
الثالثاء 22 سبتمبر 2009   7محليات

زنيفر: العيد فرصة طيبة للتسامح ونبذ الخالفات ورفع المعاناة عن المواطنين

محمد راتب
رفع النائب سعد زنيفر العازمي أسمى آيات التهاني 
والتبريكات الى مقام صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وس����مو ولي العهد الشيخ نواف االحمد، وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الش����يخ ناص����ر احملمد، ورئيس 
مجلس االمة جاسم اخلرافي، واعضاء السلطتني التشريعية 
والتنفيذية، والقيادة السياسية واملواطنني واالمتني العربية 
واالس����امية، وذلك مبناسبة حلول عيد الفطر السعيد، 
داعيا املول����ى عز وجل ان يتقبل صيامهم وقيامهم، وان 

يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.
جاء ذلك خال اس����تقبال العازم����ي جلموع احملبني 
واملهنئني، والذين توافدوا بعد صاة العيد مباشرة الى 

ديوانه الكائن مبنطقة جابر العلي.
واكد العازمي في تصريح خاص ل� »األنباء« ان ما تشهده 
االجواء السياس����ية من خاف بني السلطتني التشريعة 
والتنفيذي����ة هو أمر طبيع����ي، وان الكويتيني جتمعهم 
الوحدة الوطنية، وجميعهم يس����عى الى مصلحة البلد 
وتنميت����ه والنهوض به، معربا عن امله في ان يدمي اهلل 
االمن واالمان على الكويت وعلى شعبها وقيادتها، وان 
يحفظها من كل مكروه، وان يسدد خطى النواب والوزراء 

ملا فيه مصلحة الباد والوطن.
الى ذلك، سيطرت اجواء االلفة واحملبة على اجللسة، 
والتي تخللها تبادل اطراف االحاديث الودية بني احلضور، في 

حني سيطرت االبتسامة والبهجة على وجوه اجلميع.
وقد رصدت »األنباء« انطباع احلاضرين في ديوانية 
العازمي عن العيد واجوائه، حيث أعرب جاسم سعد زنيفر 
عن سعادته بجموع املهنئني الذين توافدوا على ديوانية 
والده، مشيرا الى ان هذا العيد املبارك يعتبر فرصة للتحلي 
بروح التس����امح، ونبذ الفرقة والصراعات واخلافات. 
موجها أسمى تهانيه الى صاحب السمو األمير والى سمو 
ولي العهد األمني والى سمو رئيس مجلس الوزراء، وقال: 
نسأل اهلل ان يدمي نعمة األمن واالمان علينا وعلى بلدنا 

الطيب، وان يكشف الباء عنه وعن ابنائه.
م����ن جانبه، اكد فهد مناحي ان العيد يش����كل فرصة 
لتبادل اطراف احلديث وصلة الرحم وتناس����ي االحقاد، 
السيما بعد طاعة اهلل سبحانه وتعالى في شهر رمضان 

املبارك، وصيام نهاره وقيام ليله.

مناسبة للتسامح

أما راشد سعد، فقد دعا الى ان يكون عيد الفطر مناسبة 

للتسامح ونبذ القطيعة والفرقة بني ابناء االمتني العربية 
واالسامية، داعيا اعضاء السلطتني التشريعية والتنفيذية 
الى العمل ملا فيه مصلحة االمة، ونبذ كل ما من شأنه ان 

يخيب آمال الشعب ويؤخر عجلة التنمية.
كم����ا عبر هادي احلوري عن س����عادته الغامرة بهذه 
املناسبة العظيمة، ولكنه أعرب عن امله في ان يدفع اهلل 
الب����اء واالمراض عن ابناء الوطن، وبني ان االقبال على 
فترة املدارس يس����تدعي وقفة جادة وحا سريعا لوباء 
انفلونزا اخلنازير، وذلك لوقاية الطلبة من االصابة به.

فرصة طيبة

أما عبدالهادي سعد، فقد أعرب عن امله في أن يسدد 
اهلل خطى صاحب السمو األمير وسمو ولي العهد، وأن 
يهيئ اهلل لهم البطانة الصاحلة التي تعينهم ع لى اخلير، 
مشيرا الى ان هذا العيد املبارك يشكل فرصة طيبة الجتثاث 
الش����حناء من النفوس، واعادة ترتيب النواب ألوراقهم، 
واجتماعهم على قل����ب واحد خلدمة االمة وااللتفات الى 

مصالح الشعب.
بدوره، قال عبداهلل أبوعوينة: أسأل اهلل العلي القدير 
ان يدمي احملبة بني ابناء الكويت، وان يجتمع النواب في 

دور انعقاد املجلس املقبل على صفاء النوايا، وفتح صفحة 
جديدة من التعاون والتكاتف من اجل حل مشاكل املواطنني 
وما يعايشونه من هموم، ومن ذلك قضية املسرحني من 
القطاع اخلاص، والبطالة، وارتفاع االس����عار التي بدأت 

تأكل حلوم املواطنني قبل جيوبهم.
أم����ا نايف احلوري، فوج�����ه تبريك��ات��ه الى االمتني 
العربية واالس����امية بهذه املناسبة، داع��يا الس��لطتني 
التشريعية والتنفيذية الى حتمل االم��انة بجدية، وحتقيق 
آمال الش����عب فيهم، والنهوض بال�بلد، وتسيير عجلة 
التنمي����ة التي لط�امل�ا ع�ط�لته������ا اخل�افات وامل��صالح 

الشخصية.
أما عبداهلل زنيفر، فأكد ان العيد أتى على االمة االسامية 
بع����د جملة من احلوادث التي ذه����ب ضحيتها االبرياء، 
وهذا ما يس����تدعي وقفة ج����ادة وحرصا اكبر من جميع 
مؤسس����ات الدولة على ارواح الناس، داعيا اهلل تعالى 
ان يرحم ضحايا حري����ق اجلهراء وان يكتبهم عنده من 

الشهداء االبرار.

تعاون وتكاتف

ولفت محمد سعد الى ان املجتمع الكويتي يتطلع الى 

مزيد من التعاون والتكاتف حلل مشاكل الكويت، والتي 
م����ن أهمها احلفاظ على البيئة، الفت����ا الى ان ما تعانيه 
املنطقة العاشرة من انتهاكات بيئية يستدعي من النواب 
الوقوف صفا واحدا ملواجهة املش����كلة وايقاف مسلسل 
االصابات واالمراض بسبب االدخنة والسموم املتصاعدة 

من مصانع البتروكيماويات.

ثقة الشعب

وكذلك عبر براك م���برك، عن س�عادته بلقاء املهنئني 
في ديوانية ال�نائب س����عد زني�فر، والتي من خالها مت 
تبادل اطراف االحاديث ال�ودي����ة، وما تعان�يه االمة من 
هموم ومش����اكل، مش����يرا الى اهمية ان يبدأ النواب في 
املرحلة املقبلة بجدية ويعكس����وا ثقة الشعب الكويتي 
بهم، والذي انتخبهم من اجل رفع املعاناة واملشاكل عنه 

ودفع املشروعات واإلسراع في إجنازها.
أم����ا الفي فاح، فأعرب عن قلقه بش����أن بدء املرحلة 
الدراسية اجلديدة، السيما ان وزارة الصحة لم تسيطر 
بعد على وباء انفلونزا اخلنازير، داعيا اهلل تعالى ان يدفع 
الباء عن االمة بأبنائها وبناتها، وان يوفق املسؤولني ملا 

فيه خير الباد والعاد.
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اللواء سليمان الفهد يستمع الى شرح من أحد الضباط حول اخلطط األمنية البحرية

اللواء سليمان الفهد أثناء جولته التفقدية

اللواء الفهد يتفقد قاعدة صباح األحمد
لخفر السواحل ونقاطًا أمنية بحرية

العراق يدعو البصيري ومدير »الكويتية«
لزيارة بغداد وإنهاء مشكلة الطائرات

بغ����داد � د.ب.أ: ق����ال وزير النقل العراقي عام����ر عبداجلبار ان 
اخلاف بني اخلطوط اجلوية العراقية ونظيرتها الكويتية يحول 
دون ش����راء العراق طائرات جديدة وانهاء اعتماده على الطائرات 

املستأجرة.
واكد لوكالة أنباء االعام العراقي )واع( وجود مساع حلل اخلاف 

عن طريق توجيه دعوة لوزير املواصات الكويتي د.محمد البصيري 
لزيارة بغداد، اضافة الى توجيه اخلطوط اجلوية العراقية دعوة 

ملدير اخلطوط اجلوية الكويتية للتباحث حول هذا األمر.
يشار الى ان اخلطوط اجلوية الكويتية تطالب العراق بتعويضات 
عن االضرار التي حلقت بها جراء غزو العراق للكويت عام 1990.

بمناسبة عيد الفطر السعيد وخالل جولة على قطع بحرية في مواقعها

خفر السواحل والجهود المبذولة 
في سبيل تأمين وحماية المياه 

االقليمية.
وق���د توج���ه رج���ال خفر 
السواحل بالشكر الجزيل الى 
الزيارة  الفهد على هذه  اللواء 
في هذه االيام المباركة، مؤكدين 
انها تحمل الكثير من المعاني 
والدالالت التي تربط القيادات 
االمنية برجال االمن في كل موقع 
ما ينعكس بذل���ك على العمل 

وحسن االداء.
هذا وق���د رافقه في الزيارة 
مساعد مدير ادارة االعام االمني 
المق���دم وليد الغان���م ومدير 
المساعد  الوزارة  مكتب وكيل 
لشؤون امن الحدود المقدم وائل 

الرومي.

قام وكي���ل وزارة الداخلية 
المساعد لش�ؤون امن الحدود 
اللواء س���ليمان الف�هد بزيارة 
الى قاعدة ص�باح االح�مد لخفر 

السواحل.
وك�ان في استقباله مدير عام 
االدارة العامة لخفر السواحل 
العميد جاسم الفيلكاوي ومديرو 

االدارات.
ال��يه���م تح��يات  وقد نقل 
الركن  الفريق  الداخلية  وزي�ر 
الخالد ووكيل  م.الشيخ جابر 
الوزارة الفريق احمد الرجيب 
الفطر السعيد،  بمناسبة عيد 
التوفي���ق في  له���م  متمني���ا 

العمل.
ايجاز للخطط  واطلع على 
التي تقوم  البحري���ة  االمنية 
العامة لخفر  بوضعها االدارة 
السواحل من اجل تأمين وحماية 

المياه االقليمية.
كما تفقد مواق���ع بجزيرة 
عوهة القامة مشروع مركز خفر 
السواحل المزمع تنفيذه لمزيد 
من فرض السيطرة االمنية على 

المياه االقليمية.
كما زار قطع���ا بحرية في 
مواقعه���ا اطل���ع خالها على 
وج��هوزيته���ا  امكانياته���ا 
للعمل في ظل جميع الظروف 

المناخية.
وفي خت���ام زيارته، توجه 
جنوبا وتفقد اجراءات التأمين 
البح���ري للمناط���ق والمهام 
المنوطة برجال خفر السواحل 

في هذه المناطق.
وقد اشاد اللواء الفهد برجال 


