
ت��ق��دم خليل احل��م��ادي نائب 
رئ��ي��س م��ج��ل��س إدارة جمعية 
التميز اإلنساني وأعضاء مجلس 
اإلدارة والعاملني بها، بخالص 
التهاني والتبريكات لصاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
وسمو ول��ي عهده األم��ني الشيخ 
مشعل األحمد والشعب الكويتي 
واملقيمني على هذه األرض الطيبة 
مبناسبة الذكرى الستني الستقالل 
الكويت، والثالثني لتحريرها، 
متمنيا  لسمو األمير وافر الصحة 
وال��س��ع��ادة وللشعب الكويتي 
دوام ال��ت��ق��دم وال���رق���ي.  وق��ال 
احلمادي: يسرني باألصالة عن 
نفسي ونيابة عن أعضاء جمعية 
التميز اإلنساني  والعاملني فيها 
أن نرفع لصاحب السمو وسمو 
ولي عهده خالص آي��ات التهاني 
والتبريكات، وأطيب التمنيات، 
م��ص��ح��وب��ة ب���أص���دق امل��ش��اع��ر، 

سائلني ال��ل��ه ع��ز وج��ل أن يعيد 
هذه الذكرى على اجلميع باخلير 
واليمن والبركات، وعلى وطننا 
بالرفعة والعزة واالزده��ار. كما 
أعرب عن خالص فخره واعتزازه 
بالقيادة احلكيمة لصاحب السمو 
أمير البالد الشيخ ن��واف األحمد 
ومبا حققته من إجن��ازات تنموية 

وحضارية إضافة الى دعم سموه 
للعمل اخليري واإلنساني وسعيه 
ال���دؤوب لتسخير كافة اجلهود 
لتحقيق تطلعات شعب الكويت 

في املزيد من الرفعة واالزدهار.
وأض��������اف: وت����أت����ي ذك����رى 
االستقالل والتحرير في مرحلة 
تشهد فيها دولتنا العزيزة مكانة 
رائ���دة ف��ي العمل اخل��ي��ري على 
الصعيد العاملي، ومتضي قدما 
نحو التقدم واالزده����ار ف��ي ظل 
قيادة صاحب السمو أمير البالد، 
مبينا أن ال��ك��وي��ت ح��رص��ت منذ 
استقاللها على تقدمي املساعدات 
اإلن��س��ان��ي��ة، وإغ��اث��ة امللهوفني، 
ون���ص���رة امل��س��ت��ض��ع��ف��ني، حتى 
ب��ات العمل اإلن��س��ان��ي سمة من 
سماتها، ورك��ي��زة م��ن ركائزها، 
إذ مت��ت تسمية الكويت »مركزا 
للعمل اإلنساني« في سبتمبر عام 

.2014
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خليل احلمادي

ت��ق��دم وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة  ال��ش��ي��خ ث��ام��ر العلي 
ومنتسبو الوزارة بأسمى آيات التهاني والتبريكات 
إلى صاحب السمو أمير البالد املفدى الشيخ نواف 
األحمد وإلى سمو ولي العهد األمني الشيخ مشعل 
األحمد وإل��ى سمو رئيس مجلس ال��وزراء الشيخ 
صباح اخلالد والشعب الكويتي الكرمي وكل من 
يقيم على هذه األرض الطيبة مبناسبة االحتفال 

باألعياد الوطنية.
ودع���ا الشيخ ث��ام��ر العلي ف��ي ب��ي��ان صحفي 
صادر عن االدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني 

ب��ال��وزارة أم��س، اإلخ��وة املواطنني واملقيمني ألن 
تكون احتفاالتهم مقتصرة على أفراد األسرة فقط 
ومتوافقة مع ق��رارات مجلس ال��وزراء والسلطات 
الصحية في البالد بعدم اخل��روج في مسيرات أو 
التجمع س��واء في األماكن العامة أو اخلاصة أو 
ال��دواوي��ن وذل��ك حفاظا على أسرهم من اإلصابة 

مبرض )كوفيد 19(.
وأكد على أولياء األمور توعية أبنائهم بخطورة 
اخل��روج في مسيرات أو التجمعات في الشوارع 

الرئيسية أو الفرعية حرصا على سالمة اجلميع. 

وزير الداخلية يهنئ القيادة السياسية 
والشعب الكويتي باألعياد الوطنية

يجسد أعظم معاني وقيم االنتماء للوطن وقيادته 

60 حتت راية قيادتها احلكيمة الكويت حتتفل اليوم بعيدها الوطني الـ 

حتتفل دول��ة الكويت اليوم اخلميس، 
بالذكرى الستني للعيد الوطني الذي يجسد 
أعظم معاني وقيم االنتماء للوطن وقيادته 
ال��ت��ي ح��رص��ت ط����وال ال��ع��ق��ود امل��اض��ي��ة 
على تعزيز مكانته واحملافظة على أمنه 
واستقراره ودفع عملية التنمية فيه بشتى 

املجاالت.
وحتيي ال��ب��الد ه��ذه األي���ام احتفاالتها 
بأعيادها الوطنية في ظل القيادة احلكيمة 
لسمو أمير ال��ب��الد الشيخ ن��واف األحمد 
وسمو ول��ي العهد الشيخ مشعل األحمد 
وال��ت��ف��اف أب��ن��اء الشعب ح��ول قيادتهما 
احلكيمة لتمضي بسفينة ه��ذا البلد نحو 

شاطئ األمان واالستقرار واالزدهار.
وإذ حتفل الكويت باألجواء االحتفالية 
الوطنية فإنها تستذكر بكل العرفان 
واإلج��الل سمو أمير البالد الراحل الشيخ 
صباح األح��م��د “طيب الله ثراه”، ال��ذي 
وافاه األجل احملتوم في 29 سبتمبر املاضي 
بعد مسيرة حافلة بالعطاء واإلجن��ازات 

واملبادرات محليا وإقليميا وعامليا.
وي��ح��ق للكويت وال��ك��وي��ت��ي��ني ال��ف��رح 
واالحتفال بهذا اليوم الوطني املجيد في ظل 
القيادة احلكيمة والشعب الوفي واملخلص 
وأرض تسودها احملبة واإلخ���اء عاشت 
طوال تاريخها وسط حلمة وطنية راسخة 

وتالحم شعبي فريد.
وعلى الرغم من تزامن هذه االحتفاالت 
م��ع األزم���ة ال��ت��ي يشهدها العالم بسبب 
جائحة ف��ي��روس ك��ورون��ا ال��ذي يصادف 
اليوم مرور عام على اكتشاف أولى حاالته 
ف��ي ال��ك��وي��ت، ف��إن ه��ذه اجلائحة أظهرت 
املعدن األصيل ألبناء الوطن ال��واح��د في 
تضامنهم ملواجهتها وإظ��ه��ار طاقاتهم 
الكامنة وقدراتهم املتميزة في سبيل خدمة 

الوطن واحلد من تداعياتها.
وإذا كانت اجلهات احلكومية املعنية 
قد حظرت التجمعات العامة التي تشهدها 
البالد عادة في هذه املناسبة لالحتفال بتلك 
املناسبة الغالية حفاظا على صحة اجلميع 
بسبب تلك اجلائحة فإن تلك االحتفاالت 
لن تغيب عن البيوت والقلوب التي دائما 
أشبعت بحب الوطن والتضحية بالغالي 

والنفيس من أجله.
وعبر الكويتيون وسط هذه اجلائحة عن 
حبهم لوطنهم ومتسكهم بترابه رغم الظرف 
العصيب وأثبتوا أنهم على ق��در ع��ال من 
الشعور باملسؤولية االجتماعية والصحية 
والدينية والثقافية واالقتصادية من خالل 
محافظتهم على بالدهم والعمل بإخالص 

كل في مجال عمله للحد من انتشار الوباء.
فقد حت��رك الطاقم الطبي كخلية نحل 

تعمل على م��دار الساعة إلنقاذ املصابني 
بفيروس كورونا وتأمني الوقاية الصحية 
لكل املواطنني واملقيمني ونشطت جماعات 
متطوعة لدعم العاملني في وزارة الصحة 
فيما بذلت بقية الوزارات واجلهات املعنية 
جهودا حثيثة ملؤازرة اجلهود الصحية في 

مواجهة األزمة.
وب��دأت دول��ة الكويت احتفالها بالعيد 
الوطني األول في 19 يونيو ع��ام 1962 
وأقيم بهذه املناسبة حينها عرض عسكري 
كبير في املطار القدمي الواقع قرب )دروازة 
البريعصي( حضره عدد كبير من املسؤولني 

واملواطنني في أجواء من البهجة والسرور.
وفي ذلك اليوم ألقى األمير الراحل الشيخ 
عبدالله السالم كلمة قال فيها: “إن دولة 
الكويت تستقبل ال��ذك��رى األول��ى لعيدها 
الوطني بقلوب ملؤها البهجة واحلبور مبا 
حقق الله لشعبها من عزة وكرامة ونفوس 
كلها عزمية ومضي ف��ي السير قدما في 
بناء هذا الوطن والعمل ب��روح وثابة مبا 
يحقق ألبنائه الرفعة والرفاهية والعدالة 

االجتماعية جلميع املواطنني”.
واس��ت��م��ر ال��ك��وي��ت��ي��ون ي��ح��ي��ون العيد 
الوطني في 19 يونيو كل عام ما بني عامي 
1962-1964 حتى ص��در ف��ي 18 مايو 
1964 مرسوم أميري جرى مبوجبه دمج 

عيد االستقالل بعيد جلوس األمير الراحل 
عبدالله السالم املوافق يوم 25 فبراير من 

كل عام بداية من عام 1965.
وقد شرعت دولة الكويت منذ عام 1962 
في تدعيم نظامها السياسي بإنشاء مجلس 
تأسيسي مهمته إعداد دستور لنظام حكم 
يرتكز على املبادئ الدميقراطية املوائمة 

لواقع الكويت وأهدافها.
ومن أبرز ما أجنزه املجلس التأسيسي 
م��ش��روع ال��دس��ت��ور ال���ذي ص���ادق عليه 
األمير الراحل الشيخ عبدالله السالم )أبو 
الدستور( في نوفمبر 1962 لتدخل البالد 
مرحلة الشرعية الدستورية إذ جرت أول 
انتخابات تشريعية ف��ي 23 يناير عام 

.1963
وأجن����زت ال��ب��الد الكثير ع��ل��ى طريق 
النهضة الشاملة منذ فجر االستقالل حتى 
اليوم على مدى أعوام متالحقة ومضت على 
طريق النهضة واالرتقاء الذي رسمته خطى 
اآلب��اء واألج��داد وتابعته همم الرجال من 

أبناء دولة الكويت خلف قيادتها الرشيدة.
ومنذ استقالل دولة الكويت وهي تسعى 
إل���ى ان��ت��ه��اج س��ي��اس��ة خ��ارج��ي��ة معتدلة 
وم��ت��وازن��ة آخ���ذة ب��االن��ف��ت��اح وال��ت��واص��ل 
طريقا وباإلميان بالصداقة والسالم مبدأ 
وبالتنمية البشرية والرخاء االقتصادي 

لشعبها هدفا ف��ي إط��ار م��ن ال��ت��ع��اون مع 
املنظمات اإلقليمية والدولية ودعم جهودها 
وتطلعاتها نحو أم��ن واس��ت��ق��رار العالم 

ورفاهية ورقي الشعوب كافة.
واس��ت��ط��اع��ت ال��ب��الد أن تقيم عالقات 
متينة مع الدول الشقيقة والصديقة بفضل 
سياستها الرائدة ودورها املميز في تعزيز 
مسيرة مجلس التعاون اخلليجي وتعزيز 
ال��ت��ع��اون العربي ودع���م ج��ه��ود املجتمع 
الدولي نحو إق��رار السلم واألم��ن الدوليني 
واالل��ت��زام بالشرعية الدولية والتعاون 
اإلقليمي والدولي من خالل األمم املتحدة 
وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون 

اإلسالمي ومنظمة دول عدم االنحياز.
كما حرصت دولة الكويت منذ استقاللها 
على تقدمي املساعدات اإلنسانية ورفع الظلم 
عن ذوي احلاجة حتى بات العمل اإلنساني 
سمة من سماتها إذ مت تكرمي األمير الراحل 
الشيخ صباح األح��م��د م��ن األمم املتحدة 
بتسمية سموه )قائدا للعمل اإلنساني( 
ودولة الكويت )مركزا للعمل اإلنساني( في 

سبتمبر عام 2014.
ولم يكن فبراير شهرا عاديا في تاريخ 
دولة الكويت ألن املناسبات الوطنية التي 
تقام فيه تشكل عالمة فارقة يجب الوقوف 
عندها كل ع��ام والتذكير بأحداثها ودور 

رجاالت الرعيل األول وتضحياتهم من أجل 
استقالل الوطن وبنائه فهو تاريخ مشرف 
ال ينسى رسمه اآلب��اء واألج��داد ويواصل 

مسيرته األبناء جيال بعد آخر.
وشهدت االحتفاالت باألعياد الوطنية 
مراحل عدة لكل منها خصوصيتها وجمالها 
ومرت بالعديد من التغييرات عبر التاريخ 
مجسدة ذكريات وأياما جميلة محفورة في 
الوجدان بدءا من ستينيات القرن املاضي 
ح��ت��ى وق��ت��ن��ا احل��ال��ي.وك��ذل��ك ك���ان األم��ر 
في السبعينيات والثمانينيات، إذ كانت 
االحتفاالت بالعيد الوطني تقام على امتداد 
ش��ارع اخلليج العربي مبشاركة مختلف 
مؤسسات الدولة العامة واخلاصة وكان 
طالب وطالبات املدارس يشاركون في هذه 
االحتفاالت إضافة الى الفرق الشعبية كما 
كان حملافظات الكويت نصيب وافر من هذه 

االحتفاالت.
وف��ي ع��ام 1985 ومبناسبة م��رور ربع 
قرن على االستقالل مت إع��داد ساحة العلم 
مبوقعها املميز والقريب من شاطئ البحر 
إلقامة احتفاالت العيد الوطني ومت رفع 
أط��ول سارية لعلم دول��ة الكويت في هذه 
ال��س��اح��ة ول��ه��ذا سميت باسمها وت��ق��در 
مساحتها ب� 100 أل��ف متر مربع تقريبا 

ويصل ارتفاع السارية إلى 36 متراً تقريباً.

زينة العيد الوطني في مناطق الكويت الداخليةاألعالم احتفاالً بالعيد الوطني
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ه��ن��أ وزي���ر اإلع����الم ووزي����ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون 
الشباب رئيس اللجنة الدائمة لالحتفال باألعياد 
واملناسبات الوطنية عبدالرحمن املطيري القيادة 
السياسية والشعب الكويتي الكرمي بالعيد الوطني 
ال60 وال��ذك��رى ال30 للتحرير. ورف��ع الوزير 
املطيري في تصريح صحفي أم��س، أسمى آيات 
التهاني وأطيب التبريكات إلى صاحب السمو أمير 
البالد املفدى الشيخ نواف األحمد وسمو ولي العهد 
األمني الشيخ مشعل األحمد وسمو الشيخ صباح 
اخلالد رئيس مجلس ال��وزراء مبناسبة احتفاالت 
البالد بأعيادها الوطنية. وقال: “إن الكويت تزدان 

بثوب الفرحة والبهجة في مثل هذا الوقت من كل 
عام مبناسبة االحتفاالت الوطنية التي تتجسد بها 
معاني الوالء واالنتماء لوطننا الغالي وتتجلى بها 
مظاهر الوحدة الوطنية بأبهى صورها”، داعيا الله 
عز وجل أن يدمي على وطننا نعمة األمن واألمان 
واالستقرار والرخاء في ظل قيادتنا احلكيمة. ولفت 
إلى أن احتفاالت هذا العام لها مشاعر بهجة خاصة 
ألنها األولى بالعهد امليمون لصاحب السمو أمير 
البالد الشيخ نواف األحمد وسمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد وفقهما الله لقيادة البالد ملزيد من 

االزدهار و العزة للكويت و الكويتيني.

والشعب  السياسية  القيادة  يهنئ  اإلعالم  وزير 
التحرير وذكرى  الوطني  بالعيد  الكويتي 

هنأ محافظ م��ب��ارك الكبير ال��ل��واء م محمود 
بوشهري صاحب السمو األم��ي��ر الشيخ ن��واف 
األحمد وسمو ول��ي العهد الشيخ مشعل األحمد 
وس��م��و رئ��ي��س مجلس ال����وزراء الشيخ صباح 
اخل��ال��د مبناسبة الحتفال مب��رور 60 عاما على 
ذكرى االستقالل ومرور 30 عاما وقال في تصريح 
ص��ح��اف��ي: ب��األص��ال��ة ع��ن نفسي وب��اس��م أهالي 
محافظة مبارك الكبير أرف��ع أسمى آي��ات التهاني 
والتبريكات، مقرونة بأصدق األمنيات بأن يعيد 
الله سبحانه هذه املناسبات املباركة وقد حتققت 
اآلم���ال لكويت اخلير واحمل��ب��ة ول��أم��ة العربية 
واإلسالمية. وأضاف بوشهري : يسعدنا ويشرفنا 

أن ننتهز هذه املناسبة الغالية لنبارك ملقام صاحب 
السمو األمير الشيخ ن��واف االحمد بذكرى العيد 
الوطني املجيد وعيد التحرير، أدام الله على كويتنا 
الغالية نعمة األم��ن واألم��ان وك��ل ع��ام والكويت 
أميرا وحكومة وشعبا بكل خير. وأع��رب الفريق 
بو شهري في ختام تصريحه عن أمله في أن ينعم 
امل��ول��ى سبحانه وتعالى على الكويت احلبيبة 
باملزيد من التقدم والتطور واالزدهار على الصعد 
كافة وفي مختلف املجاالت، سائال املولى أن يحفظ 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف االحمد  من كل 
مكروه وأن ينعم الله سبحانه على سموه مبوفور 

الصحة ودوام العافية .

محافظ »مبارك الكبير« يهنئ 
القيادة السياسية باألعياد الوطنية

يهنئ  »العاصمة«  محافظ 
مبناسبة  السياسية  القيادة 

األعياد الوطنية
هنأ محافظ العاصمة الشيخ طالل اخلالد، صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ نواف األحمد، وسمو ولي عهده األمني الشيخ 
مشعل األحمد، والشعب الكويتي األصيل مبناسبة ذكرى األعياد 
الوطنية ممثلة في الذكرى ال� 60 لعيد االستقالل، والذكرى ال� 

30 لعيد التحرير.
ورفع احملافظ اخلالد، في تصريح صحفي، للمقام السامي 
لصاحب السمو أمير البالد، أسمى آي��ات التهاني والتبريكات 
بهذه املناسبة السعيدة، وق���ال: ب��األص��ال��ة ع��ن نفسي وعن 
مواطني محافظة العاصمة أرفع لسموكم أسمى آيات التهاني 
بهذه املناسبة العزيزة على نفوسنا وندعو املولى جل وعال أن 
ُيدميكم وجهاً مشرقاً للوطن وقلباً نابضاً لدولة الكويت لتنعم 
حتت قيادة سموكم باخلير والنعماء -بفضل الله تعالى- ثم 

توجيهاتكم السديدة ورؤاكم املستنيرة”.
وعبر اخلالد، عن “خالص أمنياته القلبية لسمو ولي العهد 
األم��ني  بهذه املناسبة املجيدة”، آمالً “لسموه الرفعة والسداد 
ومواصلة تشريف ال��وط��ن محاطاً بعناية امل��ول��ى ج��ل وعال 
ودعوات الشعب األصيل”، وقال: “دمتم يا سمو ولي العهد ِنْعَم 

العضيد والرفيق لصاحب السمو أمير البالد. 
   وأض��اف إن “ذكرتي التحرير واالستقالل املجيدتني مبا 
، فإنها  حتملهما من معاني وقيم الوالء واالنتماء لهذا الوطن األَِبِيّ
حتثنا على مواصلة البذل والعطاء والتضحية والفداء من أجل 
َصْوِن مكتسبات الوطن واحلفاظ على استقالله وسالمة أراضيه 
في مواجهة أي عدوان، بل وتستوجب علينا ضرورة استخالص 
الدروس والعبر من جتارب املاضي، وتغليب املصلحة الوطنية 
على املصالح اخلاصة، إلى جانب اليقظة واحلفاظ على اللُحمة 
الوطنية ومتاسك نسيج املجتمع ونبذ مداخل الُفرقة والعصبية 
وتفويت الفرصة على أعداء الوطن من ُمثيري الفنت والنعرات، 
باإلضافة إلى ض��رورة التكاتف وااللتزام الكامل في مواجهة 

األوبئة خصوصاً في مثل هذه الظروف الصعبة احمليطة”.
وأردف اخلالد “سيبقى وطننا الغالي الكويت رمزاً لإلنسانية 
والصمود وموطناً للسالم واحملبة والتآخي بني اجلميع بل 
ويحمل بأياديه البيضاء اخلير لكل الشعوب وال��دول الشقيقة 
والصديقة”، الفتاً إل��ى أن “مكانة ه��ذا الوطن العظيم والتي 
يتبوأها بني األمم وأدواره احملورية والريادية على املستويات 
احمللية واإلقليمية والعاملية، َلَتْبَعث على الفخر واالعتزاز 
مبا حققه من إجن��ازات عظيمة، وتدعونا إل��ى ض��رورة الشكر 
واالمتنان لقياداتنا الواعية والراقية والتي طاملا وضعته على 

منصات الفخر والتتويج”.
وتابع إن “نعمة األوطان ونعمة األمن واألمان بني أرجائها 
ال يدركها إال كل واٍع ومدرك.. فاحلمد لله -جل وعال- على نعمة 
دولة الكويت وطن العز واإلب��اء.. واحلمد لله على نعمة األمن 
واألمان في هذا الوطن العظيم الذي ُيِظْل -بفضل الله تعالى- 

أبناءه برعايته ويحيطهم بخيراته”.
وختم اخلالد، تصريحه، داعياً املولى سبحانه وتعالى أن 
“يحفظ دولة الكويت َتْرُفل في ثوب العز والرخاء، وأن ُيدميها 
واح��ًة لأمن واألم���ان، حتت قيادة صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ نواف األحمد، وعضيده وولي عهده األمني سمو الشيخ 

مشعل األحمد.

مبناسبة  السياسة  القيادة  تهنئ  اإلنساني«  »التميز 
لتحريره والثالثني  الكويت  الستقالل  الستني  الذكرى 

أك���دت إذاع����ة دول���ة الكويت 
بوزارة اإلعالم أمس، استعدادها 
الحتفاالت األعياد الوطنية التي 
تعيشها ال��ب��الد ه��ذه األي���ام عبر 
إع��داد برامج مسجلة ومباشرة 
ووض��ع خطة برامجية متكاملة 

تواكب الظروف احلالية.
وق���ال م��دي��ر إدارة البرنامج 
ال��ع��ام ف��ي إذاع���ة ال��ك��وي��ت سعد 
الفندي في تصريح صحفي: إن 
ق��ط��اع اإلذاع���ة ق��ام باالستعداد 
ملواكبة هذه املناسبة الغالية على 
قلوب أهل الكويت وسخرت جميع 
إذاعاتها العربية واإلجنليزية 
لتنقل جلميع مستمعيها داخ��ل 
وخ��ارج الكويت احتفاالت البالد 
باألعياد الوطنية. وأضاف أنه مت 
تخصيص عدة برامج تتحدث عن 
الوحدة واللحمة الوطنية إبان 
الغزو العراقي الغاشم وإب��راز 
دور القيادة السياسية واألشقاء 
في دول اخلليج ودول التحالف 

ف��ي اع���اده الشرعية الكويتية 
وع��ن ش��ه��داءن��ا األب����رار، إضافة 
الى برامج مسابقات للمستمعني 
وسهرات غنائية. وذكر الفندي أن 
تغطية االحتفاالت الوطنية ليومي 
التحرير واالس��ت��ق��الل ستستمر 
ب��اح��ت��ف��االت خ��اص��ة وب��رس��ائ��ل 
مباشرة للمستمعني على مدى 
يومني حتى منتصف الليل عبر 
ثمان برامج مباشرة. وأف��اد أن 
ه��ن��اك ب��رام��ج م��ب��اش��رة تتضمن 

استضافة سفراء البالد باخلارج 
والطلبة املبتعثني إل��ى جانب 
التواصل مع الصفوف األمامية 
وإبراز دورهم ولقاءات مع أهالي 
الشهداء ونخبة من األكادمييني 
والفنانني والرياضيني عبر خطة 
عمل متكاملة. وأكد حرص اإلذاعة 
ف��ي ال��ظ��روف احلالية التي متر 
بها بالبالد والعالم في مواجهة 
ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ع��ل��ى إش��اع��ة 
أجواء الفرح والسرور للمواطنني 
وامل��ق��ي��م��ني ف���ي ال��ك��وي��ت أث��ن��اء 
تواجدهم في منازلهم مع االلتزام 

بتعليمات السلطات الصحية.
وهنأ الفندي القيادة السياسية 
وال��ش��ع��ب ال��ك��وي��ت��ي ب��األع��ي��اد 
ال��وط��ن��ي��ة ورف���ع أرق التهاني 
وأطيب التبريكات إلى سمو أمير 
البالد الشيخ نواف األحمد وسمو 
ولي العهد األم��ني الشيخ مشعل 
األح��م��د وس��م��و ال��ش��ي��خ صباح 

اخلالد رئيس مجلس الوزراء.

سعد الفندي

الحتفاالت  استعدادها  تؤكد  الكويت  إذاعة 
متكاملة برامجية  بخطة  الوطنية  األعياد 


