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ويشارك في جناح احلرس 
الذي يأتي ضمن اس���تعدادات 
الوطن���ي لالحتفاالت  احلرس 
الوطني���ة مديريات  باالعي���اد 
التوجي���ه املعن���وي والقوى 
البشرية ونظم املعلومات وفرع 
اخلدمات االقتصادية وجمعية 
احل���رس الوطني باس���ناد من 
قيادة الدعم اللوجستي ومديرية 
اخلدم���ات الطبي���ة فضال عن 
مخترعي احلرس الوطني الذين 
يعرضون ابرز اختراعاتهم امام 
جمهور املعرض ويش���رحون 
فكرتها واله���دف منها ودورها 

في احلرس الوطني.

وجمعية الهالل االحمر.
من جهته اعتبر مدير مديرية 
التوجي����ه املعن����وي في احلرس 
الوطني العقي����د محمد الفرحان 
ان مش����اركة احلرس في معرض 
»االستقالل ال� 50« تأتي في اطار 
مشاركته في االحتفاالت الوطنية 
مبينا ان هن����اك فعاليات اخرى 
سيشارك فيها احلرس مثل العرض 
العسكري وكرنڤال اخلليج وتأمني 

املقار.
وثمن الفرح����ان زيارة وكيل 
الوطني جلناح احلرس  احلرس 
لالطمئنان عل����ى ما مت عمله من 

ترتيبات واجراءات.

تفقد وكي����ل احلرس الوطني 
اللواء ناصر الدعي جناح احلرس 
الوطن����ي املقام ضم����ن معرض 
»االس����تقالل ال����� 50« في ارض 
املع����ارض مبناس����بة احتفاالت 

الكويت باعيادها الوطنية.
واش����اد الل����واء الدعي خالل 
جولته التفقدية بحس����ن تنظيم 
جناح احلرس الوطني مثمنا جهود 
القائمني عليه من ضباط وضباط 
صف واف����راد »تفانوا في عملهم 
الظهار احلرس الوطني بالصورة 
الالئقة واملش����رفة« مشددا على 
االهتمام باجلمهور والتعاون معهم 
الجناح هذه االحتفالية الوطنية 

الغالية على قلوب اجلميع.
ونق����ل اللواء الدع����ي لرجال 
احلرس املش����اركني في املعرض 
العليا للحرس  القي����ادة  حتيات 
الوطني ممثلة في رئيس احلرس 
الوطني سمو الشيخ سالم العلي 
ونائب رئي����س احلرس الوطني 
الشيخ مشعل االحمد مشيرا الى 
ان القيادة حت����رص على تذليل 
اي عقبة تواج����ه رجال احلرس 
الوطني بهدف اجناح مشاركتهم 

في املعرض.
وقام اللواء الدعي بجولة في 
الداخلية واالدارة  اجنحة وزارة 
العامة لالطفاء و»كونا« ومكتب 
الشهيد واملؤسسة العامة للموانئ 

الداخلية  قال وكي���ل وزارة 
املساعد لشؤون املرور قائد قيادة 
تنظيم احلركة املرورية وخطوط 
السير باللجنة االمنية لالحتفاالت 
الوطنية اللواء محمود الدوسري 
انه مت وضع خطة امنية متكاملة 
بني الداخلية واجليش واحلرس 
الوطن���ي مواكب���ة لالحتفاالت 

الوطنية.
واوضح اللواء الدوسري في 
تصريح ل� »كونا« امس ان اللجنة 
االمني���ة لالحتف���االت الوطنية 
وضعت اخلطط التفصيلية لتأمني 
جميع االنشطة وإحكام السيطرة 
االمني���ة واملروري���ة وحتقيق 
االنتش���ار االمن���ي والتص���دي 
حملاوالت العبث بأمن واستقرار 
البالد واحملافظة على انس���ياب 
الطرق  احلركة املروري���ة على 
الدائرية والرئيس���ية في عموم 
البالد اضافة الى حماية وتأمني 

جميع اماكن االحتفاالت.
واضاف ان االس���عاف العام 
سيشارك في تأمني االحتفاالت 
الوطنية اضافة الى ادارة االطفاء 
العام والطوارئ الطبية، مبينا ان 
مراكز االسعاف ستكون منتشرة 
في كل املناطق اضافة الى اقامة 

مستشفيات ميدانية لتأمني سالمة 
املواطنني واملقيمني.

وبني ان اللجنة االمنية بدأت 
اعمالها منذ بدء االحتفاالت في 
25 من يناير املاضي مع انطالقة 
احتفالي���ة »اول ارض كويتية 

حتررت« في جزيرة قاروه.
واش���ار الى انه ف���ي يوم ال� 
26 م���ن يناي���ر املاض���ي متت 
مراس���م رفع علم البالد من قبل 
صاحب السمو األمير بحضور 
س���مو ولي العهد وسمو رئيس 
الوزراء وكبار الشيوخ ومسؤولي 
الدولة ايذانا بب���دء االحتفاالت 
الرسمية واالحتفال برفع العلم 
على جميع مرافق الدولة في كل 

احملافظات.
واوضح انه سيتم في يومي 24 
و25 فبراير اجلاري االعالن عن 
اغالق بعض الطرق الرئيسية من 
مطار الكويت الى قصر بيان وذلك 
حسب مواعيد وصول اصحاب 
اجلاللة والفخامة والسمو واملعالي 

ضيوف صاحب السمو األمير.
واضاف انه في 24 و25 و26 
فبراير اجلاري وضمن االحتفاالت 
الوطنية س���يكون هناك عرض 
للطائ���رات الورقية في املنطقة 

الشهر اجلاري سيشهد العرض 
العسكري )البري واجلوي( في 
الس���اعة ال� 12 ظه���را بحضور 
صاحب السمو األمير ومشاركة 
الشقيقة  الدول  قادة ورؤس���اء 
والصديقة مبنطقة الصبية اضافة 
الى اقام���ة عرضات خارج قاعة 

املؤمترات بقصر بيان.
واشار الى ان يوم ال� 27 من 
الشهر اجلاري سيشهد مهرجانا 
كرنڤاليا تشارك فيه العديد من 
اجله���ات احلكومي���ة واالهلية 
واخلاصة على ش���ارع اخلليج 
العربي ابتداء من شارع هارون 
الثالث  بالدائري  الرشيد مرورا 

واالول وقوفا مبنطقة االبراج.
وب���ني ان ي���وم 28 اجلاري 
سيشهد عرضا عسكريا بحريا 
في منطقة مرس���ى املارينا مول 
مبش���اركة زوارق م���ن اجليش 
والقوة البحرية لوزارة الداخلية 
مع فرصة مش���اهدة اجلماهير 
للتجهي���زات احلديثة على تلك 

الزوارق.
وذكر ان وزارة الداخلية عممت 
على جمي���ع قطاعاتها باحلجز 
الكلي من يوم اخلميس املاضي 
الى نهاي���ة االحتفاالت لترتيب 

واالس���تعداد وجتهيز طائرات 
الوزارة وآلياتها وتوزيع القوة 

على اماكن االحتفاالت.
واكد ان جميع م���ا مت ذكره 
سيتم االعالن عنه مع بدء االنشطة 
لتوضي���ح االج���راءات االمنية 
واملرورية املتخذة واعالن الطرق 

البديلة للمواطنني واملقيمني.
واشار الى ان وزارة الداخلية 
س���اهمت بالتعاون مع اجليش 
واحلرس الوطني في وقت سابق 
في تأم���ني العديد من املؤمترات 
والقم���م اخلليجي���ة والعربية 
البالد مما يزيد  واالسالمية في 

من خبرات العمل لديها.
واكد ان الوزارة ستعمل على 
مساعدة وزارة التجارة والبلدية 
في منع تداول وبيع مادة )الفوم( 
التي مت منعها وحتويل بائعيها 
البلدية التخ���اذ االجراءات  الى 

الالزمة.
الدوس���ري  الل���واء  ودع���ا 
املواطنني واملقيمني الى االستماع 
الرشادات وتوجيهات رجال االمن 
والتصرف بطريقة تعطي انطباعا 
عن حضارة املجتمع »حتى متر 
هذه املناس���بة مبا يليق بها من 

مكانة رفيعة في نفوسنا«.

اجلنوبية )بنيدر(.
وذك���ر اللواء الدوس���ري ان 
يوم 25 فبراير سيشهد مهرجانا 
لاللعاب النارية تصاحبه عروض 
الليزر واالضاءة البصرية بجانب 
ابراج الكويت � ش���ارع اخلليج 

العربي.
وقال ان يوم اجلمعة املوافق 
25 اجلاري سيش���هد مس���يرة 
شعبية للنادي الكويتي الرياضي 
للسيارات والدراجات النارية بعد 
صالة اجلمعة من املسيلة حتى 

نهاية شارع اخلليج.
واضاف ان ي���وم ال� 26 من 

دعت رئيسة اجلمعية الكويتية 
لألس����رة املثالية ورئيسة نادي 
الفتاة الرياضي الشيخة فريحة 
التفاعل  ال����ى  األحم����د املجتمع 
اإليجاب����ي مع االعي����اد الوطنية 
واحملافظة على الهوية الكويتية، 
وذكرت في تصريح صحافي ان 
االسرة الكويتية مطالبة باملشاركة 
في االحتفاالت باألعياد الوطنية 
لتعزي����ز االنتماء واملواطنة عند 
افراد االس����رة وذل����ك من خالل 
عمل برامج وفعاليات وانش����طة 
معينة. واقترحت الشيخة فريحة 
األحمد برامج على سبيل الذكر ال 
احلصر مثل  زيارة االس����رة الى 
اماكن تاريخي����ة وتراثية قدمية 
والقصر األحمر واملتاحف الوطنية 
والشواطئ وايضا اجراء مسابقات 
تراثي����ة، والتحدث ع����ن تاريخ 
املهمة وإقامة  الكويت واالحداث 
ألع����اب قدمية كويتية ش����عبية 
إلحيائه����ا وكذلك ق����راءة ألفراد 
الكويت  االس����رة عن حياة اهل 
والغوص والس����فر واحلروب، 
البيوت باالعالم وايضا  وتزيني 
القيام بحملة نظافة في اي جزء 
من الكويت كالش����واطئ العامة 

والشوارع واملتنزهات.
وحذرت الشيخة فريحة االحمد 

أشاد بجهود القائمين عليه ونقل إليهم تحيات رئيس ونائب الحرس الوطني

الدعي: جناح الحرس في »االستقالل الـ 50« 
يعكس صورة الئقة ومشرفة

الشيخة فريحة األحمد

اللواء محمود الدوسري

األضواء تظهر برج التحرير بصورة مبهجة

اللواء الدعي متفقدا احد اجهزة احلرس

اللواء ناصر الدعي متوسطا عناصر احلرس الوطني املشاركني في تنظيم جناح احلرس في املعرض

بالتعاون بين »الداخلية« والجيش والحرس

الدوسري: خطة أمنية متكاملة لتنظيم االحتفاالت الوطنية

فريق كويتي يعيد إطالق
  أكبر طائرة ورقية في العالم بسماء الكويت 

يستعد فريق كويتي إلعادة إطالق أكبر طائرة ورقية في 
العالم مصنفة ضمن موسوعة غينيس لالرقام القياسية 
في سماء البالد وهي على شكل علم الكويت، وذلك ضمن 
مهرجان للطائرات الورقية يقام احتفاال بأعياد الكويت 

الوطنية.
وق���ال رئيس فريق الفارس���ي للطائ���رات الورقية 
عبدالرحمن ش���يخان الفارسي ل� »كونا« أمس ان اعادة 
إطالق أكبر طائرة ورقية في العالم حطمت األرقام القياسية 
وأدخلت اس���م الكويت في موس���وعة غينيس لالرقام 
القياسية عام 2005 ستتم ضمن املهرجان السنوي الذي 
يقيمه الفريق للطائرات الورقية احلركية اخلميس املقبل 

ويستمر أربعة أيام ضمن مشاركته في فعاليات اللجنة 
العلي���ا لالحتفاالت باألعياد الوطني���ة كأحد فرق مركز 

العمل التطوعي.
وأضاف الفارس���ي ان املهرجان يشمل عدة فعاليات 
وإطالق مجموعة مختلفة االشكال واالحجام من الطائرات 
امللونة مبش���اركة عدة فرق أجنبية كالفريق األول على 
مستوى العالم بالطائرات احلركية وفرق من اململكة املتحدة 

وأخرى من نيوزيلندا والواليات املتحدة األميركية.
وذكر ان الطائرة التي سيتم إعادة إطالقها في سماء 
البالد مت تصنيعها بالتعاون مع أشهر مصنعي الطائرات 
الورقية في العالم وهو بيترلني الذي عمل كمصمم للطائرات 

احلربية، وقد حتول التحدي الى واقع ملموس بتصنيع 
هذه الطائرة بقياس 1050 مترا مربعا.

وبني ان تصميم الطائرة على شكل علم الكويت واإلصرار 
على ان يكون اسم الكويت حاضرا في العالم على مسرح 
الرياضة العاملية بامتالك فريق كويتي اكبر طائرة ورقية 
في العالم »يعد فخرا لنا جميعا«. وأش���ار الى ان فريق 
الفارسي استطاع ان ينقل عالم الطيران الورقي من اململكة 
املتحدة ونيوزيلندا الى البالد من خالل مشاركته الفرق 
العاملية في املهرجانات الدولية لهذه الرياضة و»نش���هد 
اليوم حضور هذه الفرق مع طائراتها الى الكويت للمشاركة 

في احتفاالتها بأعيادها الوطنية«.

فريحة األحمد تدعو المجتمع 
للتفاعل إيجابًا مع االحتفاالت

»الهالل األحمر«: ماضون
في خدمة المجتمع

الكويت � كونا: أكد مدي���ر 
إدارة الك���وارث ف���ي جم��عية 
اله���الل األح��م���ر يوس������ف 
املعراج ان اجلمع���ية ماضية 
في خدم���ة املجتمع وتع���زيز 
شراكتها مع مختلف القط��اعات 
واملؤسس���ات ف���ي الكوي���ت، 
خصوصا في املجاالت اإلنسانية 

املجتمعية.
وقال املع���راج في تصريح 
صحاف���ي أمس عل���ى هامش 
معرض االستقالل الذي تنظمه 
شركة معرض الكويت الدولي 
عل���ى ارض املعارض مبنطقة 
مش���رف اح��تف���اال باألعي���اد 
الوطني���ة ان اجلمع��ية تولي 
اهتم��اما كب��ي���را لغرس قيم 
العمل اإلنس���اني والتطوعي 
النشء واس���تق����طابهم  لدى 
بغية دعم املس��يرة اإلنسانية 
للجمعية ومبادئها اإلنسانية 

املختلفة.

من االس����تهتار وتعريض حياة 
اآلخرين للخطر بحجة اظهار الفرح 
والسرور مش����يرة الى ان الفرح 
والتعبير ع����ن البهجة ال يكون 
من خالل ازعاج الناس وإفس����اد 
فرحتهم من خالل اغالق الشوارع 
وتعطيل مصالح اآلخرين، وأثنت 
الشيخة فريحة على قرار مجلس 
الوزراء مبنع مادة الفوم بسبب 
ضرر اس����تعمالها وايضا دعت 
الكويتيني الى املشاركة في االفراح 
من اجل الكويت واستغالل االجازة 
مع االهل، وختمت الشيخة فريحة 
االحمد التصريح بقولها: فلنتعاون 

من اجل كويت املستقبل.

البليس: الكويت أعطتنا بال حساب 
واحتضنتنا كاألم الرؤوم

صرح سكرتير العالقات الداخلية باحتاد عمال 
البترول وصناعة البتروكيماويات فواز البليس 
بأن لكل أمة أيامها الوطنية واحتفاالتها اخلاصة 
التي تفرح بها وتعّبر بها عن حبها لوطنها، وهذه 
الفرحة هي ش���عور فطري باإلنسان جتاه بلده 
وشعبه وحكامه، وتزداد تلك االحتفاالت وقعا 
وتفاعال فينا نحن الكويتيني جتاه الكويت التي 
أعطتنا بال حس���اب واحتضنتن���ا كاألم الرؤوم 
تلف اجلميع بحنانها وخيراتها ومبا انعم عليها 
الباري � عز وجل � من ثروات تسعد بها أبناءها 
املواطنني ووصل خيرها للخارج من األش���قاء 

واألصدقاء.
وأوضح البليس ان مناسبات وطننا الكويت 
تتجلى خالل شهر فبراير من كل عام مبا حتمله 
من ذكريات مؤثرة في حياة شعبنا، حيث جند 
ان املناس���بة األولى في اخلامس والعشرين من 
هذا الشهر وهو ذكرى استقالل بلدنا والذي كان 
قبل 50 عاما سنة 1961م انتقلت فيها الكويت من 
ارض ترزح حتت نير االستعمار إلى بلد متحرر 

من وصاية األجنبي ميارس حقه على تراب وطنه 
ويدير ثرواته الطبيعية التي أصبحت العنصر 
األساس���ي للطاقة في العالم والدخل الرئيسي 
القومي للوطن، وكان ذلك في عهد املغفور له سمو 
األمير الراحل الشيخ عبداهلل السالم والذي يعتبر 

رمزا لالستقالل وأبا للدميوقراطية والدستور.
وأشار البليس الى ان املناسبة الثانية ستكون 
في السادس والعشرين من شهر فبراير والتي متثل 
ذكرى حترير الكويت من الغزو العراقي الغاشم 
الذي استباح األرض ولم يراع حق االخوة واجليرة 

وكان ذلك قبل عشرين سنة في العام 1991.
واختتم البليس تصريحه بأن املناسبة الثالثة 
تتمثل في مرور خمس سنوات على تولي صاحب 
السمو األمير املفدى الشيخ صباح األحمد مسند 
االمارة، الفتا إلى أن س���موه رمز البالد وقائدها 
والوال���د احلنون لكل الكويتيني، س���ائلني اهلل 
س���بحانه وتعالى أن يحفظ سموه وسمو ولي 
عهده األمني وان يحفظ بالدنا ويدمي عليها اخلير 

والرخاء. 

برج »التحرير« يتزين لألعياد الوطنية

قامت وزارة املواصالت بتزيني »برج التحرير« احتفاال باألعياد 
الوطنية، حيث قامت بتنفيذ فكرة مميزة ومبتكرة بعد ان حولت 
البرج الى أعلى منارة في العالم، وذلك من خالل جعل مش���اهدته 
متاحة من أي نقطة في الكويت ليكون املعلم الكويتي األكثر متيزا 

وتألقا خالل فترة االحتفاالت الوطنية.


