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حضور عالي المستوى

نادي السيارات ينظم مسيرة الحب

النشيد الوطني

العروض العسكرية البرية واجلوية ستكون بحضور صاحب 
الس���مو األمير ومشاركة عدد من قادة ورؤساء الدول الشقيقة 

والصديقة.
وسيشارك في االحتفاالت الوطنية عدد من ملوك ورؤساء 
الدول بناء على دعوة من صاحب السمو األمير، اضافة الى عدد 
من كبار الش���خصيات العربية والدولي���ة التي كان لها موقف 

مشرف وداعم للحق الكويتي وقت العدوان العراقي.

قال رئيس النادي الكويتي للس���يارات الشيخ أحمد الداود 
خالل املؤمتر الصحافي ان النادي سينظم مسيرة احلب والتي 
ستعد تظاهرة كبيرة من السيارات والدراجات النارية، مؤكدا 

ان املشاركة ستكون مفتوحة لكل املواطنني واملقيمني.
وأضاف ان املسيرة س���تنظم بالتعاون املباشر مع اللجنة 
العليا لالحتفاالت وان هناك تنس���يقا وتعاونا كامال لتسهيل 

خط سير املسيرة مبا يليق باملناسبات الوطنية.
وح���ول كيفية مش���اركة الراغبني من اجلمه���ور أكد الداود 
ان���ه على الراغبني مراجعة الن���ادي مبقره في قرطبة او حلبة 
جابر األحمد الدولية أو الدخول على املوقع االلكتروني للنادي 

لتسجيل طلب املشاركة.
واش���ار الى تخصيص جوائز ألجمل 50 مركبة باملس���يرة 
سواء كانت سيارة أو دراجة نارية يتم اإلعالن عنها بعد اتخاذ 

اللجنة اخلاصة قرارها.

دعت الشيخة أمثال األحمد جميع املواطنني واملقيمني لترديد 
النشيد الوطني تزامنا مع ترديده من قبل صاحب السمو األمير 
خالل رفع العلم الوطني ف���ي بداية إطالق االحتفاالت يوم 26 

اجلاري، وفيما يلي نص النشيد:
وط����ن����ي ال����ك����وي����ت س���ل���م���ت ل��ل��م��ج��د
وع�����ل�����ى ج���ب���ي���ن���ك ط�����ال�����ع ال���س���ع���د
وط����ن����ي ال���ك���وي���ت وط����ن����ي ال���ك���وي���ت
وط����ن����ي ال����ك����وي����ت س���ل���م���ت ل��ل��م��ج��د
ي��������ا م������ه������د آب��������ائ��������ي األول�����������ى
ك��ت��ب��وا س��ف��ر اخل���ل���ود ف���ن���ادت ال��ش��ه��ب
ع������رب ان��������ه��������م  أك��������ب��������ر  اهلل 
ط����ل����ع����ت ك������واك������ب ج����ن����ة اخل���ل���د
ب����ورك����ت ي����ا وط����ن����ي ال����ك����وي����ت ل��ن��ا
س���ك���ن���ا وع����ش����ت ع���ل���ى امل�������دى وط��ن��ا
ي����ف����دي����ك ح������ر ف������ي ح�����م�����اك ب��ن��ي
ص�������رح احل�����ي�����اة ب�����أك�����رم األي�������دي
ن���ح���م���ي���ك ي�����ا وط�����ن�����ي وش����اه����دن����ا
ش�������رع ال������ه������دى واحل���������ق رائ�����دن�����ا
وأم�������ي�������رن�������ا ل�����ل�����ع�����ز ق�����ائ�����دن�����ا
ال����وع����د ص����������ادق  احل����م����ي����ة  رب 

في مؤتمر صحافي حول تفاصيل االحتفاالت دعت جميع المواطنين والمقيمين لترديد النشيد الوطني مع صاحب السمو

أمثال األحمد: األمير يرفع علم الكويت إيذانًا ببدء االحتفاالت الوطنية 26 الجاري

التي تعيشها البالد بهذه املناسبة 
الغالية.

وأكد املرش����د ان االستعدادات 
لهذا املهرجان ستكون غير مسبوقة 
ومتنوع����ة ومختلفة عن األعوام 
الس����ابقة نظرا لضخامة احلدث 
حي����ث ب����دأت اللجنة من����ذ أكثر 
من ثالثة أش����هر مبراسلة جهات 
حكومية وخاصة وجمعيات نفع 
التعبيرية  عام العداد املجسمات 

الدالة عنها.
وأضاف ان خط سير املركبات 
بالكرنڤال سيبدأ من بداية تقاطع 
شارع هارون الرشيد مقابل فندق 
املارينا بينما ستكون نهاية املسيرة 
مقابل أبراج الكويت، مشيرا إلى 
ان اللجنة املنظمة ستقوم بإنشاء 
مدرجات للجماهير على امتداد شارع 
اخلليج ملتابعة هذه االحتفالية كما 
س����تخصص أماكن خاصة لذوي 

االحتياجات اخلاصة.
وق���ال املرش���د ان متطوعي 
مركز العمل التطوعي سيكونون 
موجودين على جنبات مس���ار 
الكرنڤ���ال لتقدمي أي مس���اعدة 
الذين  للمواطن���ني واملقيم���ني 
س���يحضرون ه���ذه االحتفالية 
ال���ى ذاكرتنا  »والتي س���تعيد 
التي كانت  السابقة  املهرجانات 
تقام بهذه املناسبة العزيزة على 

قلوبنا«.

بي����ان ومبش����اركة 1300 طال����ب 
وطالبة من كل املراحل التعليمية 
ويتضمن لوحات اس����تعراضية 
م����ن التراث الش����عبي واملوروث 
الكويت����ي، فضال عن  احلضاري 
لوحات غنائية من الفن الشعبي 

الكويتي األصيل.
وأضافت ان الوزارة حريصة 
على ان تكون كل االس����تعدادات 
انها  متميزة ومكتملة »الس����يما 
تتزامن مع ثالث مناسبات عزيزة 
على قلوبنا جميعا، فضال عن ان 
صاحب السمو األمير سيتفضل 
ويحض����ر االوبريت مبش����اركة 
ضيوفه املدعوين من قادة ورؤساء 

الدول الشقيقة والصديقة«.

استعدادات غير مسبوقة

من جانب����ه قال عضو اللجنة 
العليا لالحتف����االت رئيس جلنة 
الكرنڤ����ال م.احم����د املرش����د ان 
املركبات املش����اركة في الكرنڤال 
هي مجسمات مميزة حتمل عبارات 
وطنية للتعبير عن الفرحة الغامرة 

ومص����ر وس����ورية وبريطاني����ا 
وفرنسا، فضال عن االحتفال الثالث 
البحري  العسكري  العرض  وهو 
الذي سيجرى يوم 28 فبراير أمام 
مرسى مجمع مارينا مول مبشاركة 
من القوة البحرية الكويتية وخفر 
السواحل واإلدارة العامة لإلطفاء 
البحرية اخلليجية  والقطاع����ات 

وأميركا وبريطانيا وفرنسا.

أوبريت »التربية«

من ناحية أخرى قالت وكيلة 
وزارة التربية متاضر السديراوي 
ان االحتفاالت باألعياد الوطنية لهذا 
العام لها طابع خاص ومميز عن 
األعوام الس����ابقة حيث سيحضر 
األوبريت الذي سيقام حتت شعار 
»الوطن إال الوطن« ضيوف صاحب 
السمو األمير وسيركز على فكرة 

التالحم.
ان  الس����ديراوي  وكش����فت 
والتحضي����رات  االس����تعدادات 
إلقامة األوبريت مستمرة بشكل 
مكثف في مق����ر األوبريت بقصر 

بريا س����يكون مبشاركة اجليش 
الكويتي ووزارة الداخلية واحلرس 
الوطني ومبشاركة جيوش عسكرية 
من دول مجلس التعاون اخلليجي 

وأميركا وبريطانيا وفرنسا.

مشاركات عربية وأجنبية

وأضاف ان هناك عرضا عسكريا 

من جهة أخرى صرح رئيس 
جلنة االحتفاالت العسكرية معاون 
رئي����س األركان لهيئة العمليات 
واخلطط في وزارة الدفاع اللواء 
رك����ن عبدالرحم����ن العثمان بأن 
الوطنية س����تكون  االحتف����االت 
فريدة من نوعها من ناحية احلجم 

ونوعية املشاركة.
العثمان ان  الل����واء   وأضاف 
التي  الدول  الدفاع دع����ت  وزارة 
شاركت في حرب حترير الكويت 
من خالل عملية عاصفة الصحراء 
ال����ى املش����اركة ف����ي االحتفاالت 

العسكرية.
وقال العثم���ان ان العروض 
العس���كرية ستنقسم إلى ثالثة 
أقسام موزعة على أوقات متفرقة 
منها العرض العسكري األول الذي 
سيصادف يوم 26 فبراير على 
طريق الصبية ويش���تمل على 
عرض جوي ومشاركة تشكيالت 
جوي���ة من قبل الق���وة اجلوية 
الكويتية، إضافة الى مش���اركة 
التعاون اخلليجي  دول مجلس 

واح���د بجميع مناط���ق الكويت 
من قبل جميع املواطنني. ودعت 
الش���يخة أمثال جميع املواطنني 
واملقيمني إلى ترديد النشيد الوطني 
في نفس التوقيت الذي يبدأ فيه 
صاحب الس���مو األمير من قصر 
بيان خالل رفع العلم، كما دعت 
إلى رفع العلم على جميع املناطق 

واملؤسسات احلكومية.

تسهيالت إعالمية

من جانب���ه قال وكيل اإلعالم 
الش���يخ فيصل املالك ان الوزارة 
ستقدم جميع التسهيالت لوسائل 
اإلعالم احمللية والعربية واألجنبية 
إدراكا منها بأهمية وصول الرسالة 
الوطني���ة للجمي���ع. وأكد املالك 
ان الوزارة س���تعمل على إنشاء 
مرك���ز إعالمي في فندق »الراية« 
لتقدمي جميع اخلدمات اإلعالمية 
للمواطنني واملقيم���ني وللوفود 
اإلعالمي���ة األجنبي���ة م���ن اجل 
تقدمي كل املعلومات األساس���ية 

عن االحتفاالت الوطنية.

عائشة الجالهمة
صرحت الشيخة أمثال األحمد 
رئيسة اللجنة االعالمية املنبثقة 
م���ن اللجنة العلي���ا لالحتفاالت 
الوطنية مبناسبة مرور 50 عاما 
على االس���تقالل و20 عاما على 
التحري���ر و5 أع���وام على تولي 
صاحب الس���مو األمير الش���يخ 
صب���اح األحمد مقالي���د احلكم، 
صرحت بأن بداي���ة االحتفاالت 
الوطنية س���تكون في 25 يناير 
اجلاري على ارض جزيرة قاروه 
كونها اول ارض كويتية محررة. 
وقالت الشيخة أمثال األحمد في 
مؤمتر صحافي عقد مساء امس 
األول مبناسبة االستعدادات التي 
تنظمها وزارات الدولة والعديد من 
اجلهات واملؤسسات لالحتفاالت 
الوطني���ة ان هن���اك العديد من 
الش���ركات واملؤسسات اخلاصة 
أب���دت رغبتها في املش���اركة في 
االحتفاالت الوطنية، مشيرة الى 
انتهاء اللجنة من تسجيل جميع 

املشاركات.
وأضافت ان ي���وم 26 فبراير 
سيش���هد رفع العل���م من قصر 
بيان م���ن قبل صاحب الس���مو 
األمير، مبشاركة جميع الوزارات 
واملؤسسات احلكومية واحملافظات 
إلقاء  التجاري���ة مع  واملجمعات 
النشيد الوطني كامال في توقيت 

العثمان: دعوة الدول المشاركة في عاصفة الصحراء لحضور االحتفاالت العسكرية

الس�ديراوي: 1300 طال�ب وطالب�ة م�ن جمي�ع المراح�ل يس�تعدون عل�ى ق�دم وس�اق لتقدي�م األوبريت
المرش�د: كرنڤ�ال المركب�ات ينطل�ق م�ن تقاط�ع ش�ارع ه�ارون الرش�يد مقاب�ل المارين�ا وحت�ى األب�راج

المالك: مرك�ز إعالمي لتقدي�م جميع الخدم�ات للوفود المحلي�ة واألجنبية

.. وآخر لسمو ولي العهد بوستر لصاحب السمو )كرم ذياب(الشيخة أمثال األحمد والشيخ فيصل املالك واللواء ركن عبدالرحمن العثمان خالل املؤمتر الصحافي


