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حضور حاشد في االحتفاالت باألعياد الوطنية

أصغر احملتفلنيتواجد أمنيالكويت في قلوبنا

تجهيز 20 سيارة إسعاف في مراكز االحتفاالت
قال وكيل وزارة الصحة املساعد للشؤون الفنية في وزارة 
الصحة د.خالد الس����هالوي انه مت جتهيز 20 سيارة اسعاف 
في مراكز االحتفاالت باألعياد الوطنية. واضاف السهالوي في 
تصريح ل� »كونا« أمس انه مت جتهيز عيادتني رئيسيتني على 
شارع اخلليج العربي مبينا ان سيارات االسعاف والعيادات 
مجهزة بكل املعدات الطبية الالزمة والطواقم الفنية وستعمل 
جنبا الى جن����ب مع وزارة الداخلية ف����ي اماكن االحتفاالت. 

وأوضح ان سيارات اإلسعاف مت توزيعها على أماكن االحتفاالت 
واملسيرات في شارع اخلليج العربي إضافة الى سيارات إسعاف 
في مناطق الشاليهات والوفرة وصبحان وجزيرة فيلكا لتغطية 
كل مناطق االحتفاالت حتسبا ألي طارئ. وقال د.السهالوي 
ان هناك اس����تعدادا كامال في اقسام احلوادث حيث مت جتهيز 
األدوية واملعدات الالزمة في كل املستشفيات احلكومية إضافة 

الى وجود فريق طبي احتياطي يعمل على مدار الساعة.

احتفاالت المواطنين باألعياد.. أعالم وفرح ومسيرات شعبية

قبل مجلس األمة. ومع ذلك، فإن 
خروجه���م مع »األصح���اء« إلى 
الشارع وتعبيرهم عن بهجتهم 
وقربهم من السيارات يستدعي 
مزيدا من احلرص من قبل اجلهات 
األمنية املختص���ة، حفاظا على 
س���المتهم وحرصا عل���ى إكمال 
مس���يرة الف���رح دون حدوث ما 

ينغصها ويعكر صفو املشاركني 
فيها.

كما كان ل� »األنباء« وقفة مع 
بع���ض املتجمهرين في منطقتي 
صبحان وشارع اخلليج، حيث ذكر 
متعب سالم أنه يشعر اليوم شعور 
أي كويتي بالفرح بعيد وطنه، الفتا 
إلى أنه أتى مع »الشلة« للمشاركة 

بهذه االحتفاالت، وقال: البد من 
أن يك���ون هن���اك تواجد مكثف 
للدوريات، للحفاظ على سالمة 
األبناء، والذين ذكر أن املفترض 
بهم أال يقتربوا من السيارات تالفيا 

حلدوث أي مشكلة.
ضابط إحدى الدوريات التابعة 
لقسم جندة محافظة مبارك الكبير، 

والذي رفض اإلدالء باسمه، أكد أن 
هناك عددا من الدوريات اجلوالة 
التي تراق���ب عن كثب حتركات 
األطف���ال واملتجمهرين للحفاظ 
على س���المتهم، كما أن دوريات 
املرور متواجدة قرب اإلشارات. 
وف���ي رده على س���ؤال عن أهم 
اإلجراءات واالس���تعدادات من 

قبل الداخلية في هذا اخلصوص، 
أجاب أن الدوريات متنع األطفال 
ع���ن االقتراب من اخلط األصفر 
على الش���ارع، لكنهم يحاولون 
ق���در اإلم���كان، إال أن جزءا من 
املسؤولية يقع على عاتق األهالي، 
الفتا إلى أن وجود األطفال املعاقني 
يس���تدعي عناية أكبر وتواجدا 

من قبل الدوريات، وهذا ما يتم 
بالفعل في منطقة صبحان، نظرا 
ألن اقترابهم من الشارع يشكل 

خطرا عليهم.
وشدد على أنه ستتخذ إجراءات 
رسمية بحق »الباجيات« املوجودة 
في الشوارع، معربا عن أمله في 
أال حتدث أي مشاكل، مشيرا إلى 

محمد راتب
العي���د الوطن���ي وعيد يوم 
التحرير، يومان عظيمان يشكالن 
ج���زءا هاما من ثقاف���ة املجتمع 
الكويتي، ويرسمان على وجوه 
الش���عب من الصغ���ار والكبار 
ابتسامات عريضة، ميلؤها التفاؤل 
بغد مشرق ألمتهم. تتسم هذه األيام 
مبظاه���ر ال توجد في غيرها من 
أيام السنة كلها، فرغوة الصابون 
و»التفحيط« واملسيرات وجتمعات 
األهالي واألطفال و»الشلة« وهم 
يرفعون علم الكويت ويفخرون 
بوضعه على رؤوس���هم من أهم 
املظاهر التي تعكس الفرح العارم 
في نفوس اجلميع. »األنباء« جالت 
في كل من منطقة صبحان وشارع 
العرب���ي، ورصدت أهم  اخلليج 
مالمح هذه االحتفاليات بعيدي 
الوطني والتحرير والتي شارك 
فيها الناشئة وآباؤهم وأمهاتهم، 
فض���ال عن عدد من كبار الس���ن 

والرعيل األول.
لكن م���ا يلفت النظر في هذه 
الصورة اجلميلة هو مشاركة عدد 
كبير من األطفال املعاقني في تلك 
الفرحة، ولعل ذلك يأتي بالتزامن 
م���ع فرحتهم بإقرار قانونهم من 

أن النظام س���يطبق على جميع 
املخالفني غير املتعاونني.

بدوره، قال سالمة العنزي الذي 
جاء مع عائلته وأبنائه: األجواء 
الوطني  العيد  طيبة بخصوص 
واحلكومة والشعب يستاهلوا، 
املناس���بة  التهاني بهذه  وأوجه 
لسمو األمير وولي عهده ورئيس 
مجلس الوزراء، معربا عن شعوره 
املفعم بالسعادة خالل هذه األيام، 
وقال: هذه فرحة للصغار وفرحتهم 

من فرحتنا.
أما عبدالعزيز الشمري، وهو 
أحد املتواجدين في التجمع مبنطقة 
صبحان مع أسرته وأبنائه، فوصف 
أجواء االحتفاالت بالعيدين الوطني 
والتحرير باملمتعة، وقال: إن جميع 
الكويتيني من ابناء وبنات وكبار 
وصغار مبتهجني بهذه املناسبة 
العظيمة على قلوبهم، واضاف »كل 
عام وأبناء األسرة احلاكمة بخير، 

وجميع أبناء الوطن بخير«.
أما مب���ارك اخلالدي فقال إنه 
جهز مع أصدقائه األعالم والسيارة 
القدمية، الفتا إلى أن االحتفاالت 
في هذا اليوم مؤنس���ة للجميع 
ونأمل م���ن اهلل أن يدمي النعمة 

على الوطن الغالي.
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