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الحرس الوطني: تسخير جميع اإلمكانيات للمشاركة في االحتفاالت الوطنية
رفع علم الكويت في معسكراته إيذانًا ببدئها وإصدار خاص لمجلة الحرس بالمناسبة

رفع علم الكويت في أحد معسكرات احلرس الوطني

 احتفل احلرس الوطني برفع علم الكويت على مبنى الرئاسة 
العامة للحرس ومعسكرات الصمود والتحرير وكاظمة وذلك ايذانا 
ببدء نشاطاته واحتفاالته مبرور 50 عاما على االستقالل و20 عاما 
على التحرير و5 س����نوات على تولي صاحب السمو األمير القائد 

األعلى للقوات املسلحة الشيخ صباح االحمد مقاليد احلكم.
وقال مدي����ر مديرية التوجيه املعن����وي ورئيس جلنة تنظيم 
االحتف����االت في احلرس الوطني وممثل احلرس في اللجنة العليا 
لالحتفاالت العقي����د محمد الفرحان في تصريح صحافي امس ان 
»احتفاالت هذا العام حتظى مبيزة خاصة لتوافقها مع العيد الوطني 
ال� 50 وال� 20 للتحرير وخمس سنوات على تولي سمو االمير القائد 

األعلى للقوات املسلحة الشيخ صباح االحمد مقاليد احلكم«.
واضاف العقيد الفرحان ان احل����رس الوطني وبتعليمات من 
قيادته العليا ممثلة بس����مو رئيس احلرس الوطني الشيخ سالم 
العلي ونائب رئيس احلرس الشيخ مشعل األحمد ومبتابعة وكيل 
احلرس اللواء ناصر الدعي، س����خر امكانياته كافة للمشاركة في 
انش����طة االحتفاالت وذلك ضمن خطة اللجنة العليا لالحتفاالت 

برئاسة الشيخة أمثال األحمد.
وقال ان »احلرس الوطني ومبختلف وحداته اعد خطة للمشاركة 
في هذه املناس����بات الغالي����ة التي تبعث في نف����وس الكويتيني 
الفرح والس����رور وتعمق مشاعر الوالء واالنتماء للوطن وقيادته 

احلكيمة«.
وذكر انه س����تكون هناك مش����اركة لقوات احلرس الوطني في 
العرض العسكري الى جانب قوات اجليش والشرطة الذي سيقام 
في 26 فبراير املقبل بحضور صاحب السمو األمير وعدد من قادة 
الدول الشقيقة والصديقة اضافة الى األنشطة األخرى التي ستقام 

على هامش االحتفاالت من معارض وكرنڤاالت ومسيرات.
وأشار الى ان مديرية التوجيه املعنوي باحلرس الوطني تستعد 
الصدار عدد خاص من مجلة احلرس الوطني مبناسبة االحتفاالت 
الوطنية فضال عن إعداد أفالم تس����جيلية عن احلرس ومسيرته 

في الدفاع واألمن.
وبني ان نادي ضباط احلرس الوطني سيقيم أيضا أنشطة مختلفة 
من قبيل احلفالت الترفيهية وعروض بالطائرات الورقية وبطولة 
العيد الوطني للجري ملسافة اربعة كيلومترات، اضافة الى استقبال 

وفود من اجلهات احلكومية ومؤسسات املجتمع املدني.
وقال في ختام تصريحه: »نس����أل اهلل تعالى ان يرحم شهداء 
الكويت األبرار ويحفظ شعبها من كل مكروه وأن يدمي أفراحها في 
ظل القيادة الرش����يدة لصاحب السمو األمير املفدى القائد األعلى 

للقوات املسلحة وسمو ولي عهده األمني«.

»المعلومات المدنية« دشنت احتفاالتها

»رعاية المعاقين« تعلن عن برنامج احتفاالتها

أسامة دياب
برعاي���ة وحضور مدي���ر عام الهيئ���ة العامة 
للمعلومات املدنية مساعد العسعوسي ومبناسبة 
بدء االحتفاالت الوطنية أقامت الهيئة احتفاال كبيرا 
رفع خالله علم الكويت وسط حضور مديري اإلدارات 
وجميع العاملني بالهيئة، حيث تفاعل اجلميع مع 
املناسبة العزيزة من خالل رفع األعالم واملشاركة 
الفعالة في إنشاد النش���يد الوطني للدولة وذلك 
تزامنا مع رفع صاحب السمو األمير علم الكويت 

في قصر بيان أول من امس.
وصرح العسعوسي بأننا نحتفل مبناسبة عزيزة 
على قلوبنا جميعا، حيث عبر اجلميع عن حب الوطن 

واالعتزاز باالنتماء لهذه األرض الطيبة، مش���يرا 
الى ان الهيئة ستشارك في احتفاالت الدولة بهذه 
املناسبة عبر جتهيزها ملركبة تعبر عن املناسبة 
وعن إجنازات الهيئة منذ انش���ائها ليتم عرضها 
للجمهور الكرمي خالل املسيرة التي ستقام في 26 

فبراير إن شاء اهلل.
وقدم العسعوسي شكره وتقديره للجنة العليا 
للتحضير لالحتفال باألعياد الوطنية وخص بالشكر 
رئيسة اللجنة اإلعالمية الشيخة أمثال األحمد، كما 
شكر إدارة العالقات العامة واإلعالم بالهيئة على 
ما قامت به من جه���ود واضحة من خالل جتهيز 

وتنظيم هذه االحتفاالت.

صرحت أمني عام اجلمعي���ة الكويتية لرعاية 
املعاقني منيرة املطوع بأن اجلمعية حترص على 
جتسيد الروح الوطنية في نفوس أبنائها وغرس 
معاني االنتماء والوفاء وح���ب الوطن، ومن هذا 
املنطلق حتتفل اجلمعية س���نويا بالعيد الوطني 

وعيد التحرير.
وأضافت ان احتف���االت الكويت لهذا العام لها 
طابع خاص، الفتة الى ان برنامج احتفال اجلمعية 
يتضمن باإلضافة الى رفع العلم على مبنى اجلمعية 
إقامة مهرجان رياضي ثقافي فني تشارك فيه مراكز 
الرعاية النهارية الثالثة التابعة لها في محافظات 

حولي واجلهراء واألحم���دي، وذلك في مقر مركز 
الرعاي���ة النهارية التابع لها في محافظة اجلهراء، 
وس���تتم دعوة مدارس منطقة اجلهراء التعليمية 
وأولياء أمور الطلبة واملهتمني واملعنيني في مجال 
رعاية األش���خاص ذوي اإلعاقة والسادة أعضاء 

اجلمعية وذلك في 2011/2/22.
كما ان هناك احتفاال مشتركا بني مراكز الرعاية 
النهارية التابعة للجمعية في كل من محافظات حولي 
واجلهراء واألحمدي مع إقامة معرض فني تأهيلي، 
وذلك مبركز الرعاية النهارية التابع للجمعية في 

محافظة األحمدي وذلك في 2011/3/21.

مساعد العسعوسي يرفع العلم في الهيئة العامة للمعلومات املدنية

أبناء اجلمعية الكويتية لرعاية املعاقني يحتفلون برفع العلم

)أنور الكندري(صور صاحب السمو األمير وسمو ولي العهد رفعها املشاركون 

الزميل محمد الدشيش مع د.بدر الشمري

الشخصيات شاركت في إدخال البهجة على املشاركني سارة عيد متوسطة غال ودانة محمد الدشيش

الشيخ د.ابراهيم الدعيج في جولة بني املشاركني باملهرجان

»األحمدي« تبدأ احتفاالتها الوطنية بمهرجان يمتد 3 أيام
الدعيج شكر شركات النفط على مشاركتها في إظهار المحافظة بأبهى صورة

محمد الدشيش
افتتح محافظ االحمدي الشيخ 
د.ابراهيم الدعيج مهرجان االحمدي 
الوطنية  مبناسبة بدء االحتفاالت 
والذي اشتمل على عدة فقرات منها 
معرض صور للقي����ادات النفطية 
الس����ابقة واحملافظني الذين تولوا 

قيادة محافظة االحمدي.
وكعادتها )محافظة االحمدي( 
تزينت بأبهى صورة لها وبدت هذه 
الزينة من مبنى احملافظة التي حملت 
صورة كبيرة ملؤسس احملافظة الذي 
سميت باسمه الشيخ احمد اجلابر 

وصورا حلكام الكويت السابقني.
وألقى احملاف����ظ كلمة قال فيها: 
نحتفل نحن ابناء محافظة االحمدي 
مع ابناء باق����ي محافظات الكويت 
في ثالث مناسبات سعيدة هي 50 
عاما على االستقالل و20 عاما على 
التحري����ر و5 س����نوات على تولي 
صاحب السمو االمير مقاليد احلكم، 
ونشكر االخوة في الشركات النفطية 
على اقامتهم لهذا االحتفال، ونحن 
شركاء معهم لتكون احملافظة في 
ابهى صورها، وهذا املهرجان ميتد 
الى ثالثة ايام تش����ارك فيه جميع 

الفرق الشعبية والوطنية وألعاب 
االطفال.

وعند سؤال احملافظ عن ذكرى 
اول ارض حت����ررت م����ن االحتالل 
الغاشم قال جزيرة قاروه التي تقع 
ضمن نطاق محافظة االحمدي، قال 
نفتخر بان تكون قاروه من محافظة 
االحمدي التي اختلطت فيها الدماء 
الكويتية مع ترابها وابناء الكويت 
ضحوا منذ 400 س����نة وقد بذلوا 
الغالي والنفيس حلماية هذا الوطن، 
وعند سؤاله عن تسرب الغاز في 
منطقة االحمدي وما هي آخر تطوراته 
قال: ثق متاما بأن قائد هذا البلد هو 
سهران على سالمة الوطن واملواطنني 
وان مشكلة تسرب الغاز ال نقول اننا 
قد انتهينا منها متاما ولكن نقول ان 
االمر خير ونحمد اهلل على كل النعم 
التي انعم اهلل بها علينا ومحافظة 
االحمدي من احملافظات التي فيها 
خير وهي نعمة النفط واول خير 
هذا النفط مت تصديره الى اخلارج 
كان في 1946/6/30 وقد ش����اهدت 
اجلهود التي قام بها ابناء محافظة 
االحمدي من مناظر جميلة حتتفل 

بها الكويت جميعا.


