
16االحد 22 نوفمبر 2009  

العقيد محمد الفرحان

عائشة الرشيد

الفرحان: ال رابط
بين تدريبات الحرس 

الوطني وما يدور 
في الساحة من أحداث

الكويت تشارك
 في إكسبو دبي 2009

استبعدت مديرية التوجيه 
املعنوي باحلرس الوطني على 
لسان العقيد محمد الفرحان 
وجود أي رابط بني التمارين 
والتدريبات التي تنفذها قوات 
احلرس الوطني وما يدور في 

الساحة احمللية من احداث.
وأك���د العقي���د الفرحان 
في بيان صادر عن مديرية 
التوجيه املعنوي، ان التمارين 
التي جتريها  والتدريب���ات 
قوات احلرس الوطني تأتي 
في إطار املوسم التدريبي وهي 
تدريبات اعتيادية مستمرة مت 
التخطيط واإلعداد لها مسبقا 
بالتعاون مع شركة التطوير 
M.P.R.I املتعاقد  األميركية 
معها من قبل احلرس الوطني 
وال عالقة له���ا من قريب أو 
بعيد ب���أي حال من األحوال 
التي تش���هدها  باألح���داث 
الساحة احمللية في الكويت 
كما تناقلته وسائل اإلعالم 

مؤخرا.
الفرحان  العقيد  وش���دد 
على ان قيادة احلرس الوطني 
ومنتسبيه من ضباط وضباط 
الصف وأفراد جزء ال يتجزأ 
من هذا الوط���ن فهم أبناؤه 
وعدته وما وضعوا في هذه 
املواقع اال للحفاظ على أمن 
الوطن وسالمته ومجابهة ما 
يهدده م���ن أخطار خارجية 
وحماية مؤسساته ومنشآته 
بالتعاون م���ع اخوانهم في 
اجلي���ش والش���رطة ول���ن 
يستخدموا في يوم من األيام 
لضرب وحدته وتهديد نسيجه 
العقيد  االجتماعي. وخت���م 
الفرحان: »حفظ اهلل الكويت 
وشعبها من كل مكروه وأدامها 
واحة لألمن واألمان في ظل 
الرش���يدة لصاحب  القيادة 
الس���مو األمير القائد األعلى 
للقوات املسلحة مبؤازرة من 

سمو ولي العهد.

أعلن����ت مدير ع����ام مركز 
ش����روق لتنظي����م املعارض 
واملؤمترات االعالمية عائشة 
الرشيد ان الكويت تشارك في 
اكسبو دبي »القرية العاملية« 
لعام 2010/2009 والذي ستبدأ 
أنش����طته اليوم االحد حتت 
شعار »اشقاء واصدقاء في عالم 
يسوده السالم« مشيرة الى ان 
اجلناح الكويتي سيشارك في 
االنشطة التي تقام على املسرح 
العاملي في القرية والتي تصب 
في ه����ذا االجتاه. وأضافت ان 
جناح الكويت على مساحة الف 
وخمسمائة متر مربع مقسمة 
الى عدة اقسام ومن خالل هذه 
االقس����ام نبرز وجه الكويت 
احلضاري واجنازات وزارات 
ومؤسسات الدولة، باالضافة 
الى اب����راز الت����راث الكويتي 
وس����وق جتاري. وأش����ارت 
الرش����يد الى ان مؤسسة أداء 
برملاني متميز »منار« تشارك 
في اكسبو دبي من خالل جناح 
الكويت وستشارك في احتفاالت 
دولة االمارات العربية املتحدة 
الثاني  بالعيد الوطني ي����وم 
من ديس����مبر املقبل وستقدم 
امسية شعرية للشاعرة فاتن 
عبدالعزي����ز املهيني بعنوان 
رس����الة حب من الكويت الى 
االشقاء في دولة االمارات كما 
ستقيم معرضا للصور ميثل 
العالقات الثنائية بني البلدين، 
باالضافة الى مشاركات وانشطة 
ومسابقات وستقدم جوائز قيمة 

للمشاركني من الزوار.


