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مقر الرئاسة العامة للحرس الوطني مزينا باالنوار

الشيخة أمثال األحمد ومعاون رئيس األركان وأعضاء جلنة االحتفاالت يتفقدون املوقع

»الحرس« يستكمل استعداداته للمشاركة
في االحتفاالت الوطنية

أمثال األحمد تفقدت موقع مشروع
العرض العسكري في منطقة الصبية

بحض����ور رئيس����ة اللجنة 
اإلعالمي����ة املنبثقة من اللجنة 
العليا لالحتف����االت باليوبيل 
الذهبي لالس����تقالل و20 عاما 
على التحرير الش����يخة أمثال 
األحمد ورئيس جلنة االحتفاالت 
العسكرية معاون رئيس األركان 
لهيئة العمليات واخلطط اللواء 
الرك����ن عبدالرحم����ن العثمان 
وأعضاء اللجان املشاركة، عقد 
ظهر امس في منطقة الصبية 
االجتم����اع التحضيري الثالث 
للعرض العسكري املزمعة إقامته 
هذا الشهر ملتابعة مجريات العمل 
في موقع وطريق اس����تعراض 
اآللي����ات ومنطق����ة اجلمهور 
واألعمال التي مت إجنازها على 

أرض املشروع.
وقامت الشيخة أمثال األحمد 
واللواء العثمان وأعضاء اللجان 
بجولة تفقدية في موقع املشروع 
لالطالع عن كث����ب على ما مت 

إجنازه، وأبدت الشيخة أمثال 
توجيهاتها وإرشاداتها للقائمني 
على هذا العمل بضرورة تضافر 
اجلهود وتعاون جميع العاملني 
الدولة  بوزارات ومؤسس����ات 

في هذه اللجان لسرعة إجناز 
وإمتام العمل بالشكل املطلوب 
وحس����ب م����ا مت التخطيط له 
إلظهاره بالصورة النهائية قبل 
املوعد احملدد للعرض العسكري 

وإلظهار في مثل هذه االحتفاالت 
باملس����توى الالئق واملش����رف 
لضيوف صاحب السمو األمير 
القائد األعلى للقوات املسلحة 

الشيخ صباح األحمد.

استكمل احلرس الوطني استعدادات وحداته 
املختلفة للمشاركة في االحتفاالت الوطنية بالذكرى 
ال� 50 لالس����تقالل والذكرى ال� 20 ليوم التحرير 
ومرور خمس سنوات على تولي صاحب السمو 
األمير القائد االعلى للقوات املسلحة الشيخ صباح 

االحمد مقاليد احلكم.
وقال مدير مديرية التوجيه املعنوي في احلرس 
الوطني العقيد محمد الفرحان ان احلرس شارك في 
اعمال اللجنة العليا للتحضير لالحتفالية واللجان 
املنبثقة عنها بتعليمات من القيادة ممثلة في رئيس 
احلرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي ونائب 
رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد ووكيل 

احلرس الوطني اللواء ناصر الدعي.
واضاف العقيد الفرح����ان ان خطوات فعلية 
مت اتخاذها ضم����ن االحتفالية حيث قامت جهات 
االختصاص في احلرس بتزيني املقار واملعسكرات 
باإلضاءة البيضاء وبتقني����ات حضارية حديثة 
وصديقة للبيئة كما هو معمول به في كافة املنشآت 
واملؤسسات احلكومية لتوحيد املشهد العام للبالد 

خالل االحتفاالت.


