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 أكد رئيـــس اللجنة األمنية ملهرجان «هـــال فبراير ٢٠١١» العقيد 
خالد بن سالمة أن جميع القطاعات األمنية ذات العالقة مع «كرنڤال 
هال فبراير ٢٠١١» ســـخرت جميع امكانتها وهي في تواصل دائم مع 
اللجنة املنظمة لهذه االنشطة بغية تفعيل الدور األمني على جميع 
احملاور الرئيســـية لعمل اللجنة والوقوف على انشطتها املختلفة 
وفق جدول زمني محدد لتوفير الكوادر البشـــرية واآلليات حلفظ 

األمن والنظام.
  وقال ان مديرية امن محافظة حولي وايضا االدارة العامة للمباحث 
اجلنائيـــة ممثلة بإدارة مباحث حولي وضعت خطة أمنية متكاملة 
ملواكبة األنشـــطة الكرنفال التي ســـتبدأ في الثانية عشرة من ظهر 
اليوم اجلمعة بشارع سالم املبارك في املنطقة الواقعة بني تقاطعه 
مع شارع قطر وحتى تقاطعه مع شارع عمر بن العاص في االشارة 
الضوئية الواقعة أمام مسجد فهد الســـالم، مؤكدا ان العمل األمني 
وقائي في املقام األول للتصدي ألي تصرفات ســـلبية قد تصدر من 

قلة من ضعاف النفوس.
  واوضح ان هناك تعاونا مع االدارة العامة للمرور لوضع اخلطة 
املرورية املتكاملة لتسهيل حركة السير على جميع الطرق الرئيسية 
والفرعية املؤدية إلى موقع الكرنفال وأن التواجد االمني ســـيكون 
مســـتمرا من قبل االفتتاح مبدة كافية ابتداء من السادســـة صباحا 
حتى انتهاء الكرنفال، موضحا ان هناك خطة محكمة لتأمني سالمة 

رواد الكرنفال واملشاركني فيه من مواطنني ومقيمني.

  واكد العقيد بن ســـالمة انه ســـيتم اغالق شـــارع سالم املبارك 
من تقاطع شـــارع قطر حتى تقاطعه مع شارع عمر بن العاص من 
السادســـة صباحا حتى انتهاء االنشطة الكرنفال اليوم فقط مشددا 
علـــى ضرورة التعاون مع رجال األمن كل في موقعه حتى ال يكون 

هناك ما يعكر صفو هذا الكرنفال.
  وقال ان اجلهات املشاركة لتقدمي جميع اخلدمات الالزمة النشطة 
الكرنفال تضم «االجهزة االمنية املختصة.. بجانب جهات أخرى مثل 

الطوارئ الطبية ـ االطفاء العام».
  واوضح العقيد بن سالمة ان هناك العديد من مواقف السيارات 
موزعة على طول الشارع املقام به الكرنفال وحول املنطقة الواقعة 

فيه، وذلك من اجل راحة اجلمهور الذي سيحضر تلك االنشطة.
  واضاف انه مت وضع مركز امني رئيســـي في مواقف السيارات 
املقابل ملجمع شـــاهة كما مت وضع ثالثة مراكـــز أخرى على امتداد 
منطقة الكرنفال من شارع سالم املبارك احداها في الساحة الترابية 
القريبة من الرياضي والثانية امام مركز الساملية التخصصي والثالثة 
في مواقف الســـيارات بجوار مســـجد فهد السالم. وذكر أن مديرية 
امـــن محافظة حولي وبالتعاون مـــع اجلهات املعنية وضعت خطة 
للحد من االزدحام املروري وخاصة ان الكرنفال سيشهد العديد من 
االنشـــطة املختلفة وسيتم اغالق املنطقة متاما حيث ستكون هناك 
مسارح وعروض ترفيهية وتسويقية والبد من تأمني سالمة اجلمهور 
وتكثيـــف التواجد األمني ضمن نطاق الكرنفال وتقدمي املســـاعدة 

بشتى انواعها لرواده.
  واشار الى تواصل جميع اجلهات االمنية املعنية بتأمني الكرنفال 
من اجل تسهيل حركة املرور بعد االنتهاء منه واملساعدة على انصراف 
احلضور بكل هدوء ودون عناء. وذكر ان االدارة العامة لشرطة النجدة 
ســـتقوم بوضع احلواجز على املداخل واملصبات املؤدية إلى شارع 
قطر مع سالم املبارك سواء من شارع اخلليج او شارع حمد املبارك 
ومن تقاطع شـــارع قطر مع سالم املبارك وحتى مسجد فهد السالم. 
وقال ان هناك دوريات سيتم توزيعها على مدار موقع االحتفال من 
قبل دوريات شرطة النجدة واالدارة العامة للمرور ودوريات االمن 

العام.. وذلك من السادسة صباحا.
  وأوضح ان هناك فرقا أمنية راجلة داخل القطاعات التي مت حتديدها 
على طوال موقع الكرنفال وذلك لتأمني املواقع باإلضافة إلى املجمعات 
التجارية املطلة على الشارع للتأكد من استتباب األمن فيها، مشيرا 

الى ان هناك مراكز الستقبال الشكاوى والبالغات بجميع انواعها.
  وقال العميد بن ســـالمة ان هناك ايضا مجموع دوريات موزعة 
خلف املجمعات التجارية لتأمني املواقف ومساعدة مرتادي الكرنفال.. 
كما ان هناك دوريات امنية اخرى منتشرة على طول شارع اخلليج 

في املنطقة املخصصة للكرنفال.
  وأكد العقيد بن سالمة على ضرورة املشاركة والتعبير عن الفرحة 
بطريقة حضارية، مشـــيرة إلى ضرورة وقوف السيارات بعيدا عن 
منطقة الكرنفال حتى يسهل االنصراف والتحرك املروري بعد االنتهاء 

من األنشـــطة. وذكر أن الشارع سيتم اغالقه في الثالثة فجر اليوم 
لالنتهاء من جميع الترتيبات املتعلقة بالكرنفال وحياة آليات وزارة 
اإلعالم وإعداد أماكن الرعاة واملشاركني في هذه االنشطة املختلفة.

  ودعا احلضور الى ضرورة االتصال بهاتف األمان ١١٢ لالبالغ عن 
اي مشاهدات مخالفة، مشيرا الى وجود خطني لعمليات االمن العام 
وهي مخصصة فقط لتلقي البالغات عن املخالفات اثناء االحتفاالت 
في مكان الكرنفال وميكن االتصال لطلب اي مساعدة وهي (٢٥٣٨٣٣٤١ 

ـ ٢٥٣٨٣٣٤٢).
  وناشد اجلمهور ضرورة االعتماد على النقل اجلماعي في سياراتهم 
اخلاصة للحد من االزدحام املروري وأيضا عدم الوقوف في املمنوع 
وعدم التردد عن طلب املســـاعدة من رجال األمن والوقوف بانتظام 
وعـــدم اغالق الطريق أمام اآلخرين وكذلك التعامل احلضاري حتى 

ال يقع ما ال حتمد عقباه من حوادث مرورية مؤسفة.
  وشـــدد على عدم ترك االشـــياء الثمينة داخل السيارات خاصة 
في االماكن الظاهرة وضرورة التعاون مع رجال األمن والعمل على 
إخالء الشـــارع بانتظام وحسب اإلرشادات فور انتهاء االنشطة من 
أجل سالمتهم. كما دعا العميد بن سالمة الى عدم التهاون في االبالغ 
عن اي اجســـام غريبة او مشـــبوهة والعمل على انسيابية احلركة 
املرورية وعدم تعطيل السير ومراقبة االطفال حتى ال يكونوا عرضة 
لالبتعاد عن ذويهم وتعرضهم لســـوء، كذلك التعامل احلضاري مع 

جميع العاملني في املجمعات واالسواق التجارية. 

 وليد اجلاسم وليد الصقعبي مدينة إسماعيل

 الجالية اإلريترية: نشجب أي تصريحات باسمنا
 عبرت الهيئة اإلدارية للجالية اإلريترية في الكويت عن 
تنديدها بالتصريحات التي صدرت باسم اجلالية اإلريترية في 
بعض املواقع اإللكترونية املشبوهة، وجاء في بيان الهيئة: في 
هذه األيام ونحن جنري االستعدادات ملشاركة الشعب الكويتي 
أفراحه مبناسبة مرور ٥٠ عاما على االستقالل، رأينا في األيام 
القليلة املاضية البعض يحاول انتحال اسم اجلالية اإلريترية 
في الكويت بهـــدف تضليل الرأي العام اإلريتري والكويتي، 

واملبالغة املقصودة وغير الواقعية عبر إقحام اســـم اجلالية 
اإلريتريـــة في العمل السياســـي، أو االدعاء بتنظيم اجلالية 
اإلريترية ندوة سياســـية في الكويت، والذي يتعارض مع 
نصوص الالئحة الداخلية للجالية التي تنص احدى فقراته 
على عدم ممارسة اي نشاط سياسي أو ديني حتت اي مسمى 
أو ذريعة، واقتصار نشاطها على العمل االجتماعي والثقافي 
فقط. وهنا نود باسم أعضاء الهيئة اإلدارية للجالية اإلريترية 

املنتخبة شرعيا من قبل ابناء اجلالية في الكويت، إعالن شجبنا 
وتنديدنا للتصريحات التي صدرت باسم جاليتنا في بعض 
املواقع االلكترونية املشبوهة، ونحن ال نريد االنحراف فيما 
حدث من تصرفات مشينة من بعض احملسوبني على اجلسم 
اإلريتري في صفحات االنترنت خالل األيام القليلة املاضية، 
ألن همنا املبدئي واألساسي هو التأكيد على عدم عالقة اجلالية 

اإلريترية بتلك التصريحات املضللة. 

 الصقعبي دعا المواطنين والوافدين لحضور االحتفال بشارع سالم المبارك

 الجاسم: كرنڤال «هال فبراير ٢٠١١» ينطلق اليوم بمفاجآت نوعية

 عدنان عبدالصمد حسني احلريتي

 اكد املستشار حسني احلريتي 
عضو مجلس االمة ان مناسبة 
االحتفال بـ «هال فبراير ٢٠١١» 
عزيزة علــــى قلوب الكويتيني 
جميعا، اذ حتمل طابعا خاصا 
ألنهــــا تضم مناســــبات عدة، 
اولها االحتفال مبرور خمسني 
عاما على االستقالل الى جانب 
االحتفال بتحرير الكويت والعمل 
املقدسة  الوثيقة  بالدســــتور، 
بالنســــبة للشــــعب الكويتي، 
وتسلم صاحب السمو االمير 
الشــــيخ صباح االحمد مقاليد 

احلكم.
  وقال املستشار احلريتي، في 
تصريح خاص للجنة االعالمية 
انه   ،٢٠١١ ملهرجان هال فبراير 
يتمنى ان يتم اســــتثمار هذه 
املناســــبات ملصلحة الكويت، 
الســــمو  حيث وضع صاحب 
االمير اللبنة االولى وكان قدوة 
حتتذى من خالل دفعه بخطة 
التنمية الى حيز التنفيذ على 
ارض الواقع، الى جانب استمرار 
الدور االميري على املستويني 
الدولي واحمللي واالسهام بشكل 
فاعل في حل املشاكل العالقة.

  واشار احلريتي الى ان شهر 
فبراير هو شــــهر املناســــبات 
آمــــال ان تدوم هذه  واالفراح، 
العزيزة على قلوبنا،  االفراح 
وما يضاعف الفرح هذا الشهر 
احتفال الشعب الكويتي مبرور 
خمس ســــنوات على تســــلم 

 ينطلق اليوم اجلمعة كرنڤال 
هال فبراير ٢٠١١ في حلته اجلديدة 
ليواصل مسيرته الناجحة كأكبر 
مهرجان تسويقي ترفيهي ثقافي 
واجتماعي ورياضي في الكويت 
والذي ستتواصل أنشطته حتى 
يوم ٢٤ من شهر فبراير املقبل 

حتت شعار «الكويت حلوة».
  وقد أعــــدت اللجنــــة العليا 
للمهرجان احتفاال زاخرا بالبرامج 
واألنشطة التي ستجذب العقول 
واأللباب وتلم شــــمل احلضور 
الــــذي من املتوقع ان يفوق ١٥٠ 
ألفا من املواطنني والوافدين من 
مختلف األطياف واأللوان للتعبير 
عن فرحة الكويت بعيدها الـ ٥٠ 
والـ ٢٠ على التحرير ومرور ٥ 
أعوام على تولي صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد 

احلكم في البالد.
العام ملهرجان    وقال املنسق 
هال فبراير ٢٠١١ وليد اجلاسم: ان 
كرنڤال هال فبراير ٢٠١١ سيكون 
نوعيا لتدشني أنشطة املهرجان 
الذي أصبح عالمة مميزة على 
خريطة املهرجانات السياحية 
والتسوق على الصعيد احمللي 
الى  واخلليجي والعربي، الفتا 
انه سيلبي بإذن اهللا طموحات 
وتطلعــــات أبنــــاء الكويت في 
إضفــــاء جو غير تقليدي ألهبل 
الديرة مــــن خالل توفير جميع 
عناصر الترفيه والتسلية واملتعة 
باالضافة الى املشاركة النوعية من 

 إسـماعيل: فـرق للفنـون الشـعبية والفلكلـور الخليجي 
والسـيرك ومعـارض للهـواة وجوائـز للحضـور أهـم معالمه

الكويتية للخدمات  والشــــركة 
الســــياحية. وعن أهم أنشطة 
الكرنڤال، قالــــت رئيس جلنة 
البرامج واألنشــــطة في اللجنة 
العليا ملهرجان هال فبراير ٢٠١١ 
مدينــــة إســــماعيل: ان كرنڤال 
االفتتاح مت إعداده بعناية فائقة 
ليرضي جميع األذواق، حيث مت 
اختيار عروض للفنون الشعبية 
والفلكلور اخلليجي وعروض 
عربية وعاملية واســــتعراضات 
موســــيقية وعروض للسيرك 
وشخصيات لألطفال وستتم إقامة 
عدة مســــارح للرعاة في موقع 
أكبر جتمع  الكرنڤال وسيشهد 
جلمعيات النفــــع العام وأطول 
علــــم للكويت، ويتــــم تصميم 
بارز لعرض رسومات األطفال 
باإلضافة الــــى معارض للهواة 
وستكون هناك مسباقات وجوائز 

متنوعة للحضور.
الكرنڤــــال  ان    وزادت 
سيشــــارك فيه فريــــق اخليالة 
والفرقــــة املوســــيقية بوزارة 
العمودية  الداخلية والطيارات 
وفرق اجلوالــــة وعدد كبير من 
املــــدارس اخلاصة والشــــركات 
اخلاصة وعيادات ومستشفيات 
واملختبرات وعرض السيارات 
القدمية، باالضافــــة الى معاهد 
فنــــون تشــــكيلية وجمعيات 
النفع العام للمعاقني واخلدماتية 
ومعرض ١١٢ وستتم إقامة موقع 

لأللعاب تلي متش. 

الهيئات واملؤسسات والسفارات 
العاملة في الكويت، باالضافة الى 
مشاركة جمعيات النفع العام في 
كرنڤال الذي ســــيحول الكويت 
الى عرس ســــياحي واجتماعي 
واقتصــــادي ســــيكون عنصر 
جذب سياحي للكويت. وكشف 
اجلاســــم عن ان اللجنة العليا 
واصلــــت العمل ليل ونهار لكي 
يخرج الكرنڤال في أفضل صوره 
العامة والتقاليد  الثوابت  وفق 
الكويتية األصيلة للكشف عن 
الوجه احلضاري املشرق للكويت، 
مؤكدا ان الكرنڤال سيكون هدية 
اللجنة املنظمــــة ألهل الكويت، 

خاصة األطفال.
  من جانبه، دعا عضو اللجنة 
العليا ورئيس اللجنة اإلعالمية 
ملهرجان هــــال فبراير ٢٠١١ وليد 
محمــــد الصقعبــــي املواطنــــني 

واملقيمني حلضور حفل كرنڤال 
االفتتــــاح للمهرجان في دورته 
الـ ١٢ والتي ستبدأ من الساعة 
الثانية ظهرا بشارع سالم املبارك 

في الساملية، الفتا الى ان اللجنة 
أعلنت حالة الطوارئ خالل ٢٤ 
ساعة مع القيادات األمنية لتنظيم 
حركة الســــير وتوفير املواقف 
للتيسير على احلضور ملتابعة 

أنشطة الكرنڤال.
  وأشار وليد الصقعبي الى ان 
الرعاة هذا العام سيتقدمون بهدايا 
وجوائز قيمة لــــرواد املهرجان 
بقيمــــة مليون دوالر وتشــــمل 
ســــيارات وإلكترونيات ثمينة 
حيث توزع ٢٦ ســــيارة ماركة 

.Chevrolet cruze٢٠١١
  وكشف وليد الصقعبي عن 
أهم الرعاة للمهرجان هال فبراير 
٢٠١١ في دورته الـ ١٢ وهي شركة 
االتصاالت املتنقلة (زين) وشركة 
يوســــف احمد الغــــامن وصفاة 
هوم واكس ومؤسسة اخلطوط 
اجلوية، واحتاد أصحاب الفنادق 

صاحب الســــمو االمير مقاليد 
احلكم، والشعب الكويتي اليزال 
ابتســــامته ولن  يحافظ على 
يسمح ملن يحاولون التخريب 
او محو االبتســــامة وتعطيل 
االفراح بالوصول الى مآربهم، 
على ان حتافــــظ االفراح على 
عاداتنا وتقاليدنا وفق الضوابط 
الرقابية  التي حتملها اجلهات 
واملسؤولة عن تنظيم احتفاالت 

هال فبراير ٢٠١١ على كاهلها.
قــــال عدنان    من جانبــــه، 
عبدالصمــــد ان احتفاالت هال 
فبراير ٢٠١١ تتزامن مع ذكرى 
االعيــــاد الوطنيــــة بالتحرير 
واالســــتقالل وعيد اجللوس، 
حيث يجــــب مراعاة الضوابط 
املدعومة بالعادات والتقاليد، ال 
كما يحدث كل عام على شارع 
اخلليج العربي من التسبب في 

االذى لآلخرين مثل رش «الفوم» 
واختالق بعض املشــــاكل هنا 

وهناك.
  واضاف ان طعم االحتفاالت 
مبهرجان هال فبراير ٢٠١١ هذه 
السنة سيكون مختلفا، بسبب 
الذي يسود  التوتر السياسي 
اجــــواء الكويــــت، وامتنى ان 
نحتفل بهذه املناسبات الوطنية 
الغالية على قلوبنا في جو اكثر 
استقرارا وان كان استقرارا وقتيا 
من اجل االستمتاع بالذكريات 
التي اعتدنا االحتفال مبرورها 

كل عام.
  واشــــار عبدالصمد الى ان 
افضل احتفال للشعب الكويتي 
واهلنا في بلدنا احلبيبة الكويت 
هو جتاوز املطبات السياسية 
التي تتحدى حلمتنا الوطنية 

وتآخينا. 

 عبدالصمد: البد من مراعاة الضوابط في االحتفاالت 
الحريتي: مناسبة عزيزة على قلوب الكويتيين

 «الداخلية»: القطاعات األمنية سّخرت جميع إمكانياتها إلنجاح المهرجان

 (سعود سالم ـ محمد ماهر ـ قاسم باشا) 

 األمطار هطلت بغزارة على العبدلي وشمال البالد وبصورة متفرقة على بقية المناطق

 شتاء الكويت الممطر عاد.. وكثافة السحب تظهر مجددًا السبت

 منذ مســـاء األربعاء هطلت أمطـــار غزيرة على 
منطقة العبدلي وشمال الكويت أدت الحتجاز عدد من 
املواطنني اثر إغالق الطرق من شدة السيول، وسرعان 
ما حتولت األمطار الغزيرة الى اجلهراء وباقي مناطق 

الكويت وان كانت بنسب متفاوتة.
  الفلكي في مرصد املـــرزم خالد اجلمعان قال ان 
البالد شهدت تساقطا ملحوظا وجيدا لألمطار، كانت 
متفرقة أحيانا فترة منذ مساء األربعاء وحتى امس 

اخلميس، بعد كثافة ملحوظة في الســـحب تشكلت 
الثالثاء مع عبور منخفض جوي امتد تأثيره بشكل 
واضح على املنطقة والكويت، مشيرا الى ان األمطار 
تفاوتت معدالتها وكميتها من منطقة ألخرى وكان 

نصيب املناطق الشمالية هو األوفر.
  وزاد اجلمعان: من املتوقع ان تتراجع الســـحب 
وتقل كثافتها وتقل معها فرص األمطار تدريجيا اليوم 
اجلمعة، على ان تعود السحب مرة اخرى وبكثافة 

مع عبور منخفض جوي آخر مساء يوم غد السبت، 
لتتهيأ مع عبوره فرص لألمطار املتفرقة مرة اخرى 
قـــد تكون رعدية على فترات وتســـتمر ملدة يومني 
تقريبا، مؤكـــدا تواتر عبور املنخفضات املصحوبة 
بسحب مطيرة بشكل شـــبه اسبوعي على الكويت 
واجلزيرة العربية وأن شتاء الكويت املمطر عاد كما 

عهدناه في السابق.
  وذكر اجلمعان ان اجتاه الرياح غير مستقر خالل 

هذه األيـــام وخالل األيام الـ ٣ املقبلة، مشـــيرا الى 
انها ستعود مجددا للتحول مرة اخرى الى جنوبية 
وجنوبية شرقية مساء اليوم، مشيرا الى حالة من 
عدم االستقرار حتدث دائما أثناء حتول اجتاه الرياح 
النشطة سرعان ما تزول بعد استقرار اجتاه الرياح 

وتدفقها من اجتاه واحد ملدة ال تقل عن ٤٨ ساعة.
  اجلديـــر بالذكر ان ملثل هذه الكميات من األمطار 
فوائد عديدة أهمها زيادة منسوب املياه اجلوفية، اال ان 

أخطر ما في األمر خالل حدوثها هو البرق املصاحب 
لهذه األمطار وتفريغ الشحنات الكهربائية (البرق)، 
مما له آثار جســـيمة، ولذلك نرجو من مرتادي البر 
والبحر أخذ احليطة واحلذر وعدم التواجد في املناطق 
املكشوفة في فترات األمطار الرعدية، وأكد اجلمعان 
ان األمطار األخيرة امتازت بالعمومية وشملت العديد 
من مناطـــق الكويت، بكميات ميكن ان يطلق عليها 

اسم أمطار فعلية. 

    الرؤية منعدمة مع هطول األمطار سيارة تخوض في املاء األمطار الغزيرة ظهرت آثارها في الطرق وفي االطار خالد اجلمعان 
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