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دعوا إلى سرعة إعالن االستنفار ومعرفة أسباب الظاهرة

نواب يطالبون احلكومة مبواجهة »نفوق األسماك«

تفويض ترامب للعسكر بزيادة القوات األميركية 
في العراق و الشام حتت ذريعة التعجيل بالقضاء 
على ما يسمى بالدولة اإلسالمية ما هو إال فصل في 
مؤامرة إلنشاء دولة كردية تضم أكراد الشام و العراق 
وتركيا ويكون والؤها للصهاينة ..الكيان منذ خمسة 
عقود وهو يدرب األكراد ويزودهم بالسالح من أجل 
هذا اليوم .. يخططون للمستقبل و ربعنا تخطيطهم 
على الهبني ..كــل ما حــدث خــالل العقد املاضي وما 
يسمى الفوضى اخلالقة ضحك على الذقون ..اخلاسر 

األكبر هم شعوبنا املغلوبة على أمرها !!!

بني السطور

ربيع �صكر

ــة ضـــرورة تكليف جلنة  ــواب مجلس األم أكــد عــدد مــن ن
شؤون البيئة البرملانية بالتحقيق في ظاهرة نفوق االسماك 
في شواطئ الكويت، وطالبوا احلكومة بسرعة اإلعــالن عن 
حالة االستنفار في اجلهات احلكومية ملعرفة اسباب الظاهرة 
والعمل على حماية مخزون الكويت من األسماك وسالمة املياه 

البحرية.
من جانبه قال النائب حمدان العازمي أن الضرر الناجت عن 
نفوق األسماك ميتد إلى قطاعات عديدة ويجب إجراء مسح 

دوري للبيئة البحرية ووضع خطة طوارئ محكمة.
من ناحيته، طالب النائب أسامة الشاهني بتكليف جلنة 
شؤون البيئة البرملانية بالتحقيق في موضوع نفوق األسماك 
ملعرفة املتسبب واملسؤول عن تلك الظاهرة. وأكد النائب د. 
عبدالكرمي الكندري أن ظاهرة نفوق األسماك وحالة التلوث 
التي تشهدها املياة البحرية الكويتية تستوجب من احلكومة 

اعالن حالة استنفار.

بسبب خضوعها للرقابة وشروط سالمة الغذاء

»الصحة« تدعو إلى عدم شراء األسماك من املنافذ غير الرسمية
ريا�س عواد

دعــا املتحدث الرسمي باسم وزارة 
الــصــحــة د. أحــمــد الــشــطــي، املــواطــنــني 
واملقيمني إلــى عــدم شــراء األســمــاك من 
املنافذ غير الرسمية، التي ال تخضع إلى 
الرقابة وشروط سالمة الغذاء واالبتعاد 
عن طلبات املنازل واخلدمات التي توصل 

ــاك. ونــفــت وزارة الصحة أمس  ــم األس
السبت صحة ما مت تداوله على عدد من 
مواقع التواصل االجتماعي عن حتذيرها 
ــوالت البحرية  ــأك ــل امل املــواطــنــني مــن أك
السيما األسماك بسبب تلوثها وتسببها 

مبرض السرطان.
وأكــد الشطي أن الــــوزارة لــم تصدر 

بيانا يتعلق بنفوق االسماك مشيرا في 
الوقت ذاته إلى ان مختبر االغذية التابع 
لــلــوزارة لــم يصدر عنه أيضا أي بيان 
يتعلق بهذا األمر. وقال ان املختبر يؤدي 
دوره اخلاص باستالم وفحص االسماك 
احمللية منها أو املستوردة احملولة اليه 
من بلدية الكويت، الفتا إلى انه لم يقم الى 

االن بفحص اي من االسماك النافقة.
وأضـــاف ان الــــوزارة تــقــوم بــدورهــا 
التنسيقي والتكاملي مــع كــل اجلهات 
ذات العالقة بسالمة الغذاء وعلى رأسها 

الهيئة العامة حلماية البيئة.
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أردوغان: تركيا والواليات املتحدة ميكنهما 
حتويل الرقة إلى مقبرة ل� »داعش«

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب 
ـــان امــس ان تركيا والــواليــات  اردوغ
املتحدة ميكنهما اذا وحدتا قواهما، 
حتويل الرقة، املعقل الرئيسي لتنظيم 
الــدولــة االســالمــيــة فــي ســوريــة، الى 

»مقبرة« للجهاديني.
ــــان فــي كلمة ألقاها  وقـــال اردوغ
فــي اسطنبول ان “أميركا الهائلة، 
والتحالف وتركيا قادرون على توحيد 
ــة الـــى مقبرة  ــرق ــل ال ــوي ــم وحت ــواه ق
ـــزور الــرئــيــس التركي  ــش«. وي ــداع ل
الــواليــات املتحدة في منتصف مايو 
لعقد أول لقاء له مع الرئيس دونالد 
تــرامــب. وتختلف واشنطن وأنقرة 
حول االستراتيجية الواجب اعتمادها 
في سورية حيث ال يزال تنظيم الدولة 
االسالمية يسيطر على مناطق واسعة.

تعترف  وثيقة  ستكشف  »ح��م��اس« 
1967 بحدود 
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على  ح��ري��ص��ة  ال��ك��وي��ت  ال���ك���ن���دري: 
للطلبة  التربوية  العملية  مواصلة 

النازحني
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»الشال«: احلكومة تواصل الهدر في 
نفقاتها  البابا فرانسيس يدعو إلى نشر 

ثقافة احلوار في »قداس القاهرة«
»التشريعية« تناقش تعديل قانون »مكافحة 

الفساد« و»احلساب اخلتامي« تناقش ميزانيتها
دعا البابا فرنسيس أمس الى نشر 
ثقافة احلوار وذلك خالل ترؤسه قداسا 
احتفاليا فــي القاهرة بحضور آالف 
الكاثوليك املصريني من كل الطوائف 
في اليوم الثاني واالخير لزيارته ذات 
القيمة الرمزية الكبرى ملسيحيي مصر 
بعد االعــتــداءات الدامية ضد األقباط 

في هذا البلد. واعتبر البابا الذي وصل 
اجلمعة الى مصر حامال رسالة “وحدة 
وأخوة”، ان “االميان احلقيقي هو ذاك 
الذي يحثنا على أن ننشر ثقافة اللقاء 

واحلوار واالحترام واالخوة«.

ــؤون التشريعية  ــش تناقش جلــنــة  ال
والقانونية الــيــوم األحــد مجمـوعة مـن 
االقـتـراحـات بقــوانـني بشــأن تعديل بعض 
أحكام القانون رقم )2( لسنة 2016 في 
شأن إنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
واألحكام اخلــاصـة بالكشـف عــن الــذمـة 
املـــالـية، فيما تناقش جلنة امليزانيات 

واحلساب اخلتامي مشروع ميزانية الهيئة 
للسنة املالية 2017-2018، ومناقشة 
احلــســاب اخلتامي لها عــن السنة املالية 
2015-2016 ومالحظات ديوان احملاسبة 

وجهاز املراقبني املاليني.

موسكو مستعدة 
للتعاون مع أميركا 

بشأن سورية
نقلت وكاالت أنباء روسية عن 
وزير اخلارجية الروسي سيرغي 
الفـــروف قــولــه، أمــس السبت، إن 
موسكو مستعدة للتعاون مع 
الواليات املتحدة بشأن حل األزمة 

السورية.
ومن حني آلخر تؤكد السلطات 
الروسية استعدادها الستئناف 
ــن بشأن  ــط ــن ــاون مــع واش ــع ــت ال
سورية وقضايا دولية أخرى في 

سبيل مكافحة اإلرهاب.
ــني البلدين  ــات ب ــالق ــع لــكــن ال
شهدت تراجعاً جديداً بعدما أطلقت 
الــواليــات املتحدة صــواريــخ على 
ســوريــة ملعاقبة حليفة موسكو 
على استخدامها املشتبه به لغاز 

السيسرين 
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