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اجلمعة ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢ محليات

صاحب السمو عّزى خادم احلرمني 
بوفاة األميرة عبير بنت عبداهللا بن عبدالعزيز

ولي العهد عّزى خادم احلرمني الشريفني 
بوفاة األميرة عبير بنت عبداهللا بن عبدالعزيز

بعث صاحب الســمو األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تعزية إلى أخيه خادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة العربية 
السعودية الشــقيقة، أعرب فيها سموه عن خالص 
تعازيه وصادق مواساته بوفاة املغفور لها بإذن اهللا 
تعالى صاحبة السمو األميرة عبير بنت عبداهللا بن 
عبدالعزيز بن ســعود بن جلوي آل ســعود، سائال 
ســموه املولى تعالــى أن يتغمدها بواســع رحمته، 
ويســكنها فســيح جناته، وأن يلهم األســرة املالكة 

الكرمية جميل الصبر وحسن العزاء.
من جانب آخر، بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد برقية تهنئة إلى الرئيس لويس الكالي 
بو رئيس جمهورية األوروغواي الصديقة، عبر فيها 
ســموه عن خالص تهانيه مبناســبة العيد الوطني 
لبالده، متمنيا ســموه له موفــور الصحة والعافية 
وجلمهورية األوروغواي وشعبها الصديق كل التقدم 

واالزدهار.

بعث ســمو ولي العهد الشــيخ مشــعل األحمد 
ببرقية تعزية إلى أخيه خادم احلرمني الشــريفني 
امللك سلمـــــان بن عبدالعزيـــــز آل ســعود ملك 
اململكــة العربيــــــة السعودية الشقيقة، ضمنها 
سموه خالص تعازيه وصــــــادق مواساته بوفاة 
املغفــور لها بإذن اهللا تعالى صاحبــــــة الســمو 
األميرة عبيــر بنت عبداهللا بن عبدالعزيز بـــــن 
سعود بن جلــــــوي آل سعود، مبتهال سموه إلى 
البــــاري جل وعـــــال أن يتغمـــدهـــــا بواســـع 

رحمته ويسكنها فسيح جناته.
من جانب آخر، بعث ســمو ولي العهد الشــيخ 
مشــعل األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس لويس 
الكالــي بـــــو رئيــس جمهوريــــــة األوروغواي 
الصديقـــــة، ضمنهــــــا سموه خالص تهانيـــــه 
مبناسبـــــة العيد الوطني لبــالده، راجيا له وافر 

الصحة والعافيـــة.
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

وزير الصحة يسمح للصيادلة الكويتيني املرخص لهم 
مبزاولة املهنة في «األهلي» بالعمل في جهة واحدة أخرى

حنان عبداملعبود - عبدالكرمي العبداهللا

عدل وزير الصحة د.خالد 
السعيد على القرار الوزاري 
رقم ٢٧٠ لسنة ٢٠٢٢ لتصبح 
«يسمح بالتصريح للصيادلة 
الكويتيــني احلاصلني على 
ترخيــص مبزاولــة مهنــة 
القطاع األهلي  الصيدلة في 
مبزاولة املهنة في جهة واحدة 
أخــرى فقط في ذات القطاع 

وفق شروط وضوابط».
وتنشر «األنباء» الشروط 
التــي يســمح  والضوابــط 
مبقتضاها باالســتفادة من 

هذا القرار:
- أن يكون الصيدلي املرخص 
له مبزاولــة املهنــة كويتي 

اجلنسية.

اجلهة املراد العمل بها
- أن تتقدم اجلهة املراد العمل 
بها بكتاب موافقة للحصول 
على تصريح العمل للصيدلي 

مقدم الطلب.
فــي منــوذج  يذكــر  أن   -

الصيدلية الكويتية الصيدلي 
وليد الشــمري بالشكر إلى 
وزير الصحة د.خالد السعيد 
على تفهمه ملشــاكل وهموم 
مهنة الصيدلة، مشــيدا في 
جهوده ودعمــه للمهنة من 
اجل تطويرها واالرتقاء بها.

 كما أشاد الشمري بجهود 
وكيل الوزارة د.مصطفى رضا 
والوكيل املســاعد لشــؤون 
الرقابــة الدوائية والغذائية 
باإلنابــة د.بثينــة املضــف 
ومدير إدارة تفتيش األدوية 
الصيدالنيــة مرمي الياســني 
وجميع العاملــني في جلنة 
دراسة ممارسة املهنة وتنظيم 
عمل الصيدليات األهلية على 
جهودهم املبذولة في صدور 

هذا القرار.

التصريــح ما مت حتديده من 
أيــام وســاعات العمل، وفي 
حــال عــدم التــزام صاحب 
التصريح باالشتراطات يتم 
إنذار صاحب التصريح وفي 
حال تكرار املخالفة يتم إلغاء 
التصريح وال يحق له التقدم 
باحلصول على تصريح آخر 
إال بعد مرور ٦ أشهر من تاريخ 

إلغاء التصريح السابق.
- ان يكون تاريخ صالحية 
التصريــح ســنتني قابلتني 
للتجديد بناء على طلب خطي 
من صاحب التصريح واجلهة 
التــي يعمــل بها وفــي حال 
التصريح  انتهاء صالحيــة 

دون حتديد يعد ملغى.
وفي تصريح لـ «األنباء» 
توجــه رئيــس اجلمعيــة 

على أن تكون في ذات القطاع ووفق شروط وضوابط

وليد الشمريد. خالد السعيد

- أن يتقدم الصيدلي بكتاب 
معتمد من اجلهة التي يعمل 
بها إلى إدارة تفتيش األدوية 
باملوافقة على العمل لدى جهة 
أخرى في ذات القطاع ومحددا 
لها أيام وســاعات العمل في 

رئيس األركان بحث مع السفيرة البريطانية التعاون العسكري
استقبل رئيس األركان العامة للجيش الفريق 
الركن خالد صالح الصباح مببنى رئاسة األركان 
العامة للجيش صباح امس سفير اململكة املتحدة 
الصديقة لدى الكويت بليندا لويس والوفد املرافق 

لها.
حيــث مت خالل اللقاء تبــادل األحاديث الودية 
ومناقشــة أهم األمــور واملواضيــع ذات االهتمام 
املشترك، الســيما املتعلقة باجلوانب العسكرية، 
مشيدا بعمق العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني.

حضر اللقاء مدير اخلطط املشتركة العميد الركن 
فواز خضير احلربي ومســاعد آمر القوة البحرية 
العميــد الركن بحري محمــد خلف العيد وامللحق 
العســكري البريطاني لدى الكويت العقيد بحري 

الفريق الركن خالد صالح الصباح مستقبال السفيرة بليندا لويسبول مولفيني.

السفير تودور: الكويت ستبقى شريكًا وحليفًا ألوروبا في اخلليج
قال سفير االحتاد األوروبي 
لدى البالد كريستيان تودور إن 
الكويت ستبقى شريكا وحليفا 
لالحتــاد في منطقــة اخلليج 
العربي، موضحا أن العالقات 
بني اجلانبني «حققت مستويات 

غير مسبوقة».
وأضاف تــودور في كلمة 
خالل حفل أقامته بعثة االحتاد 
األوروبي لتوديعه مبناســبة 
انتهاء مهام عمله، أنه «لوال دعم 
السلطات الكويتية ملا كان من 
املمكن حتقيق إجنازات مستمرة 
في العالقات بــني اجلانبني»، 
كما عبر عــن امتنانه للقيادة 
السياسية واحلكومة الكويتية 
على هذا التعاون املمتاز، مؤكدا 
ثقته في استمرار هذا التعاون 
وتعزيزه خاصة بعد اإلعالن 
عن أول استراتيجية لالحتاد 
جتاه دول اخلليج والتي تركز 
على «تعزيز التعاون املشترك».
كمــا عبــر عــن ســعادته 
بــأن املمثل األعلى للشــؤون 
اخلارجية باالحتاد األوروبي 
يريــده ان يبقــى فــي منطقة 
اخلليج، حيث سيســتمر في 
لعب دوره في تعزيز العالقات 
بني االحتاد األوروبي واخلليج 
مبا في ذلك التعاون مع الكويت.
وذكــر تــودور أن الكويت 
أول دولــة خليجيــة توقــع 
ترتيــب التعاون مــع االحتاد 

اذا كان هنــاك أي  وعمــا 
خطــوات عمليــة مبوضــوع 
«الشــينغن»، قــال تــودور: 
«ليس لدي االن أي معلومات 
التاليــة، ولكــن  باخلطــوات 
شــخصيا متفائل جدا واعتقد 
أن العملية تســير بسالســة، 
ولكــن ال اســتطيع حتديد أي 
وقت، ولكــن العملية حتتاج 
الى وقت طويل، ولكن ذلك ال 
يعنــي أن هنــاك أي عرقلة أو 
عواقب، فكما تعلمون، االحتاد 
االوروبي مؤلف من ٢٧ دولة، 
فعملية صنع القرار واتخاذه 
في االحتــاد االوروبــي يأخذ 
وقته ما بني املجلس االوروبي 
والبرملان األوروبي، ولكن أنا 
أقــدر اجلهود التــي قامت بها 

العمليــة بحاجة إلى اجراءات 
ادارية تأخذ وقتا، ولكن أتوقع 
أن يكــون هناك ســفير جديد 

قريبا.
وتابع: «من خالل مسيرتي 
في الكويت، اكتشفت مجتمعا 
كويتيا متنوعا، وســاعدتني 
هذه الرحلة في الكويت، بزيادة 
خبرتي ومعرفتي في اخلليج 
عموما. وأنا عايشت في الكويت 
عملية تأسيس بعثة لالحتاد 
االوروبي من الصفر، وأعتقد 
أن تعييني في قطر، يعود إلى 
الناجحة وااليجابية  جتربتي 
في الكويت، حيث انني اكتسبت 

هذا النوع من اخلبرة».
مغادرتــه  موعــد  وعــن 
الكويــت، قال انه ســيغادر ١

سبتمبر املقبل.
وردا على ســؤال حول ما 
اذا كان االحتــاد االوروبي في 
طريقه الى التفكك أم الى االحتاد 
أكثر، قال ان االحتاد االوروبي 
مشــروع ناجح، ورغم وجود 
احلرب بني روسيا وأوكرانيا، 
اال أن االحتــاد قــوي ومتحــد 
داخليا، فنحن مررنا بظروف 
صعبة ولكن هذه احلرب ضد 
أوكرانيا ساعدتنا في توحيد 
مواقفنــا، لذلك أنــا متأكد من 
أن هــذا املشــروع لــه فوائده 
وعوائده، مثله مثل أي مشروع 

استثماري ناجح.

احلكومة الكويتية».
وحول العالقات بني اجلهات 
الكويتيــة وبعثــة االحتــاد 
األوروبــي، قــال ان العالقات 
ممتــازة، وقضيــة االعفاء من 
«الشــينغن» تعكــس اهتمام 
االحتــاد االوروبــي بالكويت 

ومكانتها.
وقال تودور: «وأيضا، على 
مستوى االحتاد االوروبي، هذا 
العام بالــذات، مت االعالن عن 
استراتيجية لالحتاد األوروبي 
مكرســة جتــاه دول مجلــس 
التعــاون، إذ إنه للمرة األولى 
في االحتــاد االوروبــي يقوم 
بوضع استراتيجية خاصة في 
دول مجلس التعاون في كافة 
املجاالت، السياسية واالنسانية 
واالقتصاديــة ونحن ما نريد 
أن نتعمــق به مع الســلطات 
الكويتية مــن ناحية التحول 
الرقمي والتحول األخضر، فمع 
أن هناك حربا في أوروبا ومع أن 
االحتاد االوروبي ال يزال يعتمد 
على الطاقة التقليدية، اال أننا 
ملتزمــون جدا بهــذا التحول، 
ونحــن مهتمون فــي التعمق 
والبحث أكثر في هذا املوضوع 

مع السلطات الكويتية».
وحول موعد تعيني سفير 
جديد في الكويت، قال ال أعرف 
كم من الوقت ستستغرق عملية 
تعيني ســفير جديد، ألن هذه 

ً أكد أنه سيغادر البالد أول سبتمبر وتعيني سفير جديد بحاجة إلى إجراءات إدارية تأخذ وقتا

(متني غوزال) السفير كريستيان تودور يلقي كلمته في احلفل 

األوروبي عام ٢٠١٦ ومنذ ذلك 
احلني تعزز التعاون ليشــمل 
مجاالت مختلفة منها التجارة 
واالستثمار واألبحاث والتعليم 
والتنمية واملساعدات اإلنسانية 

واألمن.
 وحول جتربته في الكويت، 
قال في تصريح للصحافيني: 
«ســعيد جــدا بتجربتــي في 
الكويــت، فعلــى املســتويني 
الشخصي والرسمي اكتشفت 
مجتمعا منفتحا وكنت محظوظا 
ان اصل الى الكويت في أكتوبر 
٢٠١٩، وكان لدي وقت قليل قبل 
بداية اجلائحة، حيث متكنت 
من اقامة عالقات مع الكويتيني، 
وهذه العالقات كانت مهمة جدا 
خصوصا في فترة اجلائحة».

فيصل احلمود: دور مهم لإلعالم في تقوية
وحدة الصف والتكاتف املجتمعي

اســتقبل املستشار في 
الشــيخ  الديــوان األميري 
فيصل احلمــود في مكتبه 
اإلعالمــي ماضــي  أمــس 
اخلميــس، حيــث مت خالل 
اللقــاء تبــادل األحاديــث 
املتعلقة مبجال اإلعالم وقام 
بإهداء آخر إصداراته كتاب 
«القواعد الذهبية لإلعالم» 
كمــا أطلعه علــى تفاصيل 
عقد ملتقى مبادرات الشباب 
واإلنســانية  التطوعيــة 
فــي دورته الســابعة الذي 

تستضيفه الكويت خالل شهر نوفمبر ويقام 
برعاية جامعة الدول العربية، وبالتعاون 
مع العديد من الهيئات واملنظمات العربية 

والدولية.
وأشــاد الشــيخ فيصل احلمــود بدور 
الشــباب البارز في إيصــال وإبراز الوجه 
املشرق للشباب الكويتي من خالل استخدام 
وسائل التواصل االجتماعي احلديثة، مثمنا 
اجلهد والعطاء الكبيرين لدور اإلعالم الفعال 

في وحدة الصف والتكاتف املجتمعي.
وفي ختام اللقاء، تقدم اإلعالمي ماضي 
اخلميس بالشكر والتقدير للشيخ فيصل 
احلمود على حسن االستقبال وسعة الصدر 
ودوره البارز في االهتمام مبجال الشباب 
وفتح األبواب أمام اجلميع، مثمنا حرصه 
الدائم على دعم اإلعالم واإلعالميني لتحقيق 
املزيــد مــن اإلبداعات واإلجنــازات في كل 

املستويات.

خالل استقباله اإلعالمي ماضي اخلميس

الشيخ فيصل احلمود يتلقى نسخة من أحدث إصدارات الزميل ماضي اخلميس

سفيرنا اجلديد لدى مصر وصل إلى القاهرة:
عالقات البلدين أخوية وراسخة

القاهرة - ناهد إمام

أكد سفير الكويت اجلديد 
لدى القاهرة ومندوبنا الدائم 
لــدى جامعة الدول العربية 
الســفير غامن صقــر الغامن 
أهمية العالقات األخوية بني 
مصــر والكويت، مؤكدا أنها 
راسخة وعريقة ومتيزت على 
مدى تاريخها الطويل بتطابق 
وجهات النظر حيال القضايا 
احليويــة التــي تهم األمتني 

العربية واإلسالمية.
وأوضح الغامن الــذي وصل إلى القاهرة 
متهيدا ملمارسة مهام عمله بعد تقدمي أوراق 
اعتماده إلــى وزارة اخلارجيــة أن التعاون 
بني البلدين الشقيقني يتسم بسمات أخوية 
خاصة وتفاهم رســمي واسع جتاه مختلف 
القضايا ذات االهتمام مبا ينســجم مع عمق 
الترابط الرسمي والشعبي بني البلدين، مشيرا 

إلــى وجود آالف الدارســني 
الكويتيــني فــي اجلامعــات 
املصرية، فضال عما يزيد على 
ألف شركة كويتية تعمل منذ 
سنوات طويلة من أجل تدعيم 
االقتصاد الوطني في مصر. 
وأعرب الغامن عن تطلعه إلى 
تعزيز العالقات الثنائية في 
كل املجــاالت، وإلــى تفعيل 
التعاون العربي املشترك عبر 
دعــم دور اجلامعة العربية 
مبا يسهم في تلبية األهداف 
والطموحات املشــتركة في 
هــذه املرحلــة املهمة مــن التاريــخ العربي. 
وكان السفير غامن صقر الغامن قد شغل قبل 
تكليفــه بالعمل في القاهرة منصب مســاعد 
وزير اخلارجية للشــؤون القانونية ونائب 
رئيس جلنة احلدود فــي وزارة اخلارجية، 
وعضو مجلس إدارة نقطة االرتباط الكويتية 

ملشاريع البيئة.

الغامن أعرب عن تطلعه للعمل على تعزيزها في مختلف املجاالت

السفير غامن صقر الغامن

«النجاة» في ضيافة سفارة «كمبوديا»

زار وفــد من جمعية النجــاة اخليرية 
سفارة الكويت في مملكة كمبوديا الصديقة، 
حيث ضم الوفد كال من إيهاب الدبوس مدير 
زكاة الفحيحيــل التابعة لقطــاع البرامج 
واملشــاريع بالنجــاة اخليريــة وعبداهللا 
الرويشد مدير إدارة األيتام باجلمعية، وكان 
في استقبالهم القائم بأعمال سفارة الكويت 
في مملكة كمبوديا محمد احلشاش وامللحق 

الديبلوماسي بالسفارة ناصر احلجرف.

وقال الدبوس خالل زيارته للســفارة: 
نقدم أســمى آيــات الشــكر والعرفان الى 
وزيــر اخلارجيــة الشــيخ د. أحمد ناصر 
احملمد، ولكافة ســفراء الكويت في شــتى 
دول العالم، مشــيدا بتعاونهم الكبير في 
رفع اســم الكويت عاليا في شتى احملافل 
الدولية وإبراز جهودهــا كعاصمة للعمل 
اإلنســاني وواحدة من أهم الدول املصدرة 

للعمل اخليري عامليا.

«النجاة اخليرية» تكّرم سفارة كمبوديا

سموه هّنأ رئيس األوروغواي بالعيد الوطنياألمير هّنأ رئيس األوروغواي بالعيد الوطني


