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حملة لـ »إخصاء« ذكور الكالب الضالة

»الزراعة«: آليات مدروسة ملواجهة انتشار احليوانات السائبة 

تأخر املشاريع التي تقوم بها البترول 
الوطنية يكبدها خسائر فادحة بسبب 
ــدم تطبيق الــقــانــون على الشركات  ع
املنفذة.. بعض الشركات التي ترسي 
عليها مــنــاقــصــات الــنــفــط محمية من 
رؤس كبيرة و»ايدينها في املــاء«.. هذا 
العبث يتسبب بتأخر مشاريع التنمية.. 
البلد ماشية على البركة والوقت آخر 

اهتماماتهم!!!

بني السطور

أكد رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام للهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف 
ضرورة وضع آليات مدروسة واستخدام طرق »إنسانية« 
ملواجهة انتشار احليوانات السائبة والضالة في بعض 

املناطق واحلد من خطورتها.
وقال: إن الهيئة ستشن حملة لـ »خصي« ذكور الكالب 
للحد من تكاثرها »والتي جتاوز عددها أكثر من 20 ألفاً« 
ــرى مثل  تتركز في بعض املناطق السكنية ومناطق أخ

العبدلي والوفرة وكبد وغيرها.
وأضاف الشيخ محمد اليوسف أن السياسة املتبعة من 
قبل الهيئة ملكافحة احليوانات الضالة املفترسة هي »املوت 
الرحيم« عن طريق تخدير احليوان وإعطائه جرعة من 

الدواء التي توقف عمل القلب حتى ال يعاني أو يتعذب.
وبني الشيخ محمد اليوسف أمس بعد اجتماعه مع جمعية 
الرفق باحليوان وناشطني في مجال الرفق باحليوان حرص 
الهيئة على سالمة املواطنني من هجمات احليوانات السائبة 
والضالة كالكالب، األمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة حوادث 

تعرض املدنيني لهجمات من تلك احليوانات.

ناقشت آلية النظر في دستورية استجواب رئيس احلكومة

»التشريعية«: الشبهة دستورية مبنح 
املوظفني بدل اإلجازات نقدًا

ــؤون  ــش ــة ال أحـــالـــت جلــن
الــتــشــريــعــيــة والــقــانــونــيــة 
البرملانية إلى اللجنة املالية 
ــي شــأن  ــاً بــقــانــون ف ــراح ــت اق
تعديل قانون اخلدمة املدنية 
مبا مينح املوظفني احلــق في 
ــول عــلــى رصــيــد بــدل  ــص احل
ــداً أن  ــؤك ــداً، م ــق اإلجـــــازات ن
اللجنة رأت أن االقــتــراح في 
صالح املوظفني وال توجد فيه 

شبهة دستورية.
وقال رئيس اللجنة النائب 
خالد الشطي خالل مناقشتها 
ــــة تكليف  ــة دراس ــي أمـــس آل
ــة مــوضــوع  املــجــلــس بــإحــال
االستجواب املقدم إلــى سمو 
ــــوزراء من  رئــيــس مجلس ال
النائب د.عبدالكرمي الكندري 
لنظر مــدى دســتــوريــتــه، إن 
اللجنة قررت توجيه الدعوة 
للنائب املستجوب ملناقشته 

في موضوع 

احلــــجــــرف: إفـــســـاح املـــجـــال لــلــقــطــاع 
اخلـــــــــاص لــــتــــولــــي الـــــقـــــيـــــادة بــــرؤيــــة 
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موغريني: العالم لن يتحمل أزمة أخرى مبنطقة حيوية كاخلليج

االحتاد األوروبي: التطبيع مع السودان 
إال بسلطة انتقالية مدنية 

فيدريكا موغريني

فيما أوضحت مسؤولة الشؤون اخلارجية في االحتاد 
األوروبــي، فيدريكا موغريني، أمس ، أن العالم ال يستطيع 
حتمل أزمــة أخــرى في منطقة حيوية مثل منطقة اخلليج، 
داعية إلى أقصى درجات ضبط النفس. حيث أعربت عن دعم 
ــاد األوروبـــي ملوقف أمــني عــام األمم املتحدة أنطونيو  االحت

غوتيريس احلكيم جتاه التوتر مبنطقة اخلليج.
فقد أكــد االحتـــاد األوروبـــي أمــس دعمه لــدعــوة االحتــاد 
اإلفريقي إلنشاء سلطة انتقالية بقيادة مدنية في السودان 
من أجل حتقيق احلرية والتغيير نحو األفضل. وقال وزراء 

خارجية االحتاد األوروبي في بيان على 

»اإلطفاء«.. ترخيص أول 
كليتني في مدينة صباح 

السالم اجلامعية
أعلنت اإلدارة العامة لإلطفاء أمــس ترخيص أول كليتني 
في مشروع مدينة صباح السالم اجلامعية )الشدادية( بعد 
استكمال )اإلطفاء( إجراءات أمن وسالمة املباني لتأمني األرواح 
واملمتلكات. وأكد نائب املدير العام لقطاع الوقاية في )اإلطفاء( 
اللواء خالد فهد اهتمام إدارة )اإلطفاء( مبشروع )الشدادية( 
وتنفيذ وإجنــاز أعماله وفق اخلطة وبالشكل املطلوب مضيفا 
أن اإلدارة شكلت فرق عمل دائمة للدراسة والكشف واملتابعة 

والترخيص للمشروع.

ال تساهل مع تقصير شركات النظافة

وزير البلدية: لن أتردد بإحالة 
أي متقاعس إلى النيابة

شدد وزير األوقــاف والشؤون اإلسالمية ووزير الدولة لشؤون 
البلدية فهد الشعلة على أنه لن يتردد بإحالة أي موظف أو مسؤول 
إلى النيابة العامة في حال وجود أي تقصير في عملية استالم اآلليات 

واملعدات أو تأخر عمل شركات التنظيف حسب عقود النظافة املبرمة.
ودعا خالل ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق 
بحضور مدير عام بلدية الكويت م. أحمد املنفوحي وعدد من مسؤولني 
ــدراء النظافة في أفــرع البلدية  القطاعات في اجلهاز التنفيذي وم
في احملافظات واملخصص ملناقشة آلية استالم اآلليات والسيارات 
واملعدات والتجهيزات لعقود النطافة اجلديدة التي سيبدأ العمل 
بها شهر أكتوبر املقبل ،إلى ضرورة االنتهاء من التجهيزات املطلوبة 
وتشكيل جلان احملافظات قبل موعد استالم آليات عقود النظافة 

اجلديدة بفترة كافية  ال تقل عن شهر.
وطالب الشعلة أثناء االجتماع بسرعة االنتهاء من حتديد مواقع 

التشوينات لعقود النظافة اجلديدة.

روحاني: ال متسع من الوقت أمام 
»أوروبا« إلنقاذ االتفاق النووي

أكد الرئيس اإليراني حسن روحاني أنه لم يعد أمام أوروبا 
متسع من الوقت إلنقاذ االتفاق النووي الدولي املبرم مع طهران، 
في وقت تعتزم فيه طهران رفع مخزونها من اليورانيوم منخفض 

التخصيب.
ونقلت وكالة فارس لألنباء عن الرئيس اإليراني قوله خالل 
اجتماع مع سفير فرنسا اجلديد بإيران أمس »إنها حلظة حاسمة 
وال يزال بوسع فرنسا العمل مع موّقعني آخرين على االتفاق 

ولعب دور تاريخي إلنقاذه في هذا الوقت القصير للغاية«.
وذكر روحاني أن انهيار االتفاق النووي لن يكون في مصلحة 

املنطقة والعالم.
من جهته، كشف املتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية اإليرانية 
بهروز كمالوندي أن مخزون إيــران من اليورانيوم منخفض 
التخصيب سيتجاوز 300 كيلوغرام بحلول السابع والعشرين 

من هذا الشهر، وأضاف أن إنتاجه سيتزايد بسرعة كبيرة.

جانب من اجتماع اللجنة التشريعية في مجلس األمة

»الصحة« تفتتح أول 
مركز متخصص باخلاليا 

اجلذعية خليجيًا
أكد وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أهمية أبحاث 
اخلاليا اجلذعية واالكتشافات الرائدة املتحققة في هذا املجال 
وتأثيرها املباشر على نوعية حياة الناس والقدرة على عالج 

األمراض املستعصية.
وأضاف خالل افتتاحه  أمس مركز املرحومة الشيخة سلوى 
صباح األحمد للخاليا اجلذعية واحلبل السري وهو أول مركز 
مخصص للخاليا اجلذعية واحلبل السري في منطقة اخلليج 
العربي، أن املركز يفتح أبواب األمل بالشفاء للعديد من املرضى 
بــاألمــراض املستعصية وخصوصا األطــفــال ويحقق مــردودا 
إيجابيا على اخلدمات الصحية ويعتبر إضافة واعــدة وغير 
مسبوقة تضاف إلى إجنازات حتققت من إدارة خدمات نقل الدم 

بالوزارة.
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