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املنشأ بلد  في  مماثل  إجراء  مع  تزامنًا  طبيًا  مستحضرًا  تسحب  »الصحة« 
أعلنت وزارة الصحة الكويتية تعليقها وسحبها مستحضر 
جسرين 81 ملغم )Jusprin 81mg( في القطاعني احلكومي 
واألهلي وذلك تزامنا مع تعليقه وسحبه في بلد املنشأ بدولة 

اإلمارات العربية املتحدة.
وأوض���ح ال��وك��ي��ل امل��س��اع��د ل��ش��ؤون ال��رق��اب��ة ال��دوائ��ي��ة 
والغذائية ب��ال��وزارة الدكتور عبدالله البدر ل� )كونا( أن 

املستحضر مت تعليقه وسحبه لعدم التزام الشركة بتطبيق 
القواعد اإلرش��ادي��ة ملجلس الصحة ب��دول مجلس التعاون 
اخلليجي اخل��اص��ة ب��ال��دراس��ات النباتية للمستحضرات 
الصيدالنية وذل��ك في نفس يوم ق��رار سحبه في بلد املنشأ 
15 يناير احلالي. وأك��د أن ادارة تسجيل ومراقبة األدوي��ة 
الطبية والنباتية تختص بإصدار تعليمات السحب والتعليق 

واإللغاء إلى اجلهات املختصة وذلك حسب األسباب الثابتة 
وال���واردة إليها بعد دراستها والتأكد من أهمية وض��رورة 

وسرعة إصدار تلك التعليمات للجهات املختصة.
وش��دد على أن ال����وزارة سباقة ف��ي ه��ذا اجل��ان��ب وذل��ك 
حرصا منها على سالمة املرضى ومواكبة لتنفيذ التوصيات 

والقرارات من اجلهات الرسمية فور صدورها.
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سمو األمير يستقبل د. روال دشتي

اليوم« »روسيا  قناة  من  إعالميًا  وفدًا  يستقبل  الغامن 

مرزوق الغامن يستقبل وفد قناة روسيا اليوم

.. وسموه يستقبل السفير الصيني

استقبل رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن في مكتبه 
أمس الثالثاء وفدا إعالميا من قناة )روسيا اليوم( وذلك 

مبناسبة زيارته للبالد.  
 وضم الوفد النائب األول لرئيس حترير )روسيا 
اليوم( واملدير العام اليكسي نيكولوف ومديرة القناة 
مايا مناع وكبير منتجي القناة اليكسي سولوماتني 

وكبيرة االختصاصيني ف��ي قسم العالقات العامة 
أنا بيليكوفا واالختصاصي في قسم ترويج امل��وارد 
اإلعالمية تيمور فومني ومدير منطقة الشرق األوسط 

بوكالة انباء )ربتلي( بنجامني دياب. 
  وحضر اللقاء النائب يوسف الفضالة وسفير 

روسيا لدى الكويت نيكوالي ماكاروف.

سموه تسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى الكويت

أمير البالد يستقبل احملمد ودشتي ووفد قناة »روسيا اليوم«

اح��ت��ف��ل ف��ي ق��ص��ر ب��ي��ان ص��ب��اح أم��س 
تسلم صاحب السمو أمير ال��ب��الد الشيخ 
صباح األحمد أوراق اعتماد كل من السفير 
عبدالفتاح عبدالله حسن سفيرا جلمهورية 
إثيوبيا الفيدرالية الدميقراطية، والسفير 
رون الفريدو أفيال أفيال سفيرا جلمهورية 
فنزويال البوليفارية، والسفير لي مينغ قانغ 
سفيرا جلمهورية الصني الشعبية، والسفير 

اي��ج��ور ه��اي��دو ش��ي��ك س��ف��ي��را جلمهورية 
سلوفاكيا، وذل���ك كسفراء لبالدهم لدى 
دول��ة ال��ك��وي��ت. وحضر م��راس��م االحتفال 
وزير شؤون الديوان األميري الشيخ علي 
اجل���راح ون��ائ��ب رئ��ي��س مجلس ال���وزراء 
ووزي���ر اخل��ارج��ي��ة الشيخ صباح اخلالد 
ونائب وزير شؤون الديوان األميري الشيخ 
محمد العبدالله ووكيل ال��دي��وان األميري 

ومدير مكتب صاحب السمو أمير البالد أحمد 
الفهد واملستشار في الديوان األميري محمد 
أبو احلسن ورئيس املراسم والتشريفات 
األميرية الشيخ خالد العبدالله ومساعد 
وزي��ر اخلارجية لشؤون امل��راس��م السفير 
ض���اري ال��ع��ج��ران ورئ��ي��س هيئة احل��رس 

األميري اللواء ركن فهد عبدالرحمن الزيد.
كما استقبل سموه سمو الشيخ ناصر 

احمل��م��د. واستقبل سموه ال��دك��ت��ورة روال 
دش��ت��ي وذل���ك مبناسبة تعيينها أمينا 
تنفيذيا للجنة األمم املتحدة االقتصادية 
واالجتماعية لغربي آسيا )اس��ك��وا( من 
قبل األم��ني العام ل��أمم املتحدة أنطونيو 
غوتيرش. وقد أشاد سموه بحصولها على 
هذه الثقة الكبيرة بتولي هذا املنصب الرفيع 
والذي يشكل مصدر فخر واعتزاز للجميع 

كما يجسد املكانة العالية التي حتظى 
بها دول��ة الكويت متمنيا سموه لها دوام 

التوفيق والسداد.
واستقبل صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد النائب األول لرئيس 
حترير روسيا اليوم واملدير العام اليكسي 
نيقولوف والوفد املرافق وذل��ك مبناسبة 

زيارته للبالد.

بعث صاحب السمو أمير ال��ب��الد الشيخ 
صباح األح��م��د ببرقية تهئنة ال��ى الدكتورة 
روال دشتي عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة تعيينها أمينا تنفيذيا للجنة األمم 
املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا 
)اس��ك��وا( من قبل األم��ني العام ل��أمم املتحدة 
أنطونيو غوتيرش. مؤكدا سموه أن حصول 
أحد ابناء الوطن العزيز على هذه الثقة الكبيرة 
بتولي ه��ذا املنصب الرفيع ه��و مبعث فخر 
واعتزاز للجميع كما أنه يجسد املكانة العالية 
التي حتظى بها دولة الكويت ودورها الرائد في 

مختلف احملافل واملنظمات العربية واالقليمية 
وال��دول��ي��ة. متمنيا سموه لها دوام التوفيق 

والنجاح ألداء مهام هذا املنصب.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهئنة الى الدكتورة روال دشتي ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة تعيينها أمينا 
تنفيذيا للجنة األمم امل��ت��ح��دة االقتصادية 
واالجتماعية لغربي اسيا )اس��ك��وا( متمنيا 
سموه لها كل التوفيق والسداد في أداء مهام 
هذا املنصب. كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك 

رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

سمو األمير يهنئ روال دشتي مبناسبة 
تعيينها أمينًا تنفيذيًا لـ »اسكوا«

أمير البالد يستقبل سفير إثيوبيا

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تعزية إل��ى الرئيس محمد أش��رف غني رئيس 
جمهورية أفغانستان االسالمية الصديقة عبر فيها سموه 
عن خالص تعازيه وص��ادق مواساته بضحايا التفجير 
االرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية للقوات اخلاصة 
في مقاطعة )ميدان وردك( وسط أفغانستان، مؤكدا سموه 
استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل االجرامي 
الشنيع الذي استهدف أرواح األبرياء اآلمنني سائال سموه 
املولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته 

وأن مين على املصابني بسرعة الشفاء والعافية.
وبعث سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد ببرقية 
تعزية إلى الرئيس محمد أش��رف غني رئيس جمهورية 
أفغانستان االسالمية الصديقة ضمنها سموه خالص 
تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجير اإلرهابي الذي 
استهدف قاعدة عسكرية للقوات اخلاصة في مقاطعة 
)ميدان وردك( وسط أفعانستان مبتهال سموه إلى الباري 
جل وعال أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن 
مين على املصابني بسرعة الشفاء والعافية. كما بعث سمو 
الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية 

مماثلة.

بضحايا  األفغاني  الرئيس  يعزي  األمير 
عسكرية  قاعدة  استهدف  تفجير 

ولي العهد يستقبل احملمد واحلمود و دشتي

.. وسموه يستقبل الشيخ سلمان احلمود

استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف 
األحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ 

ن��اص��ر احمل��م��د. واستقبل سمو ول��ي العهد 
رئيس الهيئة العامة للطيران املدني الشيخ 

سلمان احلمود. واستقبل سمو ول��ي العهد 
الدكتورة روال دشتي وذلك مبناسبة تعيينها 

أمينا تنفيذيا للجنة األمم املتحدة االقتصادية 
واالجتماعية لغربي آسيا )اسكوا(.

120 إلبرام اتفاقية احلماية الكويت واململكة املتحدة حتتفالن اليوم بالذكرى الـ 
حتتفل الكويت واململكة املتحدة اليوم األربعاء بالذكرى 
ال120 التفاقية احلماية البريطانية التي أبرمت في عهد 
حاكم الكويت الراحل املغفور له الشيخ مبارك الصباح 
)م��ب��ارك الكبير( ال��ذي أدرك بثاقب بصيرته مع تسارع 
األح��داث في املنطقة حينها حجم التهديدات على الكويت 

وسط صراع القوى اإلقليمية والدولية.
ومتثلت التهديدات التي دع��ت الشيخ مبارك الصباح 
إلى إب��رام هذه االتفاقية عام 1899 وألغيت في 19 يونيو 
عام 1961 في أطماع الدولة العثمانية ومقاومة محاوالتها 
املتكررة للهيمنة على املنطقة ودوره��ا في دعم السياسة 
األملانية في الشرق األدن��ى آنذاك.وعقب توقيعها اتفاقية 
احلماية أصبحت الكويت في موقف قوي وظهر ذلك جليا في 
رفض الشيخ مبارك الكبير التنازل ألملانيا عن أراض كويتية 

جلعلها نهاية خلط سكة حديد )برلني - بغداد(.
وبهذه املناسبة يستعد البلدان الصديقان الكويت واململكة 
املتحدة إلقامة احتفالية كبيرة في عاصمتي البلدين حيث 

من املقرر أن تستضيف لندن احتفالية يشارك فيها كبار 
املسؤولني البريطانيني والكويتيني ف��ي منتصف العام 

احلالي.
وف��ي ه��ذا اإلط��ار ق��ال عميد السلك الدبلوماسي سفير 
الكويت لدى اململكة املتحدة خالد الدويسان ل� )كونا( أمس 
إن االحتفالية التي ستقام في لندن لم يتم االتفاق على تاريخ 
محدد لها حتى اآلن بيد أنه أشار إلى أنها ستكون في منتصف 
هذا العام. وأضاف الدويسان أن عالقات البلدين الصديقني 
ت��زداد متانة وق��وة عاما بعد آخر على الصعد كافة مشيرا 
إلى أن هناك رغبة مشتركة لدى قيادات البلدين في تعزيزها 

ونقلها إلى مستويات أرحب لتشمل كل أوجه التعاون.
وأكد أن زيارة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد للمملكة املتحدة عام 2012 كان لها أكبر األث��ر في 
تعزيز ال��رواب��ط بني البلدين السيما مع تتويج الزيارة 

التاريخية بإنشاء جلنة التوجيه املشتركة.
وذكر أن هذه اللجنة ساهمت بفاعلية في حتقيق طموحات 

ق��ي��ادات البلدين وتطلعات الشعبني ف��ي ح��ني توصلت 
اجتماعات اللجنة في فترة وجيزة إلى اعتماد قرارات مهمة 
أبرزها النظام اإللكتروني لتأشيرة الدخول الذي سهل سفر 

املواطنني الكويتيني إلى بريطانيا.
ووص��ف ال��دوي��س��ان ال��ع��الق��ات الكويتية البريطانية 
بأنها ذات طابع خ��اص ترتكز على املصالح املشتركة 
واالستراتيجية التي تربطهما مشيرا إل��ى أن أكبر بعثة 
دبلوماسية كويتية في العالم موجودة في لندن بعدد يصل 
إل��ى 44 دبلوماسيا. وب��ني من جهة أخ��رى أن ع��دد الطلبة 
الكويتيني الذين يتلقون تعليمهم في املعاهد واجلامعات 
البريطانية يصل إلى نحو 6700 طالب عالوة على مئات 
اآلالف من الكويتيني الذين يزورون مختلف املدن البريطانية 

سنويا سواء للسياحة أو العالج.
وق��ال إن هذه العالقة املتميزة التي تعود إلى أكثر من 
200 عام توجت مبعاهدة احلماية التي وقعتها احلكومة 
البريطانية مع حاكم الكويت آنذاك الشيخ مبارك الصباح 

عام 1899 وسمحت بتوفير احلماية للكويت من األطماع 
اخلارجية. وأوض��ح السفير الكويتي في ه��ذا الصدد أن 
العالقة بني البلدين بعد استقالل الكويت ع��ام 1961 لم 
يطرأ عليها أي تراجع بل على العكس استمرت في منحى 
تصاعدي على الصعد كافة. وذكر أن الكويت واجهت الكثير 
من التحديات بعد استقاللها وكانت أشدها محنة الغزو 
العراقي عام 1990 حني تصدت بريطانيا آن��ذاك برئاسة 
رئيسة ال��وزراء الراحلة مارغريت تاتشر بقوة لالعتداء 
الغاشم وطالبت العالم باتخاذ موقف حازم متثل بتشكيل 
حتالف عاملي لتحرير الكويت في زمن قياسي لم يتجاوز 

سبعة أشهر.
وعلى صعيد التعاون االقتصادي أف��اد الدويسان بأن 
الكويت حظيت مبعاملة استثنائية لم حتظ بها كثير من 
ال��دول وذل��ك عندما مت إنشاء مكتب أول صندوق استثمار 

عربي في بريطانيا في مطلع خمسينيات القرن املاضي.
وأوض��ح في ه��ذا الصدد أن مكتب االستثمار الكويتي 

كان أول صندوق سيادي يحظى مبعاملة تفضيلية ممثلة 
باحلصانة السيادية وه��ي عبارة عن صفة دبلوماسية 
منحتها احلكومة البريطانية ملكتب االستثمار إضافة إلى 

اإلعفاء الضريبي والتمتع باخلصوصية في األعمال.
وأض��اف أن ه��ذه املميزات ج��اءت بعد توقيع االتفاقية 
بني املغفور له أمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم 
الصباح واحلكومة البريطانية في عام 1953.وأكد أن دور 
املكتب لم يقتصر على تنمية االستثمارات في بريطانيا بل 
ساهم أيضا في تنمية االقتصاد البريطاني وتعدى ذلك إلى 
تعميق العالقات السياسية معتبرا املكتب أحد أهم املراكز 

االستثمارية الرائدة في مجال العقار.
من جانبه أعرب سفير اململكة املتحدة لدى الكويت مايكل 
دافنبورت عن سعادته البالغة باحتفال البلدين الصديقني 
والشريكني بالذكرى ال120 ملعاهدة احلماية املوقعة عام 
1899 تتويجا لعالقات دبلوماسية يزيد عمرها على مئتي 

عام.

سمو ولي العهد يستقبل سمو الشيخ ناصر احملمد


