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اللجنة العليا لالحتفاالت الوطنية: عقود االحتفاالت
تمت وفق األطر القانونية وموافقة الجهات الرقابية

اكد بيان اصدرته اللجنة العليا للتحضير لالحتفاالت بالذكرى الـ 50 لالستقالل ومرور 
20 عاما على التحرير ومرور 5 سنوات على تولي صاحب السمو االمير مقاليد احلكم ان 

كل العقود املبرمة لتنفيذ االنشطة املصاحبة لالحتفاالت الوطنية متت وفقا 
لالطر القانونية وموافقة جميع اجلهات الرقابية )ديوان احملاسبة وجلنة 

املناقصات املركزية وادارة الفتوى والتشريع ووزارة املالية(.
وقال البيان ان »احلديــــث املتداول حول تكلفة العقد اخلاص 

بااللعاب النارية والبالغ 3 ماليني و400 الف دينار ليس دقيقا 
حيث ان العقــــد ال يقتصر على االلعاب النارية فحســــب بل 
يشمل امورا اخرى منها ابهار بصري وعرض مرئي بالليزر 
وعرض ســــمعي ومؤثرات صوتية وفيلــــم يعرض تاريخ 
الكويت والعــــاب نارية على ابراج الكويــــت الثالثة ومن 

منصات بحرية عدة«.
واضاف ان »هناك اعادة تركيب وتزويد منطقة ما حول 
االبراج مبنصات متخصصة لتنفيذ االلعاب النارية واالستعانة 
مبعدات وآليات خاصة لتساعد على تنفيذ العرض بواسطة 

طاقم فني وتنفيذي متخصص«.
واوضح ان »العقد يتضمن توثيق هذا احلدث املهم من خالل 

توفير كافة املعدات اخلاصة بالتصوير عالي اجلودة مبا في ذلك 
كاميرات ارضية وتصوير جوي حي بأحدث االجهزة املتوافرة كما 

يشمل وجود شاشات متفرقة على شكل )قبة( بقطر 15 مترا ستوزع 
على مختلف مناطق الكويت مما يتيح الكبر عدد من املشاهدين املشاركة 

فــــي املهرجان كما يتضمن العقد عناصر اخرى ال تود اللجنة االفصاح عنها في 
الوقت الراهن حفاظا على عنصر املفاجأة للمشاهدين«.

وذكر البيان ان »اللجنة راعت ان تكون االنشــــطة موضوع النقاش التي ستقام خالل 
االحتفاالت الوطنية فريدة من نوعها وذات تقنية عالية بهدف ادخال روح البهجة والفرح 
في نفوس املواطنني واملقيمــــني وابراز تاريخ الوطن والصفات الفريدة التي 

متيز ثقافة الكويت الغنية«.
واوضح ان »مقارنة تكلفة العقد اخلاص باالنشــــطة املصاحبة 
لالحتفــــاالت الوطنية مع عقود االلعاب النارية االخرى ليســــت 
صحيحــــة« مؤكــــدا ان »هناك فوارق واضحــــة من حيث وقت 

العرض«.
واشار البيان الى ان »عرض االلعاب النارية خالل افتتاح 
منتجع اتالنتس في دبي عام 2008 استغرق 15 دقيقة وافتتاح 
برج خليفة عام 2010 سبع دقائق وعرض االلعاب النارية 
في ســــدني خالل احتفاالت رأس السنة عام 2011 استغرق 
20 دقيقة بينما املدة املقررة لعرض االلعاب النارية وحدها 
خالل مهرجان )كويت ياضوى العني( ســــاعة يتخللها 30 

دقيقة العاب نارية«.
وبني ان »تكلفة املهرجان الذي سينفذ في الكويت مقارنة 
مع تكلفة املهرجانات التي حدثت في الدول االخرى تراوحت 
بني 15 و20 مليون جنيه اســــترليني« مؤكــــدا ان »تكلفة العقد 
الحتفاالت الكويــــت اقل كلفة من جميع االنشــــطة املاضية التي 
حدثت في تلك الدول«. ووجهت اللجنة في بيانها الشكر لكل من اهتم 
باالنشطة وضمان جودتها مبا يرقى بهذا احلدث الفريد والقريب الى قلوب 
الكويتيــــني جميعا وان اللجنة ال تألو جهدا مهما كانت طائلة املهام حتى حتفر 

هذه االحتفالية في صفحات تاريخ الوطن اخلالد.

العقد البالغ 3.4 ماليين يشمل األلعاب النارية واإلبهار البصري والسمعي وإنشاء منصات بحرية وأمور أخرى

الشعيب: أوبريت »للكويت شبابها« يعزز الروح الوطنية لدى الشباب
ليلى الشافعي

أشاد الوكيل املساعد لشؤون 
املساجد بوزارة األوقاف وليد 
الشعيب باجلهود التي تبذلها 
إدارة مساجد محافظة الفروانية 
لتنظيم احلفل اخلتامي مللتقى 
شباب الكويت األول الذي أقيم 
حتت شعار »للكويت شبابها« 
ونظمته االدارة تنفيذا لتوصيات 
مجلس الوزراء ملؤسسات الدولة 
بإقامة برامج وأهداف لتهيئة 
الشـــباب وتعزيز احساسهم 
بالروح الوطنية ونبذ التعصب 

الطائفي والقبلي.
وأشار الشعيب في تصريح 
صحافي الى ان احلفل اخلتامي 
الـــذي يتزامن مـــع احتفاالت 
الكويـــت بأعيادهـــا الوطنية 

جميعا، خاصة فيما قّدمه اآلباء 
واألجداد من تضحيات لرفعة 
وطننا والوقوف يدا واحدة في 

بناء الوطن.

تتعـــزز فيه الـــروح الوطنية 
واللحمة املجتمعية التي تبرز 
تاريخ الكويت احلبيبة احلافل 
باالجنـــازات التـــي نفخر بها 

انه تقرر  وأضاف الشعيب 
املشاركة في االحتفاالت الوطنية 
من خالل التنسيق مع رئيسة 
العليـــا لالحتفاالت  اللجنـــة 
الوطنية الشيخة أمثال األحمد 
وذلك يـــوم 21 اجلـــاري على 
مسرح الهيئة اخليرية االسالمية 

العاملية.
من جهته، بـــنّي مدير ادارة 
مســـاجد محافظـــة الفروانية 
م.مرضي العنزي انه سيتخلل 
احلفل اخلتامي أوبريت بعنوان 
»شباب الكويت« وهذا األوبريت 
االدارة  الذي تعتزم  االنشادي 
اقامته قد مت االستعداد له مسبقا 
وانتقاء كلماته وأناشيده التي 
الوحدة املجتمعية  تؤكد على 
وتعزز الروح الوطنية في اطار 

اسالمي واضح.
وعن منشدي األوبريت بنّي ان 
اللجنة املنظمة للحفل حرصت 
على اختيار منشـــدين متميزين 
ألداء فقرات وأناشـــيد األوبريت 
وان يكون املســـاهمـــــني في 
اداء األوبــــريت من املشاركني 
مبلتقـــى »للكويت شـــبابها« 
األول، مضيفـــا ان من أهداف 
األوبريت بيان ما يجب ان يقوم 
به املواطــن الصالح جتاه بلده 
ومجتمعه وبث روح التنافس 
الشـــباب خلــــدمة  البّناء في 
دينهـــم ومجتمعهم من خالل 
الذاتيـــة والتوجيه  الرقابـــة 
الصحــــيـــح والشـــعـــــور 
مبراقبـــة اهلل عز وجل لعبده 

في سره وعالنيته.

تنّظمه إدارة مساجد الفروانية

م.مرضي العنزي

زين الدين: أنشطة واحتفاالت مميزة في منتزه الخيران

قوات شقيقة وصديقة تصل البالد للمشاركة في العرض العسكري
واصلت قوات من دول التحالف الشقيقة 
والصديقة توافدها الى البالد للمشاركة في 
احتفاالت الكويت بأعيادها الوطنية من 
خالل العرض العسكري الذي سيقام على 

طريق الصبية في 26 فبراير اجلاري.

ووصلت الى ميناء الشويخ صباح امس 
قوات من سلطنة عمان الشقيقة كما وصلت 
قوات من دولة قطر الشـــقيقة عبر منفذ 
النويصيب احلدودي بينما وصلت قوات 
من اململكة العربية الســـعودية الشقيقة 

وقوات من درع اجلزيرة عبر منفذ الساملي 
احلدودي.

وكانت قوات جوية فرنسية واماراتية 
وصلت مســـاء امـــس األول الى قاعدتي 
أحمد اجلابر وعلي السالم للمشاركة في 

العرض العسكري احتفاال بأعياد الكويت 
الوطنية.

وكان عدد من ضباط اجليش الكويتي في 
استقبال وفود القوات الشقيقة والصديقة 

لدى وصولها الى البالد.

»معجزة الشفاء« تنظم أكبر مهرجان ترويجي للعسل الطبيعي

تســـتعد شـــركة املشروعات 
الســـياحية من خـــالل مرافقها 
املنتشـــرة فـــي ارجـــاء الكويت 
لالحتفـــال باالعيـــاد الوطنيـــة 
ومشـــاركة املواطنـــني واملقيمني 
افراح الكويت مبرور 50 عاما على 
االستقالل و20 عاما على التحرير 
و5 اعوام على تولي صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد 

احلكم.
وفي هذا السياق اعلن عدنان 
زين الدين مدير عام منتزه اخليران 
احد اهم مرافق شركة املشروعات 
انشـــطة وبرامج  السياحية عن 
املنتزه لالحتفال مع رواده باالعياد 
الوطنية التي تنطلق يومي اجلمعة 
25 والسبت 26 فبراير اجلاري، 
حيث سيبدأ االحتفال يوم اجلمعة 

25 فبرايـــر في الســـاعة الثالثة 
والنصف عصرا بفرقة العارضة 
مع فرقة روسية لتقدمي عروض 
اســـتعراضية وبهلوانية وبعد 
الوصـــول للبراحة ســـيتم قطع 
التي  الفاخرة  العمالقـــة  الكيكة 
تقدمهـــا ادارة اخليران ســـنويا 
بهذه املناســـبة ويوم السبت 26 
فبراير سيتم تقدمي حفلة خاصة 
لالطفال في الرابعة عصرا وتستمر 
العديد  التي تتضمن  االحتفاالت 
من الفرق الفنية والشعبية وفرق 
االطفال مبصاحبة الشخصيات 
الكرتونية احملببة وتوزيع الهدايا 
واجلوائز علـــى الكبار والصغار 
يليها في الثامنة والنصف اطالق 

األلعاب النارية.
ويشـــهد منتـــزه اخليـــران 

العديد من املسابقات والبطوالت 
واالنشطة الرياضية منها بطوالت 
في التنـــس االرضي وكرة القدم 
والســـلة والطائـــرة والبلياردو 

وتنس الطاولة باالضافة الى سباق 
الدراجات الهوائية لالطفال ويؤكد 
زين الدين حرص شركة املشروعات 
السياحية على املشاركة في جميع 
املناسبات العامة واخلاصة واهمها 

االحتفال باالعياد الوطنية.
يأتي ذلـــك في اطـــار اهداف 
الشركة الساعية لتقدمي اخلدمات 
الترفيهية واالجتماعية والسياحية 
والتواصـــل والتفاعـــل مع رواد 

مرافقها.
واضاف زين الدين ان احتفاالت 
املنتـــزه باالعيـــاد الوطنية هذا 
العام تتنوع ما بني فني وشعبي 
ورياضي وثقافي واجتماعي تستمر 
على مدار ايام االحتفال اخلمسة 
وتتضمن العديد من املســـابقات 
والفقـــرات الترفيهية التي تضم 

ضمــــن احتفاالتهــــا باألعياد 
الوطنية كمــــا عودت عمالءها كل 
عام، آثرت شــــركة عسل معجزة 
الفرحة  الشفاء املشاركة في هذه 
لتقدم لشعب الكويت املعطاء هدية 
تليق بهذه املناسبات العزيزة على 
كل مواطن. وبالتزامن مع مهرجان 
»هال فبراير« أطلقت شركة عسل 
اكبــــر مهرجان  الشــــفاء  معجزة 
ترويجي ملنتجاتها الفاخرة واملميزة 
من العسل الطبيعي حتت شعار 

»لتكن حياتك عسل«.
وتعليقا على هذا احلدث الكبير 
يقول املدير اإلقليمي لشركة عسل 
معجزة الشفاء محمد املجددي: ان 

املهرجان التسويقي الذي أطلقته 
الشــــركة، عنوانه يدل عليه فهو 
إلــــى جعل حيــــاة األفراد  يهدف 
صحية باالســــتفادة من منتجات 
العســــل الطبيعي وما حتمله من 
منافع، مشيرا إلى أن املهرجان مت 
إطالقه خصيصا للذين يعرفون 
قيمة العســــل الطبيعي، وفوائده 
الصحية الكثيرة واثر هذه الفوائد 
علــــى صحة أفــــراد العائلة كبارا 
العســــل  وصغارا، وهو ما جعل 
الطبيعي ال ميكن االستغناء عنه 
في املنزل وهو غذاء رئيسي على 
املائدة اليومية وفي أغلب الوجبات. 
ويضيف املجددي مؤكدا أن الكثير 

الغذائيــــة، وفي ظل ارتفاع تكلفة 
العسل الطبيعي مثل عسل السدر 
أو عسل حبة البركة، وانطالقا من 
التجارب الكبيرة للشركة املتراكمة 
على مدى السنوات املاضية وخبرتها 
العريقة في إنتاج وتوزيع العسل 
الطبيعي ومشتقاته توفر الشركة 
العسل الطبيعي للجمهور وبتكلفة 
زهيدة وبأنواع متعددة من األزهار 
املتنوعة التي تتميز بطيب الطعم، 
حيث توفر الشركة العسل بسعر 
اجلملة وزن العبوة 10 كيلوغرامات 
ابتداء مــــن 10 دنانير فقط، وهو 
متوافر بجميع منافذ بيع منتجات 
الشركة وجميع أفرع اجلمعيات.

ممن عرفوا قيمة العسل الطبيعي 
أدركوا انه احلل األفضل ملعاجلة 
أمراض كثيرة، ومن هذا املنطلق 
استبدل الكثير استخدام السكر في 
حياتهم اليومية باستخدام العسل، 
وخصوصا مع عسل معجزة الشفاء 
الطبيعي واملميز بنكهات متعددة 
غير متوافرة في األنواع األخرى 
العســــل. ويبني أن »معجزة  من 
الشفاء« حترص اشد احلرص على 
املستهلكني، وعلى مراعاة ظروفهم 
احلياتية واملعيشية في ظل موجات 
الغالء املتتالية التي تضرب العديد 
من الدول، وســــاهمت في ارتفاع 
كبير في أسعار العديد من املواد 

الرســـم والتلوين  مسابقات في 
الوجوه واالشغال  والرسم على 
اليدوية وتعليم اخلياطة وإلقاء 
الشعر مشددا على اهمية االنشطة 
املميزة واحلفالت اخلاصة باالطفال 
التي تنمي مهاراتهم وقدراتهم وذلك 
من خالل نادي االطفال املوجود 
باملنتـــزه، وحملبي االســـتمتاع 
باملناظـــر الطبيعية اشـــار زين 
الدين الى امكانية القيام بجوالت 
مميزة حـــول منتـــزه اخليران 
بالقطار الذي يجوب جميع اركانه 
يستمتع خاللها الرواد مبشاهدة 
الطبيعة والتعرف على مختلف 
االماكن متمنيا في الوقت نفسه ان 
يتفاعل رواد املنتزه مع االنشطة 
التي تنظمها وتعدها ادارة املنتزه 

احتفاال باألعياد الوطنية.

تشمل األلعاب النارية والعروض البهلوانية واالستعراضية وفقرات لألطفال

عدنان زين الدين

محمد املجددي

د.رشيد احلمد

وليد الشعيب

صورة توضح الطريق البديل عند إغالق طريق الصبية

اللواء الركن حامد القالف والعميد الركن أحمد اليتامى والعميد الركن أنور املزيدي مع الضباط اخلريجني

الجيش: إغالق طريق الصبية المخصص 
للعرض العسكري اعتبارًا من 17 الجاري

القالف: تنويع المناهج التعليمية بالجيش
لتزويد الضباط بشتى المجاالت العسكرية

الحمد: عدم استقرار األوضاع في مصر دفعنا
إللغاء احتفاالت السفارة باألعياد الوطنية

1991 وستشـــارك قناة العطاء الكويتية، مؤكدا 
أن الســـفارة متارس عملها بشكل طبيعي حيث 
تستقبل أعدادا ممن يحملون اإلقامة وتصاريح 
العمل بالكويت وتقوم بإنهاء معاملتهم بشـــكل 

سهل وبسيط.
وناشد احلمد أبناء الكويت الراغبني في العودة 
إلى مصر أن ينتظروا إشـــعارا آخر من السفارة 
وذلك حفاظا على أمنهم وسالمتهم، خاصة أن عدم 
االستقرار األمني مازال قائما، ودعا احلمد ملصر 
أن متر تلك املرحلة بسالم وأمان واستقرار وأن 

تعود مصر كما كانت بلد األمن واألمان.

القاهرة ـ هناء السيد
أعلن سفيرنا بالقاهرة د.رشيد احلمد عن إلغاء 
االحتفاالت بالعيد الوطني الـ 50 وعيد التحرير 
الـ 20 ومرور 5 سنوات على تولي صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم التي 
كان من املقرر إقامتها بالعاصمة املصرية القاهرة، 
وذلك نظرا ملا متر به مصر من أحداث سياسية 
وعدم استقرار األمن وأملح احلمد إلى أنه مت رفع 
علم الكويت بالسفارة، وسط احتفال كبير شارك 
فيه عدد من سفراء الدول العربية وسفراء دول 
مجلس التعاون اخلليجي يناير املاضي، وذلك 
إيذانا ببـــدء احتفاالت الكويت بيوبيلها الذهبي 
لالستقالل ومرور 20 عاما على التحرير ومرور 
5 سنوات على تولي صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد مقاليد احلكم.
وقال د.رشيد احلمد إن هذه االحتفاالت الوطنية 
تعـــد احتفاالت مميزة للكويـــت أميرا وحكومة 
وشعبا، مشـــيرا إلى أن مكانة هذه االحتفاالت 
كبيرة في قلوب جميع الكويتيني واألشقاء العرب، 
مضيفا أنه كان مقررا أن تقام االحتفاالت خالل 
الفتـــرة من 21 إلى 23 اجلاري في برنامج مميز، 
كان يتضمن اليوم األول معرضا جلميع الشركات 
الكويتية العاملة في مصر، منها اخلطوط اجلوية 
الكويتية ومجموعة اخلرافي وجريدة »األنباء« 
و»كونا«، باإلضافة إلى وزارة اإلعالم واملجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب. ويحاضر عدد 
من املثقفني والشعراء واألدباء من كال البلدين، كما 
كان مقرر إقامة حفل فني كبير وتكرمي املشاركني 
في االحتفال الذي أقيم في »الليلة احملمدية« عام 

مبناســـبة األعياد الوطنيـــة التي حتتفل بها 
البالد مبناســـبة مرور 50 عاما على االســـتقالل 
و20 عامـــا على التحرير وخمس ســـنوات على 
تولي صاحب السمو األمير مقاليد احلكم والتي 
ســـيتخللها عرض عســـكري في منطقة كاظمة، 
تعلن مديرية التوجيه املعنوي والعالقات العامة 
باجليش لالخوة املواطنني واملقيمني مرتادي طريق 

الصبية عن اغـــالق الطريق املخصص للعرض 
العســـكري اعتبارا من يوم اخلميس املوافق 17 
من فبراير 2011 والواقع من اجلسر االول باجتاه 
طريق الصبية وسيتم حتويل املسار الى الطريق 
البديل فيرجى من االخوة مرتادي الطريق اتباع 
اللوحات االرشادية الدالة على الطريق البديل كما 

هو موضح باخلريطة املرفقة.

برعايـــة وحضـــور رئيس هيئـــة التعليم 
العســـكري اللواء الركن حامد القالف، احتفل 
صباح امس معهد التدريب التخصصي بتخريج 
دورة التمويل والنقل التأسيسية للضباط رقم 
12 والتي انتسب اليها ضباط من مختلف وحدات 

اجليش.
وألقى رئيس هيئة التعليم العسكري اللواء 
الركن حامد القالف كلمة بهذه املناســـبة رحب 
فيها باحلضور ونقل لهم حتيات رئيس االركان 
العامة للجيش واثنى على اجلهود التي تبذل 
في مجال التدريب والعمل على تطوير املناهج 
التعليميـــة التي تهدف الى تنـــوع املعلومات 
لدى الضباط باجليش حتى يتمكنوا من االملام 

بشـــتى املجاالت العسكرية، هذا ومتنى اللواء 
الركن القالف للخريجني التوفيق والنجاح وان 
يترجموا ما تلقوه من علوم ودروس عسكرية 
الى واقع عملي فـــي حياتهم العملية لتحقيق 
الهـــدف املرجو منهم في الدفاع عن هذا الوطن 
املعطاء حتت ظل راعي نهضتنا صاحب السمو 
االمير القائد االعلى للقوات املســـلحة الشيخ 
صباح االحمد وســـمو ولي عهده األمني وسمو 

رئيس مجلس الوزراء.
حضر حفل التخريج مدير مديرية التعليم 
العســـكري العميد الركن أحمـــد اليتامى وآمر 
معهد التدريب التخصصي العميد الركن أنور 

املزيدي وعدد من ضباط اجليش.

تحويل مساره إلى طريق بديل

خالل تخريج دورة التمويل والنقل التأسيسية رقم 12

ناشد الكويتيين الراغبين في السفر إلى القاهرة االنتظار 


