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س������م������وه اس����ت����ق����ب����ل س������ال������م ال�����ع�����ب�����دال�����ع�����زي�����ز وث�������ام�������ر ال���ع���ل���ي

سمو ولي العهد الحتاد الطلبة :كونوا خير سفراء للكويت

�صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد م�ستقبال النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء وزير اخلارجية ال�شيخ �صباح اخلالد

سمو األمير يستقبل اخلالد ومدير اليونيسيف

ا�ستقب��ل �صاح��ب
ال�سم��و ال�شي��خ �صباح
الأحم��د ،بق��صر ال�سيف
�صب��اح �أم���س االثن�ين،
النائ��ب الأول لرئي���س
جمل���س ال��وزراء وزي��ر
اخلارجي��ة ال�شي��خ
�صباح اخلال��د ،واملدير
التنفي��ذي لليوني�سيف
�أنت��وين لي��ك والوف��د
املراف��ق ،مبنا�سب��ة
زيارته للبالد.
ح��ضر املقابلة نائب
وزي��ر �ش���ؤون الدي��وان
الأم�يري ال�شي��خ عل��ي
اجلراح.
�صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد م�ستقبال املدير التنفيذي لليوني�سيف �أنتوين ليك

�سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد متو�سطا رئي�س واع�ضاء الهيئة التنفيذية لالحتاد الوطني لطلبة الكويت

ا�ستقبل �سم��و ويل العهد ال�شيخ ن��واف الأحمد ،بق�رص ال�سي��ف �صباح ام�س
االثنني ،رئي�س الهيئة التنفيذية لالحتاد الوطني لطلبة الكويت حممد م�شعان
العتيبي و�أع�ضاء الهيئة.
وحث �سموه �أبن��اءه الطلبة على بذل مزيد من اجلهد واملثابرة يف حت�صيلهم
العلم��ي للح�صول على �أعل��ى ال�شه��ادات العلمية؛ لي�سهم��وا يف م�سرية التقدم
والرق��ي لوطنهم ،وبناء م�ستقبله امل�رشق حتت ظ��ل القيادة احلكيمة ل�صاحب
ال�سمو امري البالد ،مطالبا �سموه ابناءه الطلبة ب�أن يكونوا على قدر امل�س�ؤولية،
و�أن يرتكوا �صورة جيدة لل�شباب الكويتي امللتزم بدينه وقيمه وتاريخه ،و�أن
يكونوا خري �سفراء لبلدهم يف املحافل الدولية ،داعيا �إياهم �إىل �أال ين�شغلوا بغري
التح�صيل العلمي لتحقيق �أهدافهم العلمية ،متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح.
وا�ستقب��ل �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد ،بق�رص ال�سيف �صباح ام�س،
ال�شيخ �سامل عبدالعزيز ال�سع��ود ال�صباح .وا�ستقبل �سموه رئي�س جهاز الأمن
الوطني ال�شيخ ثامر علي �صباح ال�س��امل ال�صباح .كما ا�ستقبل �سمو ويل العهد
رئي�س جمل���س الإدارة املدي��ر العام لوكال��ة الأنب��اء الكويتية (كون��ا) ال�شيخ
مبارك دعيج االبراهيم ال�صباح.

�سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد م�ستقبال ال�شيخ مبارك دعيج االبراهيم ال�صباح

ه �ل�ا ف �ب ��راي ��ر  ..أع� �ي ��اد ال �ك ��وي ��ت ت� � ��زداد ب �ه �ج��ة ب �ق��ائ��د اإلن �س��ان �ي��ة

عر�ض الطائرات

انطلق كرنفال مهرج��ان «هال فرباير  »2015الذي يزي��د ت�ألقه هذا العام
اجن��ازات الكوي��ت و�أمريه��ا عل��ى ال�صعي��د الإن�ساين ،ف�لا غراب��ة ان يحمل
املهرجان �شعار «قائدا للعمل الإن�ساين».
وق��ال وزير االعالم وزي��ر الدولة ل�ش���ؤون ال�شباب رئي���س اللجنة العليا
لالحتفال بالأعياد واملنا�سب��ات الوطنية ال�شيخ �سلمان احلمود :ان ال�شعار
ي�أت��ي مبنا�سبة الت�سمي��ة الأممية لدول��ة الكويت «مرك��زا �إن�ساني��ا عامليا»
وتك��رمي املجتمع ال��دويل يف احتفالية اقيم��ت يف نيوي��ورك ب�سبتمرب املا�ضي
ل�سم��و �أمري الب�لاد ال�شيخ �صب��اح الأحمد «قائ��دا للعمل الإن�س��اين» ،تقديرا
لدور �سم��وه يف تلم�س معان��اة ال�شعوب يف مناطق النزاع��ات والكوارث عرب
امل�ساعدات واملبادرات الإن�سانية.
و�شدد عل��ى اهمية ت�ضافر جميع اجله��ود الر�سمي��ة واخلا�صة واالهلية
لإجناز فعاليات االحتف��ال بالأعياد واملنا�سبات الوطني��ة لت�أتي معربة عن
�أهمي��ة املنا�سب��ات و�إظهارها بال�ش��كل الذي يلي��ق بدولة الكوي��ت ودورها
الإن�س��اين والري��ادي وحت��وز عل��ى ر�ض��ا واعج��اب املواطن�ين واملقيم�ين
والزائرين.
وذك��ر ان التجهي��زات ا�ستكمل��ت ملنا�سبات رف��ع العلم املواف��ق للذكرى

�إقبال جماهريي كبري على ح�ضور االحتفاالت

�شعار املهرجان

التا�سع��ة لتويل �صاح��ب ال�سم��و مقالي��د احلكم والذك��رى ال��ـ « »54للعيد
الوطني والذكرى الـ « »24للتحرير.
وقال ان العمل جار على ا�ستكمال اال�ستعدادات لإقامة االوبريت الوطني
ال��ذي �سيقام مطلع �شهر ابري��ل املقبل والذي يحظى ب�أهمي��ة خا�صة ،كونه
م�شم��وال برعاية وح�ضور �سم��و �أمري البالد وح�ضور �سم��و ويل العهد و�سمو
رئي���س جمل�س الوزراء حفظه��م اهلل وال�شيوخ والوزراء وكب��ار امل�س�ؤولني يف
البالد.
وق��ال :ان اللجنة اعتمدت ج��دول فعاليات كرنفال «ه�لا فرباير »2015
ال��ذي �سينطلق بتاريخ  16يناير اجلاري من �شارع اخلليج العربي ،وكذلك
احلفل ال�شعبي ال��ذي �سيقام ب�ساح��ة ال�صفاة بتاريخ  29يناي��ر ،وكرنفال
الوزارات مب�شاركة وا�سعة من وزارات وم�ؤ�س�سات وهيئات حكومية والذي
�سينطلق يف  26فرباير من �شارع اخلليج العربي.
وق��ال ع�ضو اللجن��ة العليا للمهرج��ان ولي��د ال�صقعب��ي ان املهرجان يف
دورته الـ 16الذي انطلق حتت �شعار «قائد للعمل الإن�ساين» مبنا�سبة تكرمي
�سمو امري الب�لاد ال�شيخ �صباح الأحمد من هيئة االمم املتحدة �سيكون «اكرب
حدث ت�سويقي بالكويت على مدار �سنوات».

الأطفال وبهجة االحتفاالت

و�أ�ض��اف ال�صقعبي الذي ي�شغ��ل اي�ضا من�صب رئي���س اللجنة االعالمية
للمهرجان ان تنظيم فعاليات الكرنفال يف منطقة ابراج الكويت على اخلليج
العربي �ستت��م للمرة االوىل بعد خم�س �سنوات جرى خاللها تنظيم فعاليات
افتت��اح املهرجان يف �ش��ارع �سامل املب��ارك مبنطق��ة ال�ساملي��ة .و�أكد حر�ص
اللجنة املنظمة للمهرجان على تهيئة اج��واء الراحة والفرح لكل من يح�رض
حف��ل االفتتاح ،حيث اع��دت با�صات خا�ص��ة لنقل املواطن�ين واملقيمني من
مواقع االنتظ��ار امام جمعية املهند�س�ين وال�ساحة املقابل��ة لفندق «�سفري»
�إىل �ساحة االحتفال .وق��ال مدير ادارة العالقات العام��ة والتوجيه املعنوي
ومدير ادارة االع�لام الأمني باالنابة العميد ع��ادل احل�شا�ش ان هذا ال�شعار
ي�أتي جت�سيدا للتكرمي الدويل امل�ستحق مبنح �سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح
الأحم��د لقب «قائ��د للعمل الإن�س��اين» نظرا ملا يق��وم به �سموه م��ن مبادرات
�إن�سانية على كل امل�ستويات املحلية واالقليمية والعاملية.
و�أ�ضاف العميد احل�شا�ش� :إن توجيه��ات القيادة العليا لوزارة الداخلية
ت�ؤك��د ��ضرورة ت�سخ�ير كل االمكان��ات والتعاون ب�ين خمتل��ف القطاعات
للظهور باملظهر امل��شرف والالئق لتلك االحتفالية الت��ي حتمل �شعار «قائد
للعمل الإن�ساين».

�صور �صاحب ال�سمو زينت االحتفاالت

املو�سيقى الع�سكرية

