
 4  محليات  الخميس  ٢٧  يناير  ٢٠١١   

  (فريال حماد  ـ قاسم باشا) رفع علم الكويت في محافظة الفروانية 

 والشيخ د.إبراهيم الدعيج يستعد لرفعه في األحمدي

 والشيخ مبارك احلمود يرفع العلم في اجلهراء

 عبداهللا الفارس يرفع علم الكويت في حولي

 علم الكويت رفرف فوق المحافظات

  وأعرب عن تطلعه الســــتمرار 
االحتفاالت واملناسبات السعيدة 
في الكويــــت التي تســــتحق كل 
حبنا وعطائنا ووالئنا. وأوضح 
ان محافظة األحمدي حتتفل ملدة 
ثالثة أيام بدءا من اليوم باملناسبات 
السعيدة متمنيا لكل أفراد الشعب 
العزيز دوام  الكويتي ولوطننــــا 

الرفعة والتقدم واالزدهار.
  من جهته، وصــــف مدير عام 
مديريــــة أمــــن األحمــــدي اللواء 
عبدالفتــــاح العلي مناســــبة رفع 
األعالم على مبنى محافظة األحمدي 
وباقي إدارات الدولة ومؤسساتها 
باملناسبة الغالية على نفوس جميع 
املناسبة  املواطنني ملا متثله هذه 

في نفوس اجلميع.

أتقدم بأســــمى  العلي    وقــــال 
التبريكات الى مقام سيدي صاحب 
السمو الشيخ صباح األحمد حفظه 
اهللا ورعاه والد احلريات والعطاءات 
والــــذي كان له الفضل في نهضة 
الكويت احلديثة ومتيزها اقليميا 

وعربيا ودوليا.
  وأضاف اللواء العلي ال يختلف 
اثنان على ان صاحب السمو األمير 
حفظــــه اهللا هو صمام أمن وأمان 
جلميع الكويتيني، مشيرا الى ان 
لسمو األمير دورا مهما في مكانة 
الكويت ومستقبلها، خاصة في ظل 
رغبة ســــموه في حتويل الكويت 
الى مركز مالي وجتاري، وهو ما 
الكويت املستقبل  ســــيعود على 
باخليــــر الوفير ويوفــــر ألبنائنا 

وأحفادنا مستقبال باهرا. 
  وقال اللواء العلي وخالل هذه 
املناســــبة العزيزة فإنني باسمي 
وباســــم جميع اخواني الضباط 
التهاني  واألفراد نتقدم بأســــمى 
والتبريكات الى صاحب الســــمو 
األمير، حفظه اهللا ورعاه، وسمو 
العهد الشيخ نواف األحمد،  ولي 
والى سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد، والى وزير 
الداخلية الفريق ركن متقاعد الشيخ 
جابر اخلالــــد، والذي أولى وزارة 
الداخلية الكثيــــر من جهده والى 
وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي 

املعطاء.
  ورفرف علم الكويت عاليا في 
سمائها مؤذنا بانطالق االحتفاالت 
باألعيــــاد الوطنية فــــي محافظة 
األحمدي، برعاية محافظ األحمدي 
الشــــيخ د.ابراهيم الدعيج فرغم 
البالد  القاسي الذي شهدته  اجلو 
صباح أمس أبى أهل الكويت تعطيل 
أفراحهم احتفــــاال بأعياد الكويت 
التي متثلت مبرور خمسني عاما 
على االستقالل ومرور عشرين عاما 
على التحرير وخمس سنوات على 
تولي صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد مسند اإلمارة.
  وحيــــا العلــــم فــــي محافظة 
األحمدي عدد مــــن قيادات وزارة 
الداخليــــة ونخبة مــــن القياديني 
في وزارات الدولة ومجموعة من 
مختاري مناطق احملافظة وعدد من 
املدرسات واملدرسني الذين رافقوا 
جموع الطالب والطالبات املبتهجني 
الوطنية والذين رسموا  باألعياد 
البسمة على وجوه احلاضرين من 
خالل الصيحات الوطنية والقصائد 
واألناشيد التي ألقوها خالل فعاليات 

برنامج رفع العلم.
  وقال الشيخ د.إبراهيم الدعيج 
«الفرح يغمرنــــي ونحن نحتفل 
بذكرى تسلم سموه مقاليد احلكم» 
واصفا اياها بأنها ذكرى عزيزة على 

قلوبنا وقلوب كل الكويتيني.

 عبدالهادي العجمي ـ عادل الشنان 
فرج ناصر

  تزامنا مع رفع صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد علم 
الكويت في قصر بيان، احتضنت 
محافظات الكويت الست احتفاالت 
مماثلة لرفع العلم بحضور احملافظني 
وقيادات املناطق األمنية واملختارية 
وأعضــــاء مجالــــس احملافظــــات 
وأركانها. ففي محافظة الفروانية 
قام احملافــــظ عبداحلميد احلجي 
برفع العلم وســــط احتفال كبير 
وبحضور القيادات األمنية وعدد 
كبير من احلضور وفي حولي، حيث 
مت رفع العلم مبقر احملافظة بحضور 
الفريق عبداهللا الفارس وقيادات 
املناطق األمنية واملختارين وأعضاء 
مجلس احملافظة وأركان احملافظة 
ولفيف من الطالب والطالبات من 
الكشافة واملرشدات، معربني عن 
الوطنية املجيدة  بدء االحتفاالت 
لتعم الفرحة جميع أركان مناطق 
احملافظة بالتعبير الصادق وحبهم 

اجلارف نحو وطنهم الغالي.
  وأعرب الفارس عن ســــعادته 
الغامرة مبشــــاركته مــــع اخوانه 
القيادات األمنية والتعليمية  من 
الطلبة  أبنائه وبناتــــه  ووســــط 
الذي يالمس  لهذا احلفل الوطني 
قلوبنا ويغرس في نفوسنا جميعا 
أواصر احلب واالنتماء لهذا البلد 

العمر، والى عموم أبناء الشــــعب 
الكويتي.

  واحتفلت محافظــــة اجلهراء 
العلم  صباح أمس مبراسيم رفع 
إيذانا باالحتفاالت الوطنية املجيدة 
للكويت، وذلــــك برعاية محافظ 
الشــــيخ مبارك احلمود  اجلهراء 
اجلابر وبحضور جميع القيادات في 
منطقة اجلهراء وبحضور مدير أمن 
اجلهراء العميد محمد طنا ومدير 
إدارة مرور اجلهراء العميد محمد 
عايد اخلالدي ومدير هجرة اجلهراء 
العقيد مسعود الريس، باإلضافة 
الى طالب مدارس املنطقة ونظار 
وناظرات مدارس منطقة اجلهراء 

التعليمية.
  في احتفال كبيــــر ورائع قام 
محافظ مبارك الكبير الشيخ علي 
العبداهللا برفع علم الكويت، وشارك 
في االحتفاالت مدير األمن ومساعده 
ومدير مكتب إدارة شؤون احملافظ 
العيادة ومديرة  العميد ســــعود 
منطقة مبــــارك الكبير التعليمية 
بدرية اخلالدي ومديرو األنشطة 
واملختــــارون باحملافظــــة وفرق 
الكشــــافة واملرشــــدات املختلفة 
مبدارس احملافظــــة الذين رفعوا 
لوحات وشعارات وطنية وصورا 
لصاحب السمو األمير وسمو ولي 

العهد.
  وأعرب الشيخ علي العبداهللا 
ببــــدء االحتفاالت  عن ســــعادته 
وانــــه بالنيابة عن نفســــه وعن 
املســــؤولني واألهالــــي مبحافظة 
مبــــارك الكبير يتقدم من صاحب 
الســــمو األمير بخالــــص التهاني 
التاريخية  والتبريكات باملناسبة 
للكويت احلبيبة داعيا اهللا ان تدوم 
هذه االحتفــــاالت ويتحقق اخلير 
واالزدهار للكويت وشعبها الوفي 
واألمن واألمان للجميع وشكر كل 
من شــــارك في املهرجــــان الكبير 
لرفع علم الوطن والتمسك بأرض 
الصداقة والســــالم، وشكر رجال 
الصحافة واإلعالم على جهودهم 
الواضحــــة من اجــــل إجناح هذه 
االحتفــــاالت والتعبير عن أفراح 
الشــــعب وااللتفاف خلف قائده 
حفظه اهللا وسدد خطاه وحقق على 

يديه الكثير من التقدم للكويت.
  كما حتدثت مديرة منطقة مبارك 
الكبير التعليمية بدرية اخلالدي 
ورفعت إلى صاحب السمو أسمى 
آيات التهنئة بحلول املناســــبات 
اخلالدة والسعيدة، وشكرت سموه 
حفظه اهللا علــــى املنحة األميرية 
التي قدمها وانها ليســــت بغريبة 
على أسرة الصباح الكرام ومتنت 
اســــتمرار هذه االحتفاالت وتقدم 
الكويت وازدهارها وان يدمي اهللا 
على الكويت وشعبها اخلير واألمن 
واألمان، وشــــكرت كل من شارك 
في مهرجان رفع العلم مبحافظة 
مبارك الكبير، كما شكرت الشيخ 
علي العبداهللا السالم على جهوده 

وعطائه السخي.
  وحتت رعاية وحضور محافظ 
العاصمة الشيخ علي اجلابر رفع 
صبــــاح أمس في قصر نايف علم 
الدولة بحضور مختاري مناطق 
احملافظة وعدد من قياديي وزارة 
الداخلية وأهالي احملافظة وبعض 

الفعاليات املشاركة باالحتفال.
  وبهذه املناســـبة قال محافظ 
العاصمة الشيخ علي اجلابر في 
كلمتـــه للحضور: ونحن نعيش 
هذه األيام اخلالدة بتاريخ كويتنا 
احلبيبة وملا لها بالنفس من مكانة 
عزيزة وغالية أعياد الكويت في 
الذكرى اخلمسني على االستقالل 
ومرور عشرين عاما على التحرير 
والسنة اخلامسة لتسلم صاحب 
السمو األمير حفظه اهللا ورعاه 
مقاليد احلكم ال يسعني اال ان أتوجه 
باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن 
أبناء محافظة العاصمة ألزف أسمى 
آيات التهاني والتبريكات للكويت 
حكومة وشعبا سائال العلي القدير 
املناســـبات  ان يعيد علينا هذه 
العطرة وكويتنا احلبيبة تنعم 
بأثواب التقدم واالزدهار وحفظها 
اهللا وأهلها مـــن كل مكروه وكل 
عام وأنت بألـــف خير يا وطني 
وباســـم اهللا نرفع علم الكويت 
الطاهر ليرفرف خفاقا في سمائها 
ورحم اهللا من قال: عش هكذا في 
علو أيها العلم فإننا بك بعد اهللا 

نعتصم. 

 اللواء عبدالفتاح العلي
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القريوان 5 )ق1( - جليب ال�صيوخ 126 )ق22(
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