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 أسماء ٣٨٠٠ مرشح للتوظيف اليوم

 مريم بندق
  يعلن ديوان اخلدمة املدنية اليوم اســـماء 
٣٨٠٠ مرشح للتوظيف في الوزارات واجلهات 
احلكومية، وقالت مصادر مسؤولة لـ «األنباء» 
ان الدفعة اجلديدة تشـــمل مختلف الشهادات 
الدراسية العلمية واالدبية، على ان تنشر في 

الصحف غدا اجلمعة. 

 نادي ضباط الجيش نّظم عرضًا تنويريًا
  لـ «مهام إدارة األثر» بهدف تثقيف مرتاديه

 بالتعاون مع وزارة الداخلية ودعم من رئيس األركان

 اقام نادي ضباط اجليش 
التوجيه  التابــــع ملديريــــة 
العامنة  املعنوي والعالقات 
محاضــــرة وعرضا تنويريا 
بالتعــــاون مــــع ادارة االثر 
التابعــــة لوزارة  واملتابعة 
الداخلية حتت عنوان «مهام 

ادارة االثر واملتابعة».
  وتأتي هذه املشاركة ضمن 
النادي بالتعاون مع  برامج 
مختلف اجلهات احلكومية 
بهدف تنوع االنشــــطة التي 
تعود بالنفع والفائدة على 

مرتادي النادي.
  واعرب رئيس نادي ضباط 
اجليش املقدم الركن ســــالم 
اجلري عن اعتزازه باقامة مثل 
هذه االنشطة مؤكدا حرص 
ادارة نــــادي ضباط اجليش 
على اختيار البرامج واالنشطة 
املختلفــــة، مشــــيدا بدعــــم 
وتوجيهــــات رئيس االركان 
العامة للجيش الفريق الركن 
احمد اخلالد في اقامة مثل هذه 
االنشطة بالتعاون مع اجلهات 
احلكومية املختلفة التي تعمل 
على تثقيف وتعليم مرتادي 
النادي ملا يعود عليهم بالنفع 

والفائدة.
  جتــــدر االشــــارة الى ان 
نادي ضباط اجليش يقوم 
البرامج  العديد من  بتنظيم 
واالنشطة العضائه ورواده 
من اســــر الضباط وابنائهم 

 جانب من العرض طوال العام. 

 كالب األثر تساعد في البحث عن املجرمني  .. واملواد اخلطرة

 أحمد املرشد  شعار االحتفاالت باألعياد الوطنية هذا العام 

 المرشد: االحتفاالت باألعياد الوطنية
  ستختلف عن سابقاتها في األعوام الماضية

االحتفال.
ان شـــركة  الغـــامن    وبـــني 
املشروعات السياحية تولي هذا 
احلدث عناية تامة وأهمية خاصة 
وستذلل جميع الصعوبات التي 
العليا للتحضير  اللجنة  تواجه 
لالحتفاالت الوطنية، مضيفا ان 
الشركة شكلت جلنة خاصة لهذا 
االحتفال لتوزيع املهام واألدوار 

املنوطة بها.
  وشـــهد االجتماع مشـــاركة 

مـــع احملافظات الــــ ٦ لعرضها 
إلفساح املجال ألكبر عدد ممكن من 
املواطنني لالستمتاع مبشاهدها.

  من جانبه، أكد نائب الرئيس 
لشركة املشـــروعات السياحية 
والعضو املنتدب خالد الغامن لـ 
«كونا» ان الشركة تعتبر الركيزة 
األساســـية جلميـــع االحتفاالت 
التي تقام  الوطنية، خصوصـــا 
علـــى الواجهـــة البحرية، حيث 
ســـتقدم جميع أنواع الدعم لهذا 

العليا  اللجنـــة   قال عضـــو 
للتحضير لالحتـفـــال بالعــــيد 
الـ ٥٠ لالســـتقالل ومـــرور ٢٠ 
عاما على حترير الكويت ومرور 
٥ أعوام على تســـلم سمو أمير 
البالد مقاليد احلكم، احمد املرشد 
الوطنية  ان االحتفاالت باألعياد 
املقبلة ســـتختلف عن سابقاتها 

في األعوام املاضية.
  وأضاف املرشد لـ «كونا» عقب 
ترؤســـه جلنة الكرنڤال التابعة 
للجنة العليـــا ان البالد تعيش 
فرحـــة عارمة الســـتقبالها هذه 
املناســـبة التي ستشهد اهتماما 
غير مســـبوق والتي من شأنها 
تعزيز االنتماء للوطن وتعزيز 

الوحدة واللحمة الوطنية.
  وبني ان جلنة الكرنڤال أعدت 
جميـــع اجلوانـــب املتعلقـــة به 
وستشارك فيه نحو ١٠٠ مركبة 
مقدمة من جهات حكومية وأهلية 
تتميز بتصاميم مميزة تضيف 
البهجة والسرور على اجلمهور 
املشارك بالكرنڤال وحمل رسالة 

وطنية لهم.
  وأشار الى نية اللجنة عرض 
املركبات املشـــاركة في الكرنڤال 
ألطول فترة ممكنة بعد االنتهاء 
من العرض من خالل التنســـيق 

القطاع اخلاص  عدد من ممثلي 
املشـــاركني بالكرنڤـــال، اضافة 
الى نائب رئيس جلنة تنسيق 
وترتيب الفعاليات للقطاع اخلاص 
واألهلي خالد الشهاب وعدد من 
ممثلي اجلهات احلكومية املشاركة 

بالتنظيم للكرنڤال.
  يذكر ان االحتفاالت ستنطلق 
من جزيرة قاروه (وهي أول ارض 
كويتية محـــررة) في الـ ٢٥ من 
الشهر املقبل بينما سيتم في اليوم 

التالي االحتفال مبراسم رفع علم 
البالد من قبل صاحب الســـمو 
إيذانا ببـــدء االحتفاالت  األمير 

الرسمية.
  وتتضمن االحتفاالت عرضا 
عســـكريا بريـــا وجويـــا على 
طريق الصبية بحضور صاحب 
السمو األمير ومشاركة عدد من 
الشقيقة  الدول  قادة ورؤســـاء 
والصديقة، إضافة الى مهرجانات 
لأللعاب النارية تصاحبها عروض 
الليزر واإلضاءة واإلبهار البصري 

بجانب أبراج الكويت.
  وسيقام مهرجان كرنڤالي على 
شـــارع اخلليج العربي تشارك 
فيه العديد من اجلهات احلكومية 
واخلاصة واألهلية في حني سيقام 
في اليوم التالي عرض عسكري 
بحري في مرسى املارينا مول كما 
سيقام عرض األوبريت الوطني 

على مسرح قصر بيان.
  ومـــن املقرران يشـــارك في 
االحتفال عدد من ملوك ورؤساء 
الدول بناء على دعوة من صاحب 
الســـمو األمير، إضافة الى عدد 
من كبار الشـــخصيات العربية 
والدولية التـــي كان لها موقف 
مشـــرف وداعم للحق الكويتي 

إبان العدوان العراقي. 

 ١٠٠ مركبة تشارك في الكرنڤال تتميز بتصاميم مميزة 


