 

طلــب رئيــس مجلــس األمة 
والطلبــات املقدمة من بعض 
األعضاء طبقا لنص املادة (٧٢) 
من الالئحــة الداخلية ملجلس 
األمة، لنظــر التقريرين األول 
والثانــي التكميلــي للتقريــر 
األول للجنة املشتركة من جلنة 
الشــؤون املالية واالقتصادية 
التشريعية  الشــؤون  وجلنة 
والقانونيــة بشــأن مشــروع 
قانــون صرف املنحــة املالية 
للمتقاعديــن وتعديــل بعض 
التأمينــات  قانــون  أحــكام 

االجتماعية.
اســتمع  الصــدد  وبهــذا 
إلــى شــرح قدمــه  املجلــس 
مديــر عــام املؤسســة العامة 
للتأمينات االجتماعية مشعل 

«اخلدمة املدنية»: تعطيل العمل
في اجلهات احلكومية من ١٠ إلى ١٦ يوليو

أعلن ديوان اخلدمة املدنية أن عطلة عيد 
األضحى املبارك متتد من ١٠ حتى ١٦ يوليو 
املقبل. وقال الديوان في بيانه: اســتنادا 
إلى قرار مجلس الوزراء (٤٢) لسنة ١٩٧٩ 
الصادر بتاريخ ١٩٧٩/٧/٢٢ بشأن العطالت 
الرسمية وتعديالته، وحيث إن يوم الوقوف 
بعرفات التاسع من ذي احلجة سيصادف 
يوم اجلمعة املوافق ٨ يوليو، وعلى قرار 
مجلس الوزراء املتخذ في اجتماعه املنعقد 
بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٣ بشــأن عطلة الوقوف 
بعرفات وعيد األضحى املبارك لسنة ١٤٤٣ 

هجرية نعلن اآلتي:
أوال: تعطيل العمــل بجميع الوزارات 

واجلهات احلكومية والهيئات واملؤسسات 
العامة اعتبارا من يوم األحد املوافق ١٠ يوليو 
حتى اخلميس ١٤ منــه بحيث يكون يوم 
اجلمعة عطلة الوقوف بعرفات وتكون أيام 
السبت واألحد واإلثنني التي توافق ٩، ١٠، ١١ 
من شهر يوليو عطلة عيد األضحى املبارك 
(وتعتبر هذه األيام عطلة رســمية) وأيام 
الثالثاء واألربعاء واخلميس التي توافق ١٢، 
١٣، ١٤ يوليو (أيام راحة)، على أن يستأنف 

الدوام الرسمي يوم األحد ١٧ يوليو.
ثانيا: األجهزة واجلهات ذات طبيعة العمل 
إجازاتها اجلهات املختصة  اخلاصة حتدد 

بشؤونها، مع مراعاة املصلحة العامة.

وزير اإلعالم: إيداع مكافآت مواجهة 
«كورونا» في حسابات املوظفني 

املستحقني األسبوع املقبل
أعلن وزير اإلعالم والثقافة د.حمد روح الدين، أنه 
ســيتم إيداع املكافآت اخلاصة للموظفني املستحقني 
املكلفني بالعمل ملواجهة انتشار ڤيروس كورونا املستجد 

«كوفيد-١٩» في حساباتهم خالل األسبوع املقبل.
وقــال الوزير د.روح الدين في تصريح صحافي، 
إنه مت احلصول على جميع املوافقات الالزمة لصرف 
املكافآت اخلاصة للموظفني املستحقني املكلفني بالعمل 

ملواجهة جائحة ڤيروس «كورونا».

د.حمد روح الدين


