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»الزراعة« تحّذر من انتحال مهنة الطبيب البيطري

محمد راتب
ذكرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في بيان لها انه لوحظ 
في اآلونة االخيرة انتشار ظاهرة انتحال مهنة الطبيب البيطري واملالحظ البيطري 
دون حص����ول املمارس على ترخيص مزاولة هذه املهنة وحذرت من ذلك مؤكدة 
أنه يعد مخالفا ملواد املرس����وم بالقانون رقم 32 لسنة 1987 بشأن مزاولة مهنة 
الطب البيطري واملهن املعاونة لها بالكويت. وناشدت الهيئة املواطنني واملقيمني 
ومربي الثروة احليوانية عدم التس����تر على املخالفني ممن ميارسون هذه املهنة 

سواء باملزارع او اجلواخير او نوادي الفروسية وغيرها ملا لذلك سواء باملزارع 
او اجلواخير او نوادي الفروس����ية وغيرها من آثار سلبية على الصحة العامة 
والثروة احليوانية في البالد. واكدت الهيئة على ضرورة تعاون اجلميع باالبالغ 
الفوري عن مثل هذه املخالفات حتى يتسنى للهيئة اتخاذ االجراءات القانونية 
املعمول بها في هذا الشأن بالتعاون مع اجلهات املعنية املختصة بالدولة، وذلك 
على الهواتف التابعة الدارة الصحة احليوانية بالهيئة العامة لش����ؤون الزراعة 

والثروة السمكية وهي كالتالي: 22253980 - 22253983 - 22253986.

الشيخ جابر املبارك يتوسط مجلس إدارة نقابة القانونيني

العفاسي: النائب األول تمنى على »نقابة القانونيين« إنشاء
مركز تحكيم وتدريب فّعال على المستويين المحلي والدولي

الخطوط السودانية كّرمت السالم بوضع اسمه على إحدى طائراتها

اس���تقبل النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع – الرئيس الفخري 
لنقابة القانونيني – الش���يخ جابر املبارك 
القانونيني، وتطرق  ادارة نقاب���ة  مجلس 
اللقاء ملناقشة عدد من املوضوعات الهامة 
املطروحة على الس���احة الكويتية وأهمها 
قانون العمل، وبعض األمور األخرى وبعض 

التشريعات الالزمة.
وقال أمني سر نقابة القانونيني عبداهلل 
العفاس���ي ان النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك 
شدد خالل اللقاء على ضرورة تفعيل دور 
نقابة القانونيني في املجتمع من خالل اإلسهام 
وطرح املوضوعات الهامة التي متس شريحة 
كبيرة من املواطنني، وضرورة البحث عن 
حلول جذرية وموضوعية لها، كذلك البد ان 
تساهم النقابة بدور فعال ومؤثر في خدمة 
الوط���ن حيث انها تتمتع بكفاءات متميزة 
قادرة على وضع تصورات وحلول ملختلف 

القضايا العالقة.
واضاف العفاسي أن الشيخ جابر املبارك 
أعرب خالل اللقاء عن حرصه الشديد على 
التي  العقبات واملعوقات  تس���هيل جميع 

تعرقل س���ير بعض األم���ور داخل نقابة 
القانونيني ومب���ا يعود في النهاية بالنفع 
على النقابة وجميع املنتسبني اليها ويحقق 
مصالح القانونيني، مشيرا الى ان الشيخ 
جابر املبارك أكد أهمية تطوير عمل النقابة 
وأعضائها، وذلك من خالل الدفع واحلرص 
على املشاركة في مختلف الدورات التدريبية 
واملؤمترات املعنية بالشأن القانوني لتطوير 
األداء واالرتقاء به من خالل توفير فرص 
االحتكاك واكتساب اخلبرات من خالل هذه 
الدورات واملؤمترات، مش���يرا الى ان ذلك 
سيعود بالنفع على النقابة وأعضائها حتى 
يكونوا أعمدة ترتكز عليها الدولة في جميع 

قضاياها القانونية.
وأشار العفاسي الى ان النائب األول حث 
على أهمية قيام النقابة بالدور الذي تضطلع 
به وهو تثقيف املواط���ن واملقيم باألمور 
القانونية التي تعتبر من الضرورات التي 
يتحتم على كل ش���خص معرفتها واإلملام 
بها مبينا ان رؤية الرئيس الفخري للنقابة 
وطبيعة عملها خالل املرحلة املقبلة كانت 
موجهة الى أعض���اء مجلس ادارة النقابة، 
وانه متنى ان تسير النقابة على خطة زمنية 

محددة ميكن من خاللها إجناز جميع األهداف 
والرؤى املستقبلية. وقال ان الشيخ جابر 
املبارك كلف مجلس ادارة النقابة بالعمل على 
املساهمة بدور فعال مع الدولة في حتقيق 
النهضة املجتمعية، وذلك من خالل تقدمي 
الدراسات العلمية املتخصصة التي تساهم 
في حتقيق ما فيه مصلحة البالد، والعمل 
على إصدار مجلة قانونية محكمة ينش���ر 
من خاللها القانوني���ون أبحاثهم ورؤاهم 
وتعليقاته���م العلمية مبا يعود بالنفع في 

املجاالت العلمية ذات الطابع القانوني.
واختتم العفاسي تصريحه، مشيرا الى 
ان الش���يخ جابر املب���ارك متنى في نهاية 
اللقاء ان تقوم النقابة في املستقبل القريب 
بإنشاء مركز حتكيم وتدريب يكون له دور 
فعال على املس���تويني احمللي والدولي في 
مختلف القضايا، مبينا انه في نهاية اللقاء 
ق���ام أعضاء مجل���س ادارة النقابة بتقدمي 
درع تذكارية للنائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع – الرئيس الفخري 
لنقابة القانونيني – الش���يخ جابر املبارك 
تكرميا له إلس���هاماته في الرقي مبصلحة 

بلدنا احلبيب الكويت.

قامت اخلطوط اجلوية السودانية بوضع اسم املرحوم الكابنت 
علي الس���الم )كويتي اجلنس���ية( الذي وافته املنية منذ عدة أيام، 
على احدى طائراتها، وذلك تكرميا له بعدما قام به من أعمال خالل 
فترة عمله بالشركة استحق عليها وضع اسمه على إحدى طائرات 

اخلطوط اجلوية السودانية.
وبدورها جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية والتي 

كان املرحوم الكابنت علي السالم أحد أعضاء مجلس ادارتها السابقني، 
وعضو اجلمعية العمومية، تس���أل العلي القدير ان يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته على ما قام به من إخالص 
وتفان في العمل خالل فترة تواجده باخلطوط اجلوية الكويتية أو 
طيران اجلزيرة أو اخلطوط اجلوية الس���ودانية أو اإلدارة العامة 

للطيران املدني.

النقابة كّرمت الرئيس الفخري لها على دعمه وجهوده


