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الدعي: مشاركة الحرس الوطني باالحتفاالت الوطنية
تعكس دوره التاريخي في الدفاع واألمن

حتية عسكرية

مدرعة للجيش

جدية وصرامة في التدريب آليات احلرس الوطني في جهوزية كاملة

صورتا صاحب السمو وسمو ولي العهد وبينهما شعار االحتفاالت

قال وكيل احلرس الوطني اللواء ناصر الدعي ان 
مشاركة احلرس في االحتفال بأعياد الكويت الوطنية 
الى جانب وزارتي الداخلية والدفاع »انعكاس لدور 
احلرس التاريخي في مجالي الدفاع واالمن كمؤسسة 
عسكرية مشهود لها وترجمة للتعاون والتنسيق االمني 
بني االخوة في السالح من رجال اجليش والشرطة«. 
جاء ذلك خالل قيام الل����واء الدعي امس يرافقه عدد 
من كبار القادة والضباط في احلرس بجولة تفقدية 
في معس����كر الصمود للوقوف على آخر الترتيبات 
واالجراءات املتعلقة مبشاركة قوات احلرس الوطني 
الى جانب قوات وزارتي الدفاع والداخلية في العرض 
العسكري الذي سيقام في منطقة الصبية الشهر اجلاري 

مبناسبة احتفاالت الكويت بأعيادها الوطنية.
واجتمع الل����واء الدعي مع جميع قيادات احلرس 
الوطني املعنية باملش����اركة في العرض العس����كري 
وتأمني مواقع املسؤولية واستمع الى شرح واف عن 

مهام وواجبات الوحدات واالدوار املنوطة بها للقيام 
مبهامها عل����ى الوجه االكمل. وش����اهد عرضا عمليا 
لقوات املشاة واآلليات والصاعقة، مشيدا بجهوزيتها 
واستعدادها للمشاركة في أنشطة العرض العسكري 
وتأمني املقار، مؤكدا ضرورة االلتزام العسكري والتقيد 
بالضبط والربط وحسن التصرف واللباقة مع ضيوف 
الكويت في مقار التأمني مبا يعكس الصورة احلضارية 
املشرقة للكويت عمال بتوجيهات القيادة العليا للحرس 
الوطني ممثلة في رئيس احلرس الوطني سمو الشيخ 
س����الم العلي ونائب رئيس احلرس الوطني الشيخ 

مشعل األحمد.
وفي ختام اجلولة متن����ى اللواء الدعي ان تكون 
ايام الكويت كلها افراحا واعيادا وان يدمي اهلل عليها 
نعمتي االمن واالمان ويحفظ شعبها من كل مكروه في 
ظل قيادة صاحب السمو األمير القائد االعلى للقوات 

املسلحة وسمو ولي العهد.

معرض »حب الكويت« السبت
دعا املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب أطفال 
الكويت الى املشاركة في الورشة الفنية واملعرض اللذين 
سيكون موضوعهما »تعبير األطفال عن حبهم للكويت« 
مبناسبة االحتفاالت الوطنية وذلك يوم السبت املقبل. 
وقال املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب في بيان 
صحافي اليوم ان الورشة ستكون على فترتني صباحية 

ومسائية لألطفال والناشئة الذين تتراوح اعمارهم بني 
7 و13 عاما في مركز عبدالعزيز حسني الثقافي. وأضاف 
ان إدارة الفنون التش���كيلية أعدت الترتيبات ليكون 
هذا اليوم مبهجا لألطفال في أجواء االحتفال باألعياد 
الوطنية الى جانب توفير احتياجات املبدعني الصغار 

من الوان من مختلف املواد وأوراق الرسم.


