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 8  ٥٠ عاماً من المجد 
 االحد  ٢٧  فبراير  ٢٠١١   

 جدد التأكيد على االلتزام الدائم بإحالل السالم والرخاء في المنطقة الموسوي والهدية هنآ باألعياد الوطنية 

 «البيئة» ضبطت عددًا من علب الفوم مع خليجيين ال يعرفون عن القرار

 أشاد بمبادرة سموه بجعل «مزايين اإلبل» سنوية

 هنأ القيادة السياسية وأبناء الكويت باألعياد الوطنية

 الصبيح: القيادة الحكيمة لصاحب السمو 
وضعت الكويت على خارطة الدول المؤثرة

 أوباما: الكويت صديقة وشريكة قديمة للواليات المتحدة

 مسيرات الفرح لم تنغصها حوادث «الفوم»

  دارين العلي
  قال مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صالح 
املضحي ان االحتفاالت الوطنية اكتملت فرحتها 
هذا العام، حيث خلت املسيرات واالحتفاالت 
من مادة «الفوم»، وقد لوحظ االلتزام الكامل 
من قبل احملتفلني سواء مواطنون او مقيمون 

مع قرار املنع.
  ولفت املضحي الذي خرج على رأس أحد فرق 
التفتيش التابعة للهيئة الى ان فرق التفتيش 
التي انتشرت في عدة اماكن لرصد املخالفني لم 
تخالف ايا من املواطنني واملقيمني حيث الحظت 
االلتزام الكامل بالقرار، مشيرا الى انه مت ضبط 
عدد من علب الفوم لدى خليجيني ال يعلمون 

شيئا عن قرار املنع، واما الكويتيون واملقيمون 
فقد التزموا بقرار املنع، موجها الشكر اجلزيل 
للمجتمــــع كافة على هذا االلتزام الكبير الذي 

زاد من جمالية افراح اعياد الكويت.
  واوضح املضحي في تصريح صحافي ان 
«هذا العام خال من مخاطر مادة (الفوم) التي 
كانت تتســــبب في حوادث للعيون فضال عن 
حوادث زلق الطريق، كما حدث في العام املاضي 
مع رجل أمن يقود دراجة نارية انزلقت بسبب 
مادة (الفوم) املنتشرة في طريقه وادى احلادث 
الى وفاته»، مبينا ان «قرار مجلس االعلى للبيئة 
كان له اثر ايجابي على صحة احملتفلني ورجال 
األمن واالسعاف الذين اكدوا ان هذا القرار خفف 

من مهمتهم بنسبة كبيرة جدا خاصة ان عدد 
احلاالت التي نقلت العام املاضي الى مستشفى 
البحر املختــــص بالعيون يقارب األلفي حالة 
واليوم بال اصابات»، مشيرا الى ان «قرار منع 
مادة الفوم خفض نسبة احلوادث بشكل كبير 
وملحوظ».وشكر املضحي «كال من اللواء خليل 
الشمالي والعميد عبداللطيف الوهيب والعميد 
حسني الشيرازي على جهودهم الطيبة والتي 
كان لها االثر االيجابي في تسهيل مهمتنا، كما 
أخص بالشــــكر اجلزيل النائب االول ووزير 
الدفاع ورئيس املجلس االعلى للبيئة الشيخ 
جابر املبارك علــــى تبني اقتراح هيئة البيئة 

اخلاص مبنع مادة (الفوم)». 

  واشنطن ـ كونا: هنأ الرئيس 
الكويت  اوباما  بــــاراك  األميركي 
بالذكرى اخلمســــني الســــتقاللها 
والعشــــرين للتحرير واخلامسة 
على تولي صاحب السمو األمير 
الشــــيخ صباح األحمــــد مقاليد 
احلكم متقدما بالشــــكر لســــموه 
نظير شــــراكة الكويت الراسخة 

وصداقتها املخلصة.
  وقال الرئيس اوباما في بيان 
املاضيــــة «نيابة عن  الليلة قبل 
شــــعب الواليات املتحــــدة أهنئ 
حكومة الكويت وشعبها بالذكرى 
اخلمسني لعيد استقاللها»، وأضاف 
«ان الكويت صديقة وشريكة قدمية 
للواليات املتحدة ونشكر صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

لشراكته وصداقته املخلصة».
  واســــتدرك قائــــال «ان يــــوم 
الســــادس والعشرين من فبراير 
هو أيضا ذكرى حترير الكويت على 
يد قوات التحالف الدولية بقيادة 
الواليات املتحدة وفي ذلك اليوم 
رفض املجتمــــع الدولي العدوان 
الصارخ وعمل على صده ووقف 
متكاتفا مع الكويت حلفظ حريتها 

وسيادتها».
اوبامــــا «أنتهز هذه    وأضاف 
الفرصة ألقدم حتية إجالل واحترام 
جلميع من ضحى تضحية جسيمة 
الكويتيني  من اجل احلرية مــــن 
واألميركيــــني وغيرهم من قوت 
التحالف»، واختتم البيان بالقول 
«أود ان أجدد التأكيد على التزامنا 
الدائم بإحالل السالم والرخاء في 

املنطقة».
  مــــن جهته أكــــد رئيس هيئة 
األركان األميركيــــة املشــــتركة 
االدميــــرال مايك مولن أمس على 
هامش مشــــاركته في احتفاالت 
الكويت ان الواليات املتحدة ملتزمة 
بأمن الكويت، مشيرا الى ان اجليش 
األميركي قلق من «الوضع الضبابي 

جدا واخلطير» في ليبيا.
  وفي إطار جولة إقليمية يقوم 

بها في املنطقة حاليا زار مولن 
الكويت ملشـــاركتها باحتفاالت 
الذكرى اخلمســـني لالستقالل 
والعشـــرين للتحرير وذكرى 
مرور خمس سنوات على تولي 
صاحب الســـمو األمير الشيخ 
صبـــاح األحمـــد مقاليد احلكم 
وكذلـــك لتجديد تأكيـــد التزام 
الواليات املتحدة األميركية بأمن 

الكويت.
  وقال مولن في مقابلة حصرية 
مع «كونا» ان الكويت «هي سابع 
بلد يزوره خالل ســــتة أيام وقد 
وقع التركيز «خالل هذه اجلولة» 
على جتديد التأكيد على العالقات 
مع الشركاء االستراتيجيني الكبار 
وبالتأكيــــد فــــان الكويت واحدة 

منهم».
  وذكر ان «هــــذه الرحلة كانت 
مقررة منذ وقت طويل ويدعمها 
اآلن التغيير الذي يجري في الشرق 
األوسط كما انها فرصة لي للتحدث 
إلى القادة في محاولة لفهم وجهة 
نظرهم حول مــــا يجري في هذا 

الوقت من تغيير» في املنطقة.
  وأكد مولن ان الشرق األوسط 

«يعتبر منطقة حيوية بالنسبة 
للعالم ويحظى بالتأكيد باهتمام 
وطنــــي مهم وحاســــم مــــن قبل 
الواليات املتحدة لذلك وملجموعة 
من األسباب جئت وانه لرائع ان 

أكون هنا من جديد».
  وأضاف ان «هذه الزيارة جاءت 
إلى حد كبير مبناســــبة الذكرى 
اخلمسني لالستقالل والعشرين 
للتحريــــر والذكــــرى الســــنوية 
اخلامسة لتسلم صاحب السمو 
األميــــر مقاليد احلكــــم وكما هو 
الوضع دائما هنا فان «املنطقة» 
تشهد الكثير من األحداث بشكل 

دائم وكانت الرحلة جيدة جدا».
  وهنأ االدميرال مولن الكويت 
مبناسبة احتفاالتها وقال «أريد ان 
اهنئ شعب الكويت وصاحب السمو 
األمير مبناسبة هذه االحتفاالت 
التي حتيط بهم، استطيع ان أرى 
وانا أجتول كم يبدو شعب الكويت 

متحمسا».
بالتنميــــة  مولــــن    وأشــــاد 
االجتماعية والسياســــية الهائلة 
التي اضطلعت بها الكويت بعد ٢٠ 
عاما من حتريرها من احتالل النظام 

العراقي السابق والدور الذي لعبته 
الواليات املتحدة وباقي احللفاء، 
وقال في هذا السياق «اعتقد ان كلمة 
حترير تعبر عن كل شــــيء، فمن 
الواضح ان هناك التزاما كبيرا ليس 
فقط من جانب الواليات املتحدة 
ولكن من قبل باقي أعضاء التحالف 
اآلخرين بضرورة استعادة الكويت 
التي تستحقها ثم رأينا  ملكانتها 
الكويت تتطور على مدى سنوات 
عديدة بشكل ايجابي ال يصدق من 
التحرك نحو دميوقراطية  حيث 
أكثر متثيال والفرص التي منحت 
لشعب الكويت هنا واضحة ليقوم 
بالتغييــــرات املطلوبة وانه ألمر 

ايجابي جدا مشاهدة ذلك».
  وأشار مولن أيضا إلى أهمية 
الكويــــت كعضــــو فــــي مجلس 
التعاون لــــدول اخلليج العربية 
والدعم اإلقليمي الذي تقدمه إلى 
اجليش األميركي، معربا عن أمله 
أن تزدهر هذه العالقة بني البلدين 

في املستقبل.
  وأكــــد ان «الكويــــت تعتبــــر 
العمود الفقري في مجلس التعاون 
اخلليجي وقيادتها لهذا املجلس 

مهمــــة بالتأكيد للواليات املتحدة 
مع الدعم الذي حظينا به لشعبنا 
التدرب هنا،  وقواتنا وإمكانيــــة 
ولكي نكون قادرين على إعدادهم 
ملواجهــــة التحديــــات التي كانت 
لدينا فــــي الواليات املتحدة فيما 
يتعلق باحلروب في كل من العراق 
وأفغانستان فان الدعم والصداقة 
والشراكة أمور منت بيننا بشكل 
كبير وبالتأكيد نحن نتطلع الى ان 
تستمر في النمو في املستقبل».

  وكــــرر املوقــــف األميركــــي 
بخصوص امللف النووي اإليراني، 
قائــــال: ان إيران «تشــــكل تهديدا 
امنيا كبيــــرا في املنطقة»، مؤكدا 
ان الواليــــات املتحدة تعتزم دعم 
اســــتقرار املنطقــــة وموضحا ان 
«التزام الواليات املتحدة هنا هو 
رؤية االستقرار على وجه التحديد، 
ان الواليات املتحدة ملتزمة جدا 
النمو االقتصادي  بدعم استقرار 
ومبستقبل أفضل للشعوب هنا 

في املنطقة».
  وفــــي رده على ســــؤال حول 
العســــكري األميركي  التواجــــد 
طويل األمــــد واالتفاق األمني مع 
الكويت قال مولــــن «كانت لدينا 
التزامات مع الكويت لفترة طويلة 
من الزمن وعالقاتنا العســــكرية 
قوية جدا وسنواصل القيام بذلك 
فهذه العالقات من أهداف الواليات 
العمــــل والتدريب  املتحدة بغية 
وتوفيــــر املعدات لدعم اخليارات 
القادة واحلكومة في  أبداها  التي 

الكويت».
  وذكر انه «عندما تقرر الكويت 
شيئا أي عندما يتخذ قادتها قرارا 
بشراء بعض املعدات فنحن نؤيد 
ذلك طبعا»، مشيرا إلى ان الواليات 
املتحدة تدعم قــــرار هذه البلدان 
في حتديد كيفيــــة احلفاظ على 
أمنها اخلاص «وقد كنا في حاالت 
كثيرة بالكويت ندعم هذا النوع 
العالقات األمنيــــة والتعليم  من 

والتدريب».  

 مولن: رأينا في الكويت تطورات عديدة بشكل ال يصدق من حيث التحرك نحو الديموقراطية

 البغيلي: صاحب السمو مدرسة يتعلم منها الجميع

 المطيري للعمل بما جاء في خطاب األمير 

 رفع مدير عام البلدية م.احمد الصبيح اسمى آيات 
التهاني والتبريكات الى صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشعب 
الكويتي قاطبة مبناسبة حلول العيد الوطني اخلمسني 
ويوم التحرير العشرين ومرور ٥ سنوات على تولي 
صاحب السمو االمير مقاليد احلكم في البالد، سائال 
املولى عز وجل ان يحفظ الكويت حكومة وشعبا من 
كل مكروه ويدمي عليها نعمة االمن واالمان حتت ظل 

القيادة احلكيمة السامية.
  وقال الصبيح ان صاحب الســــمو االمير حريص 
دائما على حتقيق نهضة شــــاملة فــــي الكويت وان 
ينعم املواطن باالســــتقرار والرفاهية وما يتمتع به 
من حنكة وديبلوماسية مميزة اوجد عالقات متينة 
ومشــــهودة مع مختلف دول العالم وضعت الكويت 
على خارطة الدول املؤثرة ورسالته االخيرة ألبنائه 
والتي تعبــــر عن قوة العالقة والتواصل بني احلاكم 
واحملكوم كانت واضحة في دعوتها الى التأهب للمرحلة 
القادمة ورص الصف من خالل التمسك بزمام الوحدة 
الوطنية ووضع الكويت نصب اعيننا دائما وان تشهد 
الفتــــرة املقبلة دفع عجلة التنميــــة وهو االمر الذي 
ينشــــده اجلميع من اجل تقدم ورفعة شأن الكويت، 
وحتقيق النهضــــة التنموية واالقتصادية والثقافية 

والتعليمية في البالد.
  من جهته، قال مدير مكتب مدير عام البلدية محمد 
املوسوي: نرفع اسمى آيات التهاني والتبريكات الى 

صاحب السمو االمير وإلى ســــمو ولي عهده االمني 
وســــمو رئيس الوزراء والشعب الكويتي مبناسبة 
االعياد الوطنية، الفتا الى ان كلمة ســــموه جسدت 
روح الوحدة الوطنية واالنتماء لهذا الوطن، مطالبا 
اجلميع باســــتلهام املعاني السامية والعمل للحفاظ 
على صــــون كرامة هذا الوطــــن ودفعه نحو الرفعة 
والعلياء، داعيا الى االبتعاد عن اثارة جميع النعرات 
التي تشوب تالحم الوطن وتسبب البغضاء والفرقة 
بني اطيافه، وتابع املوسوي: نحن نعيش مرحلة مهمة 
واننا نثق في السلطة التنفيذية برئاسة سمو الشيخ 
ناصر احملمد الذي حظي بثقة صاحب السمو االمير 
اكثر من مرة واتضحت هــــذه الثقة بتجديد مجلس 

األمة الثقة في احملمد مرات عديدة.
  مــــن جهته، هنأ عضو املجلــــس البلدي ورئيس 
جلنة محافظة حولي م.محمد الهدية كال من صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد وسمو ولي العهد 
الشــــيخ نواف االحمد ورئيس مجلس األمة جاســــم 
اخلرافي وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد واعضاء السلطتني التشــــريعية والتنفيذية 
واملجلس البلدي والشعب الكويتي واملقيمني في البالد 
مبناسبة مرور ٥٠ عاما على االستقالل و٢٠ عاما على 
التحرير و٥ سنوات على تقلد صاحب السمو االمير 

مقاليد احلكم.
  ومتنى الهدية ان تدوم االفراح واملناسبات السعيدة 
في البالد في ظل القيادة احلكيمة لصاحب الســــمو 

االمير وسمو ولي العهد األمني. 

 هنأ رئيــــس االحتاد  الكويتي 
للثروة احليوانية محمد البغيلي 
الشــــيخ  الســــمو األمير  صاحب 
صباح األحمد وســــمو ولي عهده 
وســــمو رئيس مجلــــس الوزراء 
وأسرة آل الصباح الكرام وجموع 
الشعب الكويتي الكرمي مبناسبة 
األعياد الوطنية الثالثة، الفتا إلى 
ان صاحب السمو مدرسة يتعلم 
منها الكبير والصغير وينهل من 
خبرتها وحنكتهــــا كل الكويتيني 
والعرب».وأكد أن كلمات ســــموه 
ـ حفظه اهللا ـ مبناســــبة االعياد 
الوطنية هي دستور جديد لشبابنا 
للحفاظ على هــــذا الوطن الغالي 
الذي نفتخر به ومبا حققناه من 
دميوقراطية وحريــــة تتمنى كل 
الــــدول العربية ـ بال اســــتثناء ـ 
احلصول على جــــزء منها اليوم، 

فقد سبقناهم جميعا مبئات السنني 
في ذلك ملا بيننا من حب وتقدير 

بني احلاكم واحملكوم.
البغيلي ان اجنازات    وأضاف 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

الغالي والبناء  األحمد  لوطننــــا 
الكويت ال تعد وال حتصى وآخرها 
صرف منحة ١٠٠٠ دينار لكل مواطن 
كويتي وكذلك وألول مرة في تاريخ 
الكويت يوجه سموهـ  حفظه اهللا 
ـ بجعل مزايني االبلـ  والذي يضم 
كل انواع الثروة احليوانية من االبل 
واالغنام واملاعز واخليل والصقور 
ـ ســــنويا للحفاظ على موروثنا 

الشعبي.
  ولفت إلى ان االحتاد الكويتي 
ملربي الثروة احليوانية والذي يضم 
كل القطاعات املشاركة في مزايني 
االبل ليعرب عن فخره واعتزازه 
بتوجيه سموهـ  حفظه اهللاـ  بجعل 
مزايني االبل سنويا حيث سيساهم 
ذلك في التشجيع على تربية الثروة 
احليوانية التي هي جزء رئيسي 

من امننا الغذائي في الكويت. 

 تقدم الناشط السياسي فهد عياد 
املطيري بالتهنئــــة واملباركة الى 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد مبناسبة مرور ٥ أعوام على 
تولي سموه مقاليد احلكم ومبرور 
٢٠ عامــــا على التحرير من براثن 
االحتالل العراقي الغاشم وبالذكرى 

اخلمسني لالستقالل.
  وشدد املطيري على اهمية األخذ 
مبا جاء في خطاب صاحب السمو 
األمير الى ابناء الكويت مبناسبة 
االحتفال بأعياد فبراير التي جتمع 
قلوب كل الكويتيني وان جنسد ما 
جاء فيــــه واقعا عمليا على ارض 

الواقع كمنهج عمل في ممارساتنا اليومية، حيث قال 
سموه: ان الدميوقراطية تعني لغة الدستور والقانون 
واحلرية املسؤولة احملكومة باألطر القانونية احملددة 
التي حتقق املصلحة العليا ولم تكن يوما أداة للفوضى 
واالنفالت والتشكيك والتحريض، وقال املطيري ان 
هذه الكلمات تلخص ما يجب ان يكون عليه واقعنا 
من خالل االحتكام الى الدســــتور والقانون واضعني 
مصلحــــة بلدنا الكويت نصب أعيننا في كل عمل أو 
تصرف.وأوضح املطيري اهمية ترسيخ ما جاء في 
كلمة ســــموه من ان كويت الدولة التي ننعم بأمنها 
وأمانهــــا لم تقم اليوم، وليســــت املواثيق والثوابت 
فيها جديدة، كما لم تكن وليــــدة الصدفة، ولم تكن 
امالء، وامنا هي بتوافق شــــعبها وحكامها ملا في ذلك 
من معان سامية ودالالت واضحة على وحدة وحلمة 
أبناء الكويت والتفافهم حول قيادتهم احلكيمة منذ 
تأسيس الكويت، وان ما حتقق من مكاسب واجنازات 

امنا هو بفضل تآلف وتالحم اهل 
الكويت جميعا مستكملني مسيرة 
اآلباء واألجداد وان الكويت جلميع 
أبنائها إذ قال ســــموه «ان كويت 
الوطن لم تكن يوما جلماعة بذاتها 
او لفريق دون آخر، ولم تكن في 
ســــماتها أبدا قبلية او طائفية او 

فئوية».
  وأكد املطيــــري على ضرورة 
االلتــــزام بدعوة صاحب الســــمو 
ألن يكون التخطيط الشامل سبيال 
التنمية  علميا وعمليــــا لتحقيق 
املســــتدامة واجناح مشروعاتها 
املســــتهدفة، وتأكيد سموه على 
قضية بناء االنســــان باعتباره املكون األساسي في 
مواجهــــة قضايا التنمية ودور الشــــباب الواعد في 
صناعة الغد املأمول.وأشــــار املطيري الى ما جاء في 
كلمة سموه من ضرورة التنبه الى التحديات اجلسيمة 
التي ال ميكن جتاهلها وان نهيئ العدة لدرء األخطار 
والتحديات التي حتملها األحداث والتطورات املتسارعة 
فــــي املنطقة من خالل مواجهتها بتماســــكنا جميعا 
وتوحيد صفوفنا.وفــــي اخلتام أكد املطيري التفاف 
أبناء الكويت جميعا حول القيادة احلكيمة لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد 
األمني الشيخ نواف األحمد وان يعمل كل منا بإخالص 
وتفان ملا فيه اخلير لبلدنا العزيز الكويت وان نحافظ 
على ما حبانا اهللا تعالى به من نعم كأســــرة واحدة 
متماسكة سائال املولى عز وجل ان يدمي على الكويت 
نعمتي األمن واألمان وان ينعم على صاحب السمو 

األمير مبوفور الصحة والعافية. 

 م.أحمد الصبيح  محمد املوسوي  م.محمد الهدية

 األدميرال مايك مولن
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