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د.محمد البصيري والشيخ مبارك احلمود في مقدمة احلضور

عرض سفينة الصحراء

خيالة »الداخلية« إحدى الفتيات سعيدة باملشاركة في االحتفاالت ممتطية صهوة جواد استعراض اخليل

ألعاب نارية فريق »يا أغلى دار« العرضة والسامري

متعب السعيد يلقي قصيدة في حب الكويتأعالم الكويت ارتفعت بيد اجلميع

المهرجان تضّمن تراث الماضي من فروسية وإبل وصقارة وغيرها من أعمال البادية

البصيري: احتفاالت »الجهراء« باألعياد الوطنية تعيد ذكريات عبق التاريخ
الى انه مت إبالغ الشركات الكويتية املصنعة للفوم 
بعدم بيعة داخل البالد والسماح لهم بتصديره ان 

استطاعوا.
من جانبه قال مختار القصر في منطقة اجلهراء 
خالد احلجاج ان هذه االيام التي تشهدها البالد من 
احتفاالت وأعياد وطنية الس���يما احتفال الكويت 
باليوبيل الذهبي مبناسبة مرور 50 عاما على استقالل 
الكويت و5 سنوات على تولي صاحب السمو األمير 
مقاليد احلكم باإلضافة مبرور 20 عاما على االنتهاء 
من االحتالل العراقي الغاشم هي مناسبات عزيزة 

على قلوب جميع الكويتيني.
واوضح أن اجلميع فرحان بهذه املناسبات التي 
زادها األمير سعادة بعد صرف املكرمة األميرية األلف 
دينار لكل مواطن كويتي وصرف س���لع متوينية 
ملدة عام كام���ل هذا ان دل عل��ى ش���يء فامنا يدل 
على حرص صاحب السمو االمير على زرع الفرحة 
والبس���مة في قلوب أبنائه الكويتيني موضحا ان 
االحتفالية اليوم ف���ي محافظة اجلهراء كانت على 
مستوى رائع خصوصا عندما مت جتسيد احلاضر 
وذكر املاضي الذي كان يتعايش���ه آباؤنا وأجدادنا 
من خالل فقرات عرض الهجن واستعراض اخليل 

العربية األصيلة.
ومتنى احلجاج ان مين اهلل على الكويت أميرا 
وحكومة وشعبا باالمن واألمان والتطور واالزدهار 

وان يحفظ الكويت من كل مكروه.
ب���دوره قال مدير مديرية أم���ن اجلهراء العميد 
محم���د طنا ان هذه املناس���بة باحتفاالت الوطنية 
مناس���بة عزيزة جدا على قلوب جميع الكويتيني 
التي نتمنى ان تعود علينا وعلى جميع الكويتيني 
باخلي���ر خصوصا في ظل اميره���ا وقائد نهضتها 
صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد وولي 
عهده األمني الشيخ نواف األحمد التي نسأل اهلل أن 

يعودها عليهم وعلينا في كل عام.
واضاف ان االحتفاالت بهذه األعياد الوطنية جتلب 
السعادة والسرور جلميع اطياف الشعب الكويتي 
مع وجود األمن وألمان في ظل قيادتها السياس���ية 
مشيرا الى أننا قد أعددنا الكثير لهذه االحتفالية في 
محافظة اجلهراء ونشر رجال األمن والدوريات لتوفير 
األمن جلميع احملتفلني دون استثناء هذا وقد يعود 
الفضل بعد اهلل الى محافظ اجلهراء الشيخ مبارك 
احلمود اجلابر الذي كانت جهوده جبارة في اظهار 
االحتفاالت في احملافظة بأجمل صورة متمنني في 
هذه األيام ان مين على احلكومة الرشيدة والشعب 

الكويتي نعمة األمن واألمان.
من جانبه اعرب مختار منطقة العيون في منطقة 
اجلهراء ملوح احلربي عن سعادته بهذه االحتفالية 
مبناس���بة االعياد الوطنية سائال املولى � عز وجل 
� ان يجع���ل ايام الكويت دائما افراحا في ظل قيادة 
صاحب الس���مو االمير وولي عهده األمني ورئيس 
مجلس الوزراء مش���يرا الى ان هذا االحتفال الذي 
تشهده محافظة اجلهراء قد جمع الكثير من اطياف 

املجتمع الكويتي.

من يستخدمه وسوف تكون هناك عقوبة على حامله 
متمنية ان يخرج قرار مجلس الوزراء مبنع استخدامه 
بأس���رع وقت ممكن وذلك ملا فيه من خطورة على 
اإلنسان حيث يسبب له األمراض املسرطنة وغيرها 
من األمراض  ونحن نقول: من يرد مصلحة الكويت 
وأهلها يلتزم وميتنع عن اس���تخدام الفوم مشيرة 

األخ���رى احتفاالت مثل احتفاالت محافظة اجلهراء 
حيث استطاع ابناؤها من خالل املهرجان أن يعيدوا 
لنا تراثنا القدمي مثل وجود اخليل واإلبل والصقور 

التي نتمنى ان تتعلم منها األجيال اجلديدة.
وحول موضوع الفوم قالت لقد حذرنا من استخدام 
الفوم أثناء االحتفاالت الوطنية وسيسحب من كل 

الذين حرصوا على عمل مث���ل هذا االحتفال الذي 
ميثل كل ثقافاتهم وكل تراثه���م، متمنية من باقي 
احملافظات ان حتذو حذو محافظة اجلهراء خصوصا 
ان لكل محافظة تراثها فمحافظة العاصمة لها تراث 
واألحمدي لها تراث أيضا كذلك محافظة مبارك الكبير 
لها ايضا تراث مختلف فالبد ان يكون لدى احملافظات 

فرج ناصر
أكد وزير املواصالت ووزير الدولة لشؤون مجلس 
االم���ة د.محمد البصي���ري ان الكويت تعيش هذه 
االيام احتفاالت وأعياد وطنية مبناس���بة مرور 50 
عاما على استقالل الكويت و20 عاما على التحرير، 
وكذل���ك مرور 5 أعوام على تولي صاحب الس���مو 
األمير مقاليد احلكم، مش���يرا الى اننا ال يسعنا في 
هذه اللحظة إال أن ن���زف التهاني والتبريكات الى 
صاحب السمو األمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء والشعب الكويتي بأكمله مبناسبة 

هذه االعياد السعيدة.
وقال البصيري خالل احتفال محافظة اجلهراء 
باالعياد الوطني���ة: ان االحتفاالت بدأت عندما رفع 
صاحب الس���مو األمير علم الكويت في االس���بوع 
املاضي لتتوالى بعدها االحتفاالت في عموم البالد، 
معبرا عن س���عادته بوجوده في محافظة اجلهراء 
للمشاركة في هذه االحتفاالت الوطنية التي أقيمت 
برعاية محافظ اجلهراء، موجها ش���كره الى جميع 
القائمني على تنظيم االحتفاالت التي أرجعتنا الى 
عبق التاريخ واملاضي ألهل الكويت، وخاصة أهل 
اجلهراء فيما يتعلق بالفروسية واالبل والصقارة 

الى فنون البادية املتعددة.
وقال ان هذه الكويت كما عهدناها مجتمع متحرك 
وفاعل في باديته وحضره وبكل أطيافه، خصوصا ان 
الكل يعيش هذه االيام االحتفاالت السعيدة، متمنيا 
من اهلل ان يجعل أيام الكويت كلها أعياد واحتفاالت 

وأفراح، وان يتمم علينا نعمة األمن واألمان.
من جانبه، أشار محافظ اجلهراء الشيخ مبارك 
احلمود الى ان الكويت هذه االيام متر بأعياد وطنية 
عزيزة عل���ى قلوبنا جميعا نس���تلهم منها العبر 
والدروس من سيرة اآلباء واالجداد الذين وضعوا 
قواعد البناء الشامخ والذين شيدوا منطلقاته وثوابته 
التي مازلنا نقتبس منها لتنير حاضرنا ونستشرف 
بها مالمح ما نتطلع اليه من مس���تقبل مشرق في 
سعينا الدائم لكل ما من شأنه رفعة الوطن ورفاهية 

وكرامة املواطن.
وقال: ال يفوتني بهذه املناسبة إال أن أتقدم بخالص 
الش���كر وعظيم االمتنان الى كل من قدم وساهم أو 
تعاون في إجناح هذا احلف���ل وإخراجه بالصورة 
الالئقة واملش���رقة، داعيا اهلل تعالى ان يعيد أمثال 
هذه املناس���بات أعواما عديدة وبلدنا الغالي يرفل 
بأثواب العز واملجد مع دوام التقدم والرقي واالزدهار 
لشعبنا الوفي، وان يدمي علينا نعمة األمن واألمان 
في ظل قائد مسيرتنا وراعي نهضتنا صاحب السمو 

األمير وسمو ولي العهد األمني.
بدورها، أكدت رئيس���ة جلن���ة العمل التطوعي 
الشيخة أمثال االحمد ان الكويت تعيش هذه االيام 
أجمل وأس���عد أيامها، خصوصا مع مرور 50 عاما 
على االستقالل و20 عاما على التحرير و5 سنوات 
على تولي صاحب الس���مو األمير الش���يخ صباح 

األحمد مقاليد احلكم.
وأثنت الشيخة أمثال ع لى أهالي محافظة اجلهراء 

الحمود: نس�تلهم العبر من س�يرة اآلباء واألجداد الذين وضعوا قواعد البناء للكويت
أمثال األحمد: على من يحب الكويت أن يلتزم بمنع استخدام الفوم خالل االحتفاالت
طنا: نش�ر رج�ال األم�ن والدوري�ات في مختل�ف المواق�ع لتوفير األم�ن للجميع

)سعود سالم(الشيخة أمثال األحمد والعميد محمد طنا

»المواصالت« تؤجل القطع اآللي إلى نهاية فبراير
أعلن مدير إدارة العالقات العامة بوزارة املواصالت 
الس���يد احمد محمد رمضان أنه بناء على تعليمات 
معالي وزير املواصالت ووزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة د.محمد البصيري س���يتم تأجيل القطع اآللي 
املبرمج لش���هر فبراير القادم على أن يستأنف في 

شهر مارس 2011.
وتأتي هذه اخلطوة احتفاال باملناسبات الوطنية 
املميزة هذا العام خالل ش���هر فبراير حيث حتتفل 
الكويت بالذكرى اخلمسني لعيد االستقالل والذكرى 
العش���رين لعيد التحرير والذكرى اخلامسة لتولي 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد 

احلكم.

وأضاف رمضان ان برنامج القطع اآللي املبرمج 
والذي يتم تنفيذه بطريقة دورية لتحصيل املبالغ 
املالية املستحقة للوزارة من املشتركني املتخلفني عن 
السداد وذلك بإرسال رسالتني حتذيريتني يعقبهما 
القطع الكلي للخدم���ة الهاتفية والذين وصلوا الى 
الس���قف املالي وهو 50 د.ك للهواتف املنزلية و100 

د.ك بالنسبة للهواتف التجارية.
وذّكر رمضان املش���تركني الكرام حول إمكانية 
املش���تركني تس���ديد فواتيرهم عبر موقع الوزارة 
اإللكتروني www.moc.kw أو موقع البوابة االلكترونية 
احلكومية الرسمية www.e.gov.kw او االتصال على رقم 

االستعالم الصوتي 123 ملعرفة أرصدتهم املالية.

جهود مشكورة
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املنظمة بوقت قصير.


