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أمثال األحمد: تضافر جهود جميع الوزارات إلنجاز االحتفاالت العسكرية بنجاح
تفقدت مجريات العمل في موقع العرض بمنطقة الصبية

الشيخة أمثال األحمد واللواء الركن عبدالرحمن العثمان وأعضاء اللجان يتفقدون موقع العرض العسكري

جناح احلرس الوطني في مؤمتر صناعة املستقبل

عدد من أعضاء الفريق املشارك بعض من أعضاء فريق الغوص خالل عملهم في تنظيف القناة

رفع بقايا إحدى السفن من القناة املالحية

جانب من االجتماع التحضيري الثاني للعرض العسكري

العام���ة للش���باب والرياضة جعف�ر: »الش�باب والرياضة« تض�ع كل إمكانياته�ا تحت أم�ر اللجنة العلي�ا إلنجاح االحتف�االت الوطنية
واللجن���ة األولمبية الكويتية 
وذلك من منطلق المس���ؤولية 

الوطنية للجميع.
وش����دد جعفر على اهمية 
دور الهيئ���ة العامة للش���باب 
والرياضة في المشاركة بجميع 
االحتفاالت الوطنية، كما سيتم 
تزيي���ن مقار بع���ض الهيئات 
الش���بابية والرياضية بأعالم 
الزينة واألض���واء الكهربائية 

الملونة.
ب���دوره أبدى أمين الس���ر 
الع���ام للجن���ة األولم�بي���ة 
الكويتية عبيد العنز تج�اوب 
الرياضية للمشاركة  الهيئات 
الوطنية وذلك  باالح�تف���االت 
إلبراز معنى الوحدة الوطنية 
وانجازات الش���باب الرياضي 
الخارجية، مثمنا  المحافل  في 
دور اله��يئة العامة للش���باب 
والرياضة ف���ي تعزيز الروح 
الوطنية لدى الشباب الرياضي 
والعمل على هذا الدور المنوط 
بالهيئة ازاء هذه المناس���بات 

الوطنية الغالية.
متمنين ان تبقى أيام الكويت 
فرحا وسعادة ووطننا الغالي 
واحة لألمن واألم���ان لما فيه 

الخير للبالد.

المشروع لالطالع عن كثب على 
ما تم انجازه وأبدت الش���يخة 
أمثال توجيهاتها وارش���اداتها 
للقائمين على هذا العمل بضرورة 
تضافر وتعاون جميع العاملين 
بوزارات ومؤسسات الدولة في 
هذه اللجان لسرعة انجاز واتمام 
العمل بالشكل المطلوب وحسب 
ل���ه الظهاره  التخطيط  ما تم 
بالصورة النهائية قبل الموعد 

المحدد للعرض العسكري.
وفي اط���ار حرص الجهات 
الحكومي���ة المختلف���ة عل���ى 
الم�ش���اركة ف���ي االحتفاالت 
الوطنية واخراجها بالش���كل 
المميز، قال مدير ادارة شؤون 
اإلعالم والنشر )الناطق الرسمي( 
توفيق العيد ان الهيئة العامة 
للشباب والرياضة تولي اهمية 
كبيرة للمشاركة في احتفاالت 
الكوي���ت الوطني���ة باليوبيل 
الذهبي لالستقالل ومرور 20 عاما 
على تحرير الكويت والذكرى 
الخامسة لتولي صاحب السمو 
األمير الش���يخ صباح األحمد 
مقالي���د الحكم بالب���الد، الفتا 

الوطنية في اي وقت بالمشاركة 
واإلسهام في األنشطة الوطنية 
منها احياء مس���يرة المركبات 
والعروض الرياضية والشبابية 
المختلفة، حيث ستتم المشاركة 
بعدد مركبتي���ن واحدة تمثل 
القطاع�ات الشبابية والرياضية 
التي تش���رف علي�ه���ا الهيئ�ة 
وأخرى باسم اللجنة األولمب�ية 
الكويتية واالتحادات الرياضية 
واألندية الش�املة والمتخصصة 
مم���ا يتي���ح الفرص���ة البراز 

االنجازات لتلك الهيئات.
وأض����اف جعفر ان تعزيز 
روح ال���والء واالنتماء للوطن 
وترسيخ ثقافة المواطن تأتي 
على س���لم أولوي���ات الهيئة، 
مؤكدا حرصها على زرع هذه 
المفاهيم لدى ابنائها من الشباب 
اننا  والرياضيي���ن، الس���يما 
مقبلون على هذه االحتفاالت 

الوطنية العزيزة علينا.
مبينا انن���ا اآلن نفتح باب 
المشاركة لدى جميع الهيئات 
الشبابية والرياضية في هذه 
المناسبة بالتنسيق مع الهيئة 

أرضها.
جاء ذلك خ���الل االجتماع 
الذي عقده نائب المدير العام 
لشؤون االنشاءات والصيانة 
عص���ام جعف���ر م���ع اللجنة 
الكويتية والهيئات  األولمبية 

الوطنية المقبلة.
وأوضح جعف���ر ان الهيئة 
العام���ة للش���باب والرياضة 
على أهبة االستعداد للمشاركة 
وستكون تحت أمر اللجنة العليا 
للتحضي���ر الحتفاالت األعياد 

العامة للشباب  الهيئة  ان  الى 
والرياض���ة س���تضع جمي�ع 
االمكانات البش���رية والمادية 
الذي  الوطني  العرس  النجاح 
يحتل مكانة كبيرة في قلوب 
الكويتيي���ن والمقيمين على 

الش���بابية والرياضي���ة التي 
العامة  الهيئة  تش���رف عليها 
للش����باب والرياض���ة، حيث 
تم بح���ث آخر االس���تعدادات 
والترتيب���ات الجارية من قبل 
الهيئة للمشاركة باالحتفاالت 

بحض���ور رئيس���ة اللجنة 
االعالمية المنبثقة من اللجنة 
العليا لالحتف���االت باليوبيل 
الذهبي لالستقالل ومرور 20 
عاما على التحرير، الشيخة أمثال 
األحمد ورئيس لجنة االحتفاالت 
العسكرية معاون رئيس األركان 
لهيئة العمليات والخطط اللواء 
الرك���ن عبدالرحم���ن العثمان 
المش���اركة،  اللجان  وأعضاء 
عقد صب���اح أم�س في منطقة 
الصبية االجتماع التحضيري 
الثان���ي للعرض العس���كري، 
المزمع اقامته في شهر فبراير 
العمل  2011، لمتابعة مجريات 
في موقع العرض لعمل المنصة 
الرئيسية وطريق استعراض 
اآلليات ومنطقة الجمهور حيث 
استمع الحضور لشرح مفصل 
من مهندس المشروع م.نجيب 
بس���تكي من هندسة المنشآت 
العسكرية عن األعمال التي تم 
المشروع  انجازها على ارض 
الجهات  العم���ل بين  وتنظيم 
الحكومية المشاركة في انجاز 

المشروع.
بعدها قامت رئيسة اللجنة 
االعالمية الشيخة أمثال األحمد 
واللواء العثمان وأعضاء اللجان 
بجول���ة تف�قدي���ة ف���ي موقع 

»الحرس« شارك في مؤتمر صناعة المستقبل

شارك احلرس الوطني ممثال مبديرية التوجيه 
املعنوي � فرع العالقات العامة والتوعية في مؤمتر 
صناعة املستقبل الذي نظمته جلنة الشروق للشباب 
التابعة للهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية والذي 
أقيم خالل الفترة من 20 إلى 23 ديسمبر اجلاري 
برعاية وزيرة التربي���ة ووزيرة التعليم العالي 

د.موضي احلمود في مقر الهيئة اخليرية.
وقد القى جناح احلرس الوطني استحس���ان 

احلضور واملشاركني من حيث التنظيم والتنسيق 
وشهد اجلناح اقباال واسعا ومت توزيع امللصقات 
والبروشورات واالصدارات املقروءة واملرئية التي 

تظهر طبيعة عمل احلرس الوطني وأنشطته.
وتأتي مشاركة احلرس الوطني ممثال مبديرية 
التوجيه املعنوي تنفيذا لألهداف التشغيلية للخطة 
االستراتيجية اخلاصة باحلرس إلبراز دور املؤسسة 

العسكرية في خدمة املجتمع املدني.

تخريج دورة األركان الصغرى للضباط األعوان

على خلفية التأزمي النيابي خالل 
الفترة املاضية وتقدمي استجواب 
ضد رئي����س الوزراء، اكد الباحث 
الش����يخ راضي حبيب  االسالمي 
ضرورة متسك الكويتيني بوحدتهم 
الوطني����ة تطبيق����ا للتعليم����ات 
االميري����ة. وقال: انه بس����بب ما 
تش����هده الس����احة السياسية من 
شد وجذب من قبل بعض النواب 

ومحاوالته����م المتصاص غضب 
الشارع واس����تغالله في اغراض 
مضادة للصالح العام، يجب على 
الكويتيني الصمود امام اي حتديات 
تأزميية بالتمسك الشديد بوحدتهم 
الوطنية، دفعا وقائيا حلدوث اي 
انشقاقات او انزالقات في النسيج 
الكويتيني  الذي يجم����ع  الوطني 
على اختالف اجناسهم واطيافهم 

بالتمترس باحلصن االميري معلنني 
له السمع والطاعة سريعا دون اي 
تخاذل او تباطؤ. واضاف ان الذي 
يهيج قلقنا ويحتم علينا االحتراس 
من الوقوع في احملاذير الوطنية 
اننا رأينا وس����معنا عبر وسائل 
االعالم كالم احد النواب وهو يتوعد 
صراحة بقوله س����نكون لهم مثل 
»الشياطني« في املجلس، مؤكدا: هذا 

بحد ذاته امر خطير جدا ومرفوض، 
حيث اشار اهلل تعالى في محكم 
كتابه في هذا اخلصوص حكاية عن 
لسان ابليس قوله )كمثل الشيطان 
اذا قال لالنسان اكفر فلما كفر قال 
اني بريء منك اني اخاف اهلل رب 
العاملني، فكان عاقبتهما انهما في 
الن����ار خالدين فيه����ا وذلك جزاء 

الظاملني � احلشر: 16(.

فريق الغوص نّظف القناة المالحية في »عشيرج«

متكن���ت احلملة البيئي���ة الكبرى في 
ش���مالي الكوي���ت وحتديدا ف���ي منطقة 
عش���يرج بالدوحة من تنظيف وتطهير 
القناة املالحية بعد رفع كل املخلفات وبقايا 

السفن الغارقة هناك.
وقال مس���ؤول العمليات البحرية في 
فريق الغوص الكويتي وليد الش���طي ل� 

»كونا« أمس ان احلملة اس���تطاعت رفع 
قطع غارقة وأنابيب وشباك تالفة للصيد 
وبقايا السفن إضافة الى رفع قارب غارق 
طوله 20 قدما من املمر املالحي في عشيرج 
مبينا انه لطاملا عان���ى مرتادو هذا املمر 
م���ن هذه املخلفات والتي ش���كلت خطرا 
مالحيا دائما. وأوضح الش���طي ان هذه 

احلملة هي األكبر منذ تأس���يس الفريق 
عام 1986 من حيث عدد الس���فن الغارقة 
وكمية املخلفات املرفوعة حيث انه رغم 
القاع الطيني وظروف العمل الصعبة اال 

ان احلملة استمرت بكل تقدم وجناح.
وأشار الى ان العمل ينصب حاليا على 
تنظيف املوقع البحري بشكل عام ورفع 

املخلفات كما يعكف فريق التصوير على 
اعداد فيلم وثائقي يبني جهود الش���باب 

الكويتي في خدمة البيئة البحرية.
يذكر ان احلملة تتكون من فريق الغوص 
الكويتي وجلن���ة اإلزالة التابعة ملجلس 
ال���وزراء وبلدية الكويت واإلدارة العامة 

خلفر السواحل.

أقامت هيئة التعليم العسكري ممثلة مبدرسة األركان 
الصغرى حفال لتخريج دورة األركان الصغرى للضباط 
األعوان ال� 40 برعاية وحض���ور رئيس األركان العامة 

للجيش الفريق الركن أحمد اخلالد.
ونقل رئيس األركان العامة للجيش ومبناسبة تخرج 
ع���دد الضباط من مختلف وح���دات اجليش إضافة الى 
الضباط األش���قاء من دولة قطر تهنئة ومباركة النائب 

األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك وهنأهم بالتخرج وحصولهم على هذه النتائج 

الطيبة.
وأشاد مبش���اركة الضباط األشقاء من دولة قطر مع 
إخوانهم الكويتيني في مثل هذه الدورات لكسب املعرفة 
وتبادل اخلبرات التي تعود بالنفع على اجلميع، مثمنا 
اجلهود املبذولة من قيادة هيئة التعليم العسكري وقيادة 

مدرسة األركان الصغرى.
من جهته، عرض كبير املعلمني في املدرسة في كلمة 
له للمناهج والدروس والتدريبات النظرية والعملية التي 

تلقاها منتسبو الدورة أثناء فترة دراستهم.
حضر حفل التخريج رئيس هيئة التعليم العسكري 
وعدد م���ن كبار قادة اجليش والقائم بأعمال الس���فارة 

القطرية لدى البالد يوسف محمد الهيل.

راضي حبيب: على الكويتيين التمسك بوحدتهم الوطنية

الريس: استعدادات كبيرة من التلفزيون للمناسبة الغالية
يقوم تلفزيون الكويت حاليا بتحضيراته الالزمة 
لالحتفاالت الوطنية بتجهيز برامج اخبارية وافالم 
وثائقي��ة وتغطيات وغيرها. وق��ال مدير عام القناة 
االولى في التلفزيون علي الريس ل� »كونا« امس ان 
هذه االس��تعدادات تأتي ضمن مشاركة التلفزيون 
باللجنة العليا للتحضير لالحتفال الوطني املقرر في 
شهر فبراير املقبل علما ان هناك أنشطة واحتفاالت 

مرافقة له تبدأ في شهر يناير املقبل.
واض��اف الري��س ان هناك اس��تعدادات كبيرة 
يتحضر لها التلفزيون عبر جتهيز االفالم الوثائقية 
التي تتحدث عن الكويت منذ االس��تقالل الى يومنا 
ه��ذا اضافة الى تغطيات كبيرة لتس��جيل االحداث 
اليومي��ة منذ بداي��ة انطالق االحتفاالت الرس��مية 
بالتعاون مع اللجن��ة العليا لالحتفال بالعيد الوطني 

عبر جدول زمني لكل حدث.
واوضح ان هناك اعم��اال كثيرة من قبل اللجنة 
العلي��ا لالحتفالي��ة موزعة على فت��رات معينة تبدأ 
مبطلع ش��هر يناير املقبل حيث سيتولى التلفزيون 
تغطية االحتفاالت مبا فيه��ا االوبريت الكبير الذي 
تقيمه وزارة التربية بكلمات واحلان كويتية اضافة 
التى تغطية وصول القادة والزعماء والرؤس��اء من 
مختلف دول العالم للمشاركة في االحتفال الوطني 
م��ع تغطي��ة كل االس��تعراضات واهمه��ا العرض 
العس��كري من قب��ل وزارات��ي الدف��اع والداخلية 
واحلرس الوطني، وبني ان وزارة االعالم عضو في 
اللجن��ة العليا لالحتفالية وتش��هد قطاعات الوزارة 
ذات الش��أن اجتماع��ات دورية لبح��ث التصورات 

علي الريسوالرؤى اخلاصة باالحتفالية.

راضي حبيب


