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»احلرس« و»الداخلية« يفرجان عن املوقوفني 
انضباطياً مبناسبة عودة األمير

مبناسبة العودة امليمونة لصاحب السمو 
األمير القائد األعلى للقوات املسلحة الشيخ 
صبــاح األحمد، حفظه اهلل ورعاه، ســاملا 
معافــى إلــى أرض الوطــن، وبتوجيهات 
من ســمو رئيس احلرس الوطني الشيخ 
سالم العلي، ونائب رئيس احلرس الوطني 
الشيخ مشعل األحمد، أصدر وكيل احلرس 
الوطنــي الفريق الركن م.هاشــم الرفاعي 
قرارا باإلفراج عن جميع منتسبي احلرس 

الوطني املوقوفني انضباطيا. وبهذه املناسبة 
الســعيدة، أعلنــت وزارة الداخلية أيضا 
اإلفراج عــن جميع أعضاء قوة الشــرطة 
املوقوفــني انضباطيا. وذكرت الوزارة في 
بيــان صحافــي أن نائب رئيــس مجلس 
الــوزراء ووزير الداخلية الفريق الشــيخ 
خالد اجلراح أصدر قراره باإلفراج مبناسبة 
عودة سموه اعتبارا من يوم أمس جلميع 

من هم بالتوقيف االنضباطي.

ولي العهد استقبل رئيس الوزراء واخلالد 
والصالح وسفير مملكة تايلند

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهلل، بقصر بيان صباح أمس سمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك.
كما اســتقبل ســمو ولي العهد الشــيخ نواف 
األحمد، بقصر بيان صباح أمس نائب رئيس مجلس 

الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد.
واســتقبل ســموه أيضا نائب رئيس مجلس 
الــوزراء ووزير الدولة لشــؤون مجلس الوزراء 

انس الصالح. 
كذلك اســتقبل ســمو ولي العهد، حفظه اهلل، 

في قصر بيان سفير مملكة تايلند الصديقة لدى 
الكويت السفير دوسيت مانابان، وذلك مبناسبة 

انتهاء مهام عمله سفيرا لبالده.
حضر املقابلة رئيس املراســم والتشــريفات 
بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك الصباح.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال أنس الصالح

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال سفير مملكة تايلند دوسيت مانابان

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد خالل استقباله الشيخ صباح اخلالد

العفاسي يترأس اجتماع جلنة القانون الدولي اإلنساني

»الصحة«: غلق صيدليات »التعاونيات« املخالفة وإحالتها للنيابة

أسامة أبو السعود

عقد صباح امس اجتماع 
اللجنــة الوطنيــة الدائمــة 
الدولي اإلنســاني  للقانون 
برئاسة وزير العدل ووزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة 
املستشــار د.فهد العفاسي. 
ومت فــي االجتمــاع عــرض 
التقرير السنوي األول عن 
أنشــطة اللجنة فــي مجال 
الوطنية  الكــوادر  تكويــن 
املتخصصــة، واملواءمـــــة 
التشريعيــــة، والتعــاون 
الدولي، وقد مت استعراض 
اإلجنازات التي حتققت خالل 
السنة األولى لنشأة اللجنة 

الدائمة.
ومت أثناء االجتماع عرض 
خطة العمل اخلاصة باللجنة 
للعــام الثانــي، والتي كان 

عبدالكرمي العبداهلل

اعتمد وزير الصحة الشيخ 
د.باســل الصبــاح محضــر 
توصيــات اللجنــة املشــكلة 
مبوجــب القرار الوزاري رقم 
١٠3 لســنة ٢٠١8 للنظــر فــي 
مخالفــات املادة ١٧ من قانون 
مزاولة مهنة الصيدلة رقم ٢8 
لســنة ١٩٩6 واملعدلة باملادة 
الثانية من القانون 3٠ لسنة 

.٢٠١6
وأعلن نائب رئيس اللجنة 
الوكيل املساعد لشؤون الرقابة 
الدوائية والغذائية د.عبداهلل 

احملامــني، وكذلــك تنفيــذ 
برامج متخصصة للحرس 
الوطني، والقضاء العسكري، 
وضبــاط وزارة الداخليــة، 
والديبلوماسيني، وتشكيل 
فريق عمل من قطاعات الدولة 
املعنية بالتشريع لالنتهاء 
من صياغة مشروع قانون 
الدوليــة، وإعداد  اجلرائــم 
مذكرته التفســيرية متهيدا 
للسير في إجراءات إصداره 
كتشريع في مطلع عام ٢٠٢٠.
تشــكيل  كذلــك  ومت 
فريق عمــل معني باملناهج 
التعليمية سواء في مرحلة 
التعليم قبــل اجلامعي، أو 
في مرحلة التعليم اجلامعي 
إلعــداد الصياغات النهائية 
للمادة العلمية التي ستقرر 
ـ  الدراســية  املناهــج  فــي 
واملوافقة على تنظيم مؤمتر 

تضمنت إصدار قــرار إغالق 
اجلمعيــات  لصيدليــات 
التعاونيــة املخالفة للقانون 
رقم 3٠ لســنة ٢٠١6 والئحته 
التنفيذية وذلك لعدم وجود 
ترخيــص للصيدلية باســم 
صيدلي كويتــي خالل املهلة 
احملددة، كمــا تضمنت إحالة 
الصيدليات املخالفة آنفة الذكر 
والتي لم توفق أوضاعها إلى 
النيابة العامة التخاذ اإلجراءات 
القانونية بحقها خالل 3٠ يوما 
من اعتماد محضر توصيات 
اللجنــة.  وأوضح د.البدر أن 
توصيات اللجنة التي ترأسها 

االجتمــاع اإلقليمي للخبراء 
احلكوميني في مجال القانون 
الدولي اإلنساني باالشتراك 
مع جامعة الــدول العربية، 
الدولية للصليب  واللجنــة 

األحمر.
خطــة  اعتمــاد  وبعــد 
العمل أشاد د.فهد العفاسي 
باإلجنــازات التــي حتققت، 
وطالب بسرعة االنتهاء من 
حزمة التشريعات املقترحة، 
وبرامــج النشــر والتدريب 
لتستمر الصورة اإليجابية 
لعمــل اللجنــة التي تعكس 
املكانة احلقيقيــة للكويت، 
الســمو  ومكانــة صاحــب 
األمير كقائد للعمل اإلنساني، 
وبصفــة خاصة فــي ظل ما 
تشهده املنطقة العربية من 
أحداث متالحقــة ذات صلة 

بالقانون الدولي اإلنساني.

على سنتني وبغرامة ال تزيد 
علــى 3 آالف دينار أو بإحدى 
هاتني العقوبتني، ضد كل من 
يــزاول مهنــة الصيدلة دون 
ترخيص، أو أنشــأ صيدلية 
أو مستودعا أو مصنعا لألدوية 
دون ترخيــص، وأن وزيــر 
الصحــة يصدر قــرارا بغلق 
املكان وذلك حلني الفصل في 
الدعوى اجلزائية، مشيرا إلى 
أن للنيابة العامة دون غيرها 
التحقيق والتصرف  ســلطة 
واالدعاء فــي جميع اجلرائم 
التــي تقع باملخالفــة ألحكام 
قانــون مزاولــة املهنــة وفق 

مع االحتــاد السويســري، 
واللجنــة الدولية للصليب 
األحمر خالل النصف الثاني 
من مارس ٢٠٢٠ حول وثيقة 
مونترو اخلاصة بالشركات 

األمنية اخلاصة.
وتناول االجتماع اإلحاطة 
مبذكــرة التفاهــم التــي مت 
توقيعها بتاريخ ١٠ اجلاري 
مع اللجنة القطرية للقانون 
الدولي اإلنساني، واملوافقة 
علــى الســير فــي التوقيع 
علــى مذكــرات التفاهــم مع 
كل مــن اململكــة املغربيــة، 
واململكة األردنية الهاشمية، 
وجمهوريــة مصر العربية، 
إضافة إلى البعثة اإلقليمية 
للجنــة الدوليــة للصليــب 
األحمــر لــدى دول مجلــس 
التعــاون اخلليجــي. كمــا 
متــت املوافقة علــى تنظيم 

وكيــل الــوزارة د.مصطفــى 
رضا وضمت الوكيل املساعد 
الدوائيــة  الرقابــة  لشــؤون 
والوكيــل املســاعد لشــؤون 
اخلدمات األهلية ومدير ادارة 
الشؤون القانونية والتحقيقات 
ورئيــس اجلمعية الصيدلية 
إدارة تفتيش األدوية  ومدير 
قد أصبحت نافذة منذ تاريخ 

اعتمادها.
وأشــار د.البــدر إلــى أن 
الــوارد باملــادة  العقوبــات 
١4 مــن قانون مزاولــة مهنة 
الصيدلة رقم ٢8 لسنة ١٩٩6 
تصل إلى احلبس مدة ال تزيد 

البدر: احلبس والغرامة ملن ينشئ صيدلية أو يزاول املهنة دون ترخيص

د.فهد العفاسي

د.عبداهلل البدر

من أبــرز مالمحها: االنتهاء 
من برنامج تدريب املدربني 
فــي مجال القانــون الدولي 
اإلنســاني، والتي يشــارك 
فــي مرحلتهــا النهائية 6٠ 
مشــاركا من كافة قطاعات 
الدولــة، وجمعيــة الهــالل 
األحمــر الكويتي، وجمعية 

البدر عــن التوصيــات التي 
انتهــت إليها اللجنــة، والتي 

الكويت تعرب عن القلق إزاء الوضع في »هايتي«
نيويورك: أعربت الكويت 
عــن القلق البالغ ازاء الوضع 
السياســي احلالي في هايتي 
وآثاره السلبية على استقرار 

البلد وأمنه.
جاء ذلك خالل كلمة الكويت 
بجلســة مجلــس األمن حول 
هايتي والتــي ألقاها املندوب 
الدائم السفير منصور العتيبي 

مساء امس األول.
وقــال العتيبي: »بحســب 
آخر تقرير لالمني العام حول 
بعثة االمم املتحدة لدعم العدالة 
في هايتي فإن األشهر القليلة 
املاضية اتســمت مبفاوضات 
مطولــة وغيــر ناجحة حتى 
اآلن لتشــكيل حكومة جديدة 
وأزمة دســتورية ناجمة عن 
الفشل في تنظيم االنتخابات 
فــي الوقت املناســب لتجديد 
املجلس التشريعي احلالي«.

وأضاف »نشعر بقلق بالغ 
مــن تصاعد اعمال العنف في 
هايتي وندعو جميع األطراف 
الــى التهدئة وضبــط النفس 
اتخــاذ أي خطــوات  وعــدم 
هنــا  ونرحــب  تصعيديــة 
باخلطوات املتخذة من الرئيس 

ودعا الى مواصلة اجلهود 
الصالح نظام العدالة احمللي، 
حيث سيكون امرا بالغ االهمية 
الســتعادة ثقــة املواطنــني 
الهايتيني بنخبهم السياسية 
وإقناعهــم  واالقتصاديــة 
باالنتعاش من خالل الوسائل 
الدميوقراطية والســلمية في 

بناء مستقبلهم.
العتيبــي: »الى  وأضــاف 
جانــب الوضــع السياســي 
واالمني الراهن ينتابنا القلق 
حيــال األوضــاع االنســانية 
في هايتي في حال اســتمرت 
احلالــة االمنيــة علــى ما هي 

االطراف الفاعلة على التخلي 
عــن خالفاتهــم ومصاحلهــم 
اخلاصــة لصالــح العمل معا 
للتغلــب علــى الصعوبــات 
احلالية التي تواجه البلد الن 
هذا سيكون هو السبيل الوحيد 
لضمان قدرتها على استئناف 
تقدمها نحو التنمية املستدامة 
وحتقيق جدول اعمال ٢٠3٠.

كما حث على توخي احلذر 
بشأن الضغط من اجل اجراء 
انتخابات في هايتي اذا لم يكن 
البلد مستعدا للقيام بها، الفتا 
الى ان مواجهة التحديات امام 
هايتي قــد تتطلب مســاعدة 
الشــركاء  خارجيــة، داعيــا 
االقليميني والدوليني الى تقدمي 
الدعــم الالزم في هذه املرحلة 

احلساسة واحلاسمة.
واعرب العتيبي عن خالص 
شــكره وامتنانــه للممثلــة 
اخلاصة لالمني العام في هايتي 
هيلــني الليــم، والعاملني في 
البعثة وفريــق األمم املتحدة 
القطــري على عملهم الدؤوب 
لتحقيق االستقرار في هايتي 
ودعمها لتحقيق اهداف التنمية 

املستدامة.

عليه وخطورة ذلك على مسألة 
توصيل املساعدات االنسانية 

حملتاجيها«.
وأشار الى التحديات الكبيرة 
التي تواجهها املستشفيات في 
هايتي بســبب نقص الوقود 
ونقص املياه الصاحلة للشرب 
وغيرها من الضروريات حيث 
تؤثر تلك التحديات على دور 
االيتام ووحدات احلماية املدنية 
وغيرها من خدمات الطوارئ 
والتــي تعمــل حاليــا بقدرة 
محــدودة. وذكــر العتيبي ان 
٢.6 مليون شخص في هايتي 
يعانون انعدام االمن الغذائي 
فــي بداية هــذا العــام مرحبا 
بتخصيــص خمســة ماليني 
دوالر مــن الصندوق املركزي 
لإلغاثة في حــاالت الطوارئ 
لتمكــني اجلهــات الفاعلة في 
املجال االنساني من االستجابة 

الحتياجات البلد العاجلة.
واكــد احلاجة الــى اجراء 
حوار واســع النطاق وشامل 
بــني الهايتيني إلزالة العقبات 
السياسية وتنشيط االقتصاد 
واستعادة االستقرار في البالد.
العتيبــي جميــع  وحــث 

السفير منصور العتيبي

ملواصلة احلــوار الوطني في 
سبيل حل االزمة احلالية، كما 
نشــيد بدور القوات الوطنية 
في احتــواء االوضاع األمنية 

واحلفاظ على األمن«.
وأشــار العتيبــي الــى ان 
قضيــة االفــالت مــن العقاب 
كانت عامال رئيسيا في اعاقة 
التقــدم نحو حتســني احلكم 
واملســاءلة احلقيقيــة، داعيا 
الوطنية والسلطات  الشرطة 
القضائية الى التحقيق بشكل 
كامــل وضمان املســاءلة عن 
الفســاد وانتهــاكات حقــوق 

االنسان في الدولة.

الكويت تعزي لبنان بوفاة مواطن جراء احلرائق
بعــث صاحب الســمو األمير الشــيخ 
صباح األحمد، حفظه اهلل ورعاه، ببرقيتي 
تعزيــة إلى اخيه الرئيس العماد ميشــال 
عون رئيس اجلمهورية اللبنانية الشقيقة 
وإلى اخيه الرئيس سعد احلريري رئيس 
مجلس الوزراء أعرب فيهما سموه، حفظه 
اهلل، عن خالص تعازيه وصادق مواساته 
بوفاة احد املواطنني جــراء احلرائق التي 
اجتاحــت مناطق عدة وبســقوط عدد من 
املصابــني وما خلفته مــن تدمير للمرافق 
العامة واملمتلكات، راجيا سموه، رعاه اهلل، 
لضحية هذه احلرائق الرحمة وللمصابني 
سرعة الشفاء وبأن يتمكن املسؤولون في 
البلد الشقيق من جتاوز آثار هذه الكارثة.

وبعث ســمو ولي العهد الشــيخ نواف 
األحمد، حفظــه اهلل، ببرقيتي تعزية إلى 
اخيه الرئيس العماد ميشــال عون رئيس 
اجلمهورية اللبنانية الشقيقة وإلى اخيه 
الرئيــس ســعد احلريــري رئيس مجلس 
الوزراء ضمنهما سموه رعاه اهلل خالص 
تعازيه وصادق مواساته بوفاة احد املواطنني 
جراء احلرائق التي اندلعت في عدة مناطق 
وبسقوط عدد من املصابني، راجيا سموه 
رعــاه اهلل لضحية هــذه احلرائق الرحمة 

وللمصابني سرعة الشفاء.
كما بعث ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ جابــر املبــارك ببرقيتــي تعزية 

مماثلتني.

البدر سفيراً غير مقيم لدى »التڤيا«
برلني: قدم ســفيرنا لدى املانيا جنيب 
البدر أمــس اوراق اعتماده لرئيس التڤيا 
ايغليس ليفتس سفيرا غير مقيم للكويت 
في العاصمة ريغا، وذلك بحضور عدد من 
كبار املسؤولني في التڤيا واعضاء سفارة 
الكويــت في برلني. وقال الســفير البدر لـ 
»كونــا«، بعد اجراء مراســم تقدمي اوراق 
االعتماد في قلعة ريغا )القصر الرئاسي( 
في التڤيا، انه نقل حتيات صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد لرئيس التڤيا 
ايغليس ليفتس ومتنياته له مبوفور الصحة 
والسعادة ولشعب التڤيا الصديق كل تقدم 
وازدهار. واضاف انه اكد حرص واهتمام 

صاحب السمو بنقل آفاق التعاون الثنائي 
ومواصلة اطر العمل لتنميتها الى مستويات 
اعلــى فــي جميع املجاالت وبشــكل يخدم 
املصالــح املتبادلــة بني اجلانبني، مشــيرا 
الى ان هناك امكانــات كبيرة لتطوير هذا 
التعاون املشترك وخاصة في مجال تعزيز 
حجم التبــادل التجاري والتعليم وتقنية 
املعلومات والثقافة والفنون والســياحة. 
وأوضح الســفير البدر انه اعرب لرئيس 
التڤيا عن تقدير الكويت للمستوى املتقدم 
الذي بلغته العالقات الثنائية بني البلدين 
واعتزازها بإقامة العالقات الديبلوماسية 

مع التڤيا منذ عام ١٩٩4.

القوني: زيارة رئيس الوزراء ملصر 20 اجلاري 
ستشهد توقيع اتفاقيات ثنائية مهمة

أسامة أبوالسعود

أعرب الســفير املصري 
لدى البالد طارق القوني عن 
ســعادته بالزيارة املرتقبة 
لسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك للقاهرة 

خالل االسبوع املقبل.
القوني  الســفير  واكــد 
فــي تصريــح صحافــي أن 
القاهرة تعلق اهمية كبيرة 
على الزيارة التي ســيقوم 
بهــا ســمو رئيــس مجلس 

الوزراء الشــيخ جابر املبارك من ٢٠ إلى ٢٢ 
اجلاري للقاهرة، والتي سيلتقي فيها الرئيس 
عبدالفتــاح السيســي رئيــس اجلمهورية، 
ورئيس الوزراء املصري د.مصطفى مدبولي.
وشــدد القوني على األهمية التي متثلها 
الزيارة للبلدين، وهو ما ملســه بنفسه من 
جميــع املســؤولني الكويتيــني واملصريني، 
حيث حرص اجلانبان خالل األيام املاضية 

على اإلعداد اجليد لها لدفع 
التعاون الثنائي في جميع 

املجاالت.
ولفت الى ان زيارة سموه 
تأتي استكماال للنتائج التي 
خرجــت بها زيارة الرئيس 
السيسي للكويت الشقيقة 
املاضــي  مطلــع ســبتمبر 
وتنفيذا لتوجيهات قيادتي 
البلديــن، وهــو األمر الذي 
انعكس بشــكل واضح في 
حجم وتشكيل الوفد الكويتي 
والذي يضم عددا من الوزراء، 
وكبار رجال األعمال إلى جانب املسؤولني في 
غرفة جتارة وصناعة الكويت، والصندوق 
الكويتــي للتنميــة االقتصاديــة، ومجلس 
التعاون املصري ـ الكويتي.وختم الســفير 
القوني باإلعالن عن ان الزيارة ستشهد توقيع 
عــدد من االتفاقيــات الثنائية املهمة وبحث 
تطورات األوضاع في املنطقة، فضال عن تبادل 
الرؤى جتاه القضايا ذات االهتمام املشترك.

السفير طارق القوني

العقيل: للكويت إجنازات مهمة في رعاية 
العمالة الوافدة وحقوقها وفق القوانني الدولية

دبــي: قالت وزيــرة الدولة للشــؤون 
االقتصادية مرمي العقيل أمس: ان للكويت 
اجنــازات مهمة على صعيد رعاية حقوق 
العمالة الوافدة مبــا يتوافق مع منظومة 

القوانني الدولية ذات الصلة.
وأوضحت العقيل في تصريح لـ»كونا« 
على هامش مشاركتها في )حوار أبوظبي 
بني الدول اآلســيوية املرسلة واملستقبلة 
للعمالة( ان الكويت خطت خطوات مهمة 
جدا في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة 
الســيما انتقال ادارة العمالة املنزلية من 
وزارة الداخلية الى هيئة القوى العاملة.

واعتبرت ان ذلك »يحسب للكويت امام 
املنظمات الدولية، حيث لم تعد إدارة شؤون 
هذه العمالة داخل هيئة عسكرية بل مدنية 

تتمتع بجميع الصالحيات«.
وأضافت العقيل: ان الكويت من اوليات 
دول املنطقة في انشاء مركز إيواء متكامل 
للعمالــة الوافــدة يتمتع بجميــع املرافق 
السكنية والصحية والغذائية وتوفيرها 
للعمالة التي تواجه مشكالت في االقامة او 
املخالفــة »حيث يتم رعايتهم وفق افضل 

األنظمــة حلني ترحيلهم الــى بلدانهم مبا 
يكفل لهم كرامتهم وحفظ حقوقهم«.

وبشــأن »حــوار أبوظبــي« أوضحت 
الوزيرة انه يعتبر »طاولة مستديرة« جتمع 
مسؤولي الدول اآلسيوية املصدرة للعمالة 
والــدول اخلليجية وماليزيا املســتوردة 
للعمالة حيث تتم مناقشة جميع التحديات 
واملشاكل التي تواجه آلية استقدام العمالة 
وجها لوجه بني املسؤولني احلكوميني مبا 
يضمــن الوصول الى حلول واقعية لتلك 

التحديات.
وذكرت ان احلوار في نسخته احلالية 
سيركز على ما ميكن للدول املصدرة للعمالة 
فعله في تطوير جودة ومهارة القوى العاملة 
التي ترغب في العمل بدول اخلليج بحيث 
تســتطيع ان تســاهم إيجابيــا في خطط 
التنمية التي تتبناها تلك الدول وان ترفع 
من قيمة ســوق العمل. وأضافت أن دول 
اخلليج السيما الكويت حتتاج حاليا الى 
العمالة املاهرة في ظل التحوالت االقتصادية 
والتنمويــة التي تشــهدها خصوصا بعد 

تبني رؤية كويت جديدة ٢٠35.

مرمي العقيل تشارك في »حوار أبوظبي«


