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اآلباء واألمهات شاركوا أبناءهم االحتفال.. وحضور لرجال األمن

مواطنات يشاركن االحتفال ويرفعن اإلعالم من إحدى النوافذ

الرغوة تتطاير ابتهاجا باملناسبة مجموعة من األطفال حضروا للمشاركة في االحتفاالت

فرحة األعياد على وجوه األطفال

فتاتان بانتظار إحدى السيارات لرشها بالرغوة

فتاتان حتتفالن باملناسبة على طريقتهما اخلاصة

)كرم دياب(االحتفاالت عمت البالد بعيدي الوطني والتحرير

جانب من املسيرة على شارع اخلليج

»إعانة المرضى« تهنئ القيادة السياسية باألعياد
هنأ رئيس مجلس ادارة جمعية صندوق اعانة املرضى د.محمد الشرهان 
الكويت اميرا وحكومة وشعبا مبناسبة اليوم الوطني ويوم التحرير، 
مشيرا الى ان هذه املناسبة السعيدة على الكويتيني تأتي في كل عام لتدل 
داللة واضحة على متاسك الكويت واهلها كأسرة واحدة في احملن واملسرات.
م����ن  التحري����ر  وي����وم  الوطن����ي  الي����وم  ان  واض����اف 
املناس����بات الت����ي تس����توجب الوق����وف عنده����ا مل����ا حتمل����ه من 
مع����ان كثي����رة ابرزه����ا التضحي����ة وااليث����ار ووح����دة الص����ف.

واكد د.الش����رهان ان اهلل س����بحانه وتعالى حب����ا الكويت بنعم 
ش����تى اهمها رغد العيش ونعمة االمن واالمان وكلها نعم تستوجب 
الش����كر والثناء هلل سبحانه وتعالى، كما ان هاتني املناسبتني اليوم 
الوطني ويوم التحرير تعتبران من اهم الدروس ألهل الكويت الذين 
التفوا حول الشرعية الدستورية لبلدهم وهي اسرة آل الصباح ابان 
االحتالل الغاشم وكانوا حلمة واحدة للذود عن وطنهم الذي اكسبهم 
احترام العالم وتقديره ابان حترير الكويت من براثن الغزاة الظاملني.

 في كل ع����ام حتتفل الكويت في
ال� 25 وال� 26 من فبراير بالعيد الوطني 
ال� 49 وذكرى التحرير ال� 19. وتعتبر 
هاتان املناس����بتان فرصة حقيقية 
الستذكار املاضي والوقوف على احداثه 
واخ����ذ العظة منه في األيام املقبلة.

 والن لهاتني املناس����بتني ذكرى 
عزي����زة وغالي����ة عل����ى املواطنني 
واملقيم����ني عل����ى أرض ه����ذا البلد 
املعطاء يحرص اجلميع على االحتفال 
بهما كل على طريقته فالس����فارات 
والقنصليات في اخلارج تفتح أبوابها 
الستقبال املهنئني وتستعرض ابرز 
احملطات املهمة في هاتني املناسبتني.
وأما األسر فتنطلق في مسيرات 
احتفالية يشهدها شارع اخلليج كل 
عام تخرج فيها كل األمهات واآلباء 
مصطحبني األبناء فيتبادلون التهاني 
الهتافات ويقوم االطفال  ويطلقون 
والش����باب باالحتف����ال بطريقتهم 
اخلاصة فيقومون برشق السيارات 
بالرغوة حاملني على صدورهم اعالم 
البالد في أجواء من الفرحة والسرور 
متتزج فيها جميع اجلنسيات وحتتفل 
الوطني. التحري����ر والعيد  بذكرى 

د.محمد الشرهان

األسر احتفلت مع أبنائها.. والشباب تجمهروا واحتفلوا بطريقتهم الخاصة

مسيرات واحتفاالت باألعياد في شارع الخليج


