
 ينطلق غدًا برعاية وحضور صاحب السمو ويشهده ضيوف الكويت من مختلف الدول

 «المراسم والتشريفات» أتمت استعدادها الستقبال ضيوف الكويت
 

 العرض العسكري سيكون مشهدًا تاريخيًا يبرز إرادة الكويتيين

 الجراح زار جناح  «خدمات النفطي» تعايد موظفيها
الشهيد في 

«االستقالل ٥٠»

 الشميس: حديقة 
النافورة تشارك في 

األعياد الوطنية

 قام نائب وزير شؤون الديوان 
الشــــيخ علي اجلراح  االميري 
الصباح بزيارة الى جناح مكتب 
الشهيد في معرض االستقالل ٥٠ 
وذلك بأرض املعارض حيث اطلع 
على اصدارات املكتب ونشاطاته.
وقد كان في اســــتقباله رئيس 
الشــــهيد  مكتب االمناء مبكتب 

د.جاسم يوسف. 

ادارة احلدائق   أعلن مدير 
التزلـــج بشـــركة  وصالـــة 
املشروعات السياحية جاسم 
الشميس عن استعداد حديقة 
النافورة الستقبال زوارها في 
الوطنية  االحتفاالت باالعياد 
ببرامج وأنشطة مختلفة، حيث 
أعدت ادارة احلديقة برنامجا 

ترفيهيا وترويحيا.
  وأضاف الشميس ان هناك 
ايضا املسابقات التي يشارك 
فيهـــا الصغـــار والكبار مع 
توزيع الهدايا واجلوائز على 
الفائزين في املســـابقات، هذا 
باالضافة الى شخصيات فرقة 
فانتسي وبابي بلوتو وفرقة 
بارني االستعراضية، وهناك 
أيضـــا العديد من الفرق التي 
ستشارك في االحتفاالت وهي 
فرقة سفنج بوب وفرقة تويتي 
لالطفال وفرقة اجلني وكاسبر 
احلبـــوب وفرقـــة املهرجني 
االستعراضية وعرض الساحر 
ومســـرحية توي ســـتوري 
وسكوبي دو وإطالق االلعاب 
النارية والبرنامج يقدم يومي 
السبت واالحد ٢٦ و٢٧ فبراير 
من الساعة السادسة والنصف 
مساء وحتى العاشرة والنصف 
مساء، وسيقوم بتقدمي فقرات 
املهرجان مقدم البرامج مصطفى 

النجار. 

 هنأ رئيس اللجنـــة الثقافية واالجتماعيـــة بنقابة العاملين 
بشركة خدمات القطاع النفطي عبداهللا السبيعي صاحب السمو 
األمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والشعب 

الكويتي بمناسبة األعياد الوطنية.
  وأعلن السبيعي في تصريح صحافي ان نقابة خدمات القطاع 
النفطي قامت بتوقيع عقد اتفاق مع شركة مسار الجزيرة لتنظيم 
رحالت ترفيهية وبرامج وأنشطة ثقافية لموظفي شركة خدمات 

القطاع النفطي خالل الفترة القليلة المقبلة.
  كما أعلن الســـبيعي عن تنظيم رحلة عمرة سفرات سياحية 
للموظفيـــن بأســـعار مخفضة جـــدا حتى نقدم مـــا يطمح إليه 
موظفو الشـــركــة إلعــادة النشـــــاط والحيــوية ولمــزيد من 
التقـــارب والتعــارف بيــن المــوظفيـــن بعيدا عن اجواء العمل 

الروتينية. 

 العبداهللا: ١٧ رئيس دولة يحضرون االحتفاالت
 صرح رئيس املراسم والتشريفات األميرية 
ورئيس جلنة املراسم والضيافة والبرامج ورئيس 
اللجنة التنفيذية عضو اللجنة العليا الشـــيخ 
خالـــد العبداهللا بأن جميع االســـتعدادات متت 
بالشـــكل الالئق واملطلوب الســـتقبال أصحاب 
اجلاللة والفخامة والســـمو واملعالي والسعادة 
ضيوف الكويت األعزاء املشاركني في االحتفاالت 
الوطنية الرسمية بالذكرى اخلمسني لالستقالل 
والذكرى العشرين للتحرير وذكرى مرور خمس 
سنوات على تولي صاحب السمو األمير مقاليد 

احلكم.
  وأوضح الشيخ خالد العبداهللا ان احلضور في 
االحتفاالت الوطنية يتكون من ١٧ رئيس دولة 

و٣ نواب رئيس دولة ورئيس وزراء واحد و٣ 
رؤساء برملانات و٦ أمناء عامني رؤساء منظمات 
دولية و١٥ من كبار املسؤولني السابقني و٣٤٣ من 
قادة الســـلك العسكري و١٨٥ إعالميا يشاركون 

الكويت في احتفاالتها.
  وقد أشاد الشـــيخ خالد العبداهللا باجلهود 
املبذولة إلظهار االحتفاالت بالصورة املشـــرفة 
والوسيلة الالئقة مبا يعكس الوجه احلضاري 

للكويت.
  وتأتي هذه املشـــاركة الكبيرة واملتميزة من 
رؤساء الدول وممثليهم  لتؤكد على أهمية الدور 
احليوي الذي تلعبه الكويت في احملافل اإلقليمية 

والدولية. 

 كونا: تشهد الكويت غدا إقامة 
الكبير الذي  العرض العســــكري 
تشــــارك فيه مختلف المؤسسات 
العسكرية في البالد بمنطقة كاظمة 
على طريق الصبية السريع بمناسبة 

األعياد الوطنية.
  ويؤكد العديد من المسؤولين 
العسكريين ان هذا العرض سيكون 
مشهدا تاريخيا يبرز اإلرادة الموحدة 
ألبناء الكويت، مشددين على ضرورة 
خروجه في أبهى صورة تليق بوجه 
الكويت الحضاري وإبراز التطور 
والتقدم الذي شهدته كل القطاعات 

االمنية في البالد.
  ويعــــود تاريــــخ أول عرض 
عسكري أقيم في الكويت الى أكثر 
من ٦٠ عاما مضت، حيث شــــهدت 
ساحة الصفاة يوم الـ ٢٥ من شهر 
فبراير عام ١٩٥٠ عرضا عسكريا 
كبيرا بمناسبة تولي الشيخ عبداهللا 
السالم الصباح الحاكم الحادي عشر 

للبالد مقاليد الحكم.
  وشارك في هذا العرض مختلف 
قطاعات الجيش الكويتي والشرطة 
إضافة الى بعض المدرعات الصغيرة 
التي ســــاهمت فيها بريطانيا من 
اجل تلك المناسبة بحضور جمهور 
غفير من المواطنين اصطفوا على 
جانبي الطريق لمتابعة هذا العرض 

الكبير.
  وأقامت الكويت في ١٩ يونيو 
عام ١٩٦٢ عرضا عســــكريا كبيرا 
في المطــــار القديم الواقع بالقرب 
مــــن دروازة البريعصي احتفاال 
بالذكرى االولــــى لعيدها الوطني 

وفي احتفــــاالت الكويت بعيدها 
الوطني الـــــ ١٩ في ٢٥ فبراير عام 
١٩٨٠ قدم سالح الطيران الكويتي 
عرضا عسكريا كبيرا على شارع 
البالجات شاركت فيه مختلف انواع 
الطائرات المستخدمة في ذلك الوقت 
منها طائرات الميراج الفرنســــية 
وسكاي هوك األميركية والسترايك 

ماستر البريطانية.
  وفــــي فبراير عام ١٩٨١ وضمن 
احتفاالت الكويت بعيدها الوطني الـ 
٢٠ اقيم عرض عسكري في منطقة 
مطــــار الكويت القديم بمشــــاركة 
وحدات الجيش والقوات المسلحة 

وسالح الطيران حيث غطت سماء 
منطقة العرض أسراب من المقاتالت 

من طراز الميراج وغيرها.
الذكــــرى االولى    وبمناســــبة 
الـ ٣١  للتحرير والعيــــد الوطني 
شــــهدت الكويت فــــي ٢٦ فبراير 
عام ١٩٩٢ أضخم عرض عسكري 
احتضنه شــــارع الخليج العربي 
وشاركت فيه أكثر من ١٢٠ طائرة 
مثلت قوات عشــــر دول من دول 
التحالــــف الذي شــــارك في حرب 
تحرير الكويت الى جانب القوات 

الكويتية.
  وشاركت في هذا العرض طائرات 

من مختلف االنواع الحربية مثل 
الميراج والسكاي هوك والهيليكوبتر 
وطائرات ستليث المعروفة بالشبح 

والتورنادو واالواكس وغيرها.
  وفــــي ٧ مــــارس عــــام ٢٠٠٧ 
وبمناسبة العيد الوطني الـ ٤٦ ويوم 
التحرير الـ ١٦ ومرور عام على تولي 
صاحب السمو األمير مقاليد الحكم 
في البالد شــــهدت منطقة جنوب 
صبحان عرضا عسكريا هو االضخم 
في تاريخ الكويت شارك فيه مختلف 
صنوف القوات المســــلحة البرية 
والجوية والبحرية الى جانب أجهزة 
الداخلية االمنية والحرس  وزارة 

الوطني.
  ورســــمت نحو ٣٣ طائرة من 
مختلف االنواع مثل السوبر بيوما 
والهركليز والتوكانو والهوك وأف - 
١٨ والغزال واالباتشي لوحات فنية 
في سماء العرض بألوان علم دولة 
الكويت واخرى على شكل تشكيالت 
ثالثية ورباعية وخماسية وأسراب 

أكدت كفاءة وحرفية قائديها.
  وبمناســــبة االحتفال بالعيد 
الوطني الـــــ ٤٨ ويوم التحرير الـ 
١٨ شــــهدت منطقة صبحان في ١١ 
مارس عام ٢٠٠٩ عرضا عسكريا 
شـــاركت فيه مختلف المؤسسات 

العســــكــرية في الــبالد ممثـــلة 
بوحــــدات من الجيــــش الكويتي 
البــرية والجــوية والبحرية الى 
جانب أجهزة وزارة الداخلية االمنية 

والحرس الوطني.
القــــدرات  العــــرض    وأظهــــر 
العســــكرية المتطورة والمتقدمة 
التي وصل اليها الجيش الكويتي 
وأجهــــزة وزارة الداخلية االمنية 
والحــــرس الوطني من أســــلحة 

ومعدات واحتراف عسكري.
  وأبرز العرض العسكري الذي 
أقيم تحت رعاية وحضور صاحب 
السمو األمير القائد االعلى للجيش 

والقوات المسلحة الشيخ صباح 
األحمــــد انصهــــار كل القطاعات 
العسكرية واألمنية في بوتقة واحدة 
في ظل توجيهات القيادة السياسية 
لمواجهة االخطار على المستويين 

الداخلي والخارجي.
  وشاركت في العرض فصائل 
القوات الراجلة مشــــاة من قوات 
المغاويــــر فــــي الجيــــش وقوات 
الصاعقــــة من الحــــرس الوطني 
وطالئع الفرسان بالشرطة اضافة 
الى استعراض آليات وزارة الداخلية 
بجميع قطاعاتها واآلليات العسكرية 
المتنوعة مــــن الجيش والحرس 

الوطني.
  كما حلقت في ســــماء العرض 
المقاتــــالت الحربيــــة الكويتيــــة 
بمختلف انواعها في استعراضات 
فنية دقيقة نالت إعجاب الحاضرين 

لدقتها وكفاءتها.
  يذكــــر ان العرض العســــكري 
المقبــــل الذي يقــــام تحت رعاية 
وحضور صاحب الســــمو األمير 
وضيوفه الكرام تشارك فيه قوات 
برية وجوية وبحرية من مختلف 
دول التحالف الشقيقة والصديقة 
التي شــــاركت في حــــرب تحرير 

الكويت.

 الشيخ خالد العبداهللا

 عبداهللا السبيعي

 جاسم الشميس

 محمد البصري وعدد من اإلعالميني في صورة مع املسباح 

 املسباح الذي دخل موسوعة غينيس  محمد البصري يتسلم شهادة «غينيس»

 الطرق التي سيتم إغالقها خالل االحتفاالت
 قال مساعد قائد تنظيم الحركة المرورية وخطوط 
ــان العويش ان  ــير للجنة االمنية العميد احس الس
االدارة العامة للمرور وضعت خطة امنية بمناسبة 
ــاالت الوطنية تتضمن امورا اخرى كإغالق  االحتف

بعض الطرق والفتحات.

  شوارع ستغلق اليوم الجمعة:

  المواقف المحيطة باألبراج من ٣ ٭ فجرا الى انتهاء 
عرض االلعاب النارية.

ــارع الخليج من تقاطع الخريجين الى تقاطع   ٭  ش
السور من ٥ مساء الى انتهاء العرض.

ــارع الخليج طوال   ٭  جميع الطرق المؤدية الى ش
فترة االحتفال.

  شوارع ستغلق غدا السبت:

 ٭  ـ الدائري السادس بدءا من المسيلة وحتى منطقة 

الصبية من ٨ صباحا وحتى ١٢ ظهرا.
 ٭  الدائري السادس بدءا من الصبية وحتى المسيلة 

من ٢٫٣٠ ظهرا حتى ٥ مساء.

  شوارع ستغلق يوم األحد:

ــن تقاطع هارون  ــارع الخليج باالتجاهين م  ٭  ش
ــيد وحتــى الدائــري السـادس بدءا من  الرش
ــل وحتى انتهاء  ــد منتصف اللي ــاعة ١٢ بع الس

الكرنڤال المقرر.
ــارع الخليج من الدائري الثالث وحتى تقاطع   ٭  ش
ــى انتهاء  ــرا وحت ــارا من ١٢ ظه ــور اعتب الس

الحفل.
ــودة في منطقة  ــع المواقف الموج  ٭  اغالق جمي

االحتفال على مدار اليوم حتى انتهاء الحفل.
ــارع الخليج طوال   ٭  جميع الطرق المؤدية الى ش

اليوم. 

 نّفذته مجموعة العمليات البحرية والتصدير في «KOC» بمناسبة األعياد الوطنية

 أكبر مسباح في العالم هدية لصاحب السمو
 البصري: المسباح دخل موسوعة غينيس لألرقام القياسية وهو يجسد التراث الكويتي

 طول المسباح ١٤ مترًا و٤٠ سنتيمترًا ووزنه ٢١٠٠ كيلوغرام ومصنوع من مواد صديقة للبيئة
  دارين العلي

  الكويت مجــــددا في مجموعة 
القياسية وهذه  غنييس لألرقام 
املرة عن طريق اجناز أكبر مسباح 
فــــي العالم بطــــول ١٤ مترا و٤٠ 
سنتيمترا نفذته مجموعة العمليات 
البحرية والتصدير في شركة نفط 
الكويــــت تزامنا مــــع االحتفاالت 
الوطنية، وهــــي هدية لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بهذه املناسبات املميزة في تاريخ 
الكويت ادارتها شركة نفط الكويت 
بنمط تراثي وطني وباجناز كرد 

للجميل للشعب الكويتي .
  وفــــي مؤمتر صحافــــي أعلن 
رئيس الصحة والسالمة والبيئة 
الشــــركة محمد البصري ان  في 
ارتأت  املنفذة لالجناز  املجموعة 
تقدمي هدية لصاحب السمو األمير 
بهذه املناسبات املميزة ففكرت في 
إطار وطني تراثي وكان لهم ذلك 
باجنازهم اكبر مسباح في العالم 
مت تسجيله في مجموعة غينيس 
لألرقام القياســــية في تاريخ ١٥ 
يناير املاضي ســــيقدم لصاحب 
الســــمو األمير كهديــــة تعبر عن 

التراث الكويتي.
  وأوضــــح البصري ان الفكرة 
جاءت من احد العاملني في الشركة 
ونفذت خالل ٤٥ يوما، مشــــيرا 
الى ان طول املسباح يبلغ ١٤مترا 
و٤٠ سنتيمترا ويزن ٢ طن و١٠٠ 
كيلوغرام مقســــمة على ٣٣ حبة 
وشــــاهد وفاصلني حيث تزن كل 
حبــــة ٥٧ كيلوغراما وطولها ٥٠ 
سنتيمترا، أما طوله ١٢٠ سنتيمترا 

بــــوزن ١٥٠ كيلوغرما ويزن كل 
فاصل ٢٤ كيلوغراما.

  لـ«كركوشة» قصة أخرى

  وللكركوشــــة قصة أخرى إذ 
انها متثل العلم الكويتي بألوانه 
املميزة إذ أوضــــح البصري انها 
مصنوعة من أحبال جدلت بشكل 
فني في ورشــــة الشركة بطول ٤ 
أمتار و٣٠ سنتيمترا، واشار الى انه 
مت مراعاة جميع املعايير البيئية 
خالل تصنيع املسباح، مشيرا الى 
انه مصنوع من مواد صديقة للبيئة 
وهي عبارة عن مواد خرســــانية 
مسلحة ممزوجة مع الفايبر غالس 
وهي مواد ال تؤثر على البيئة حتى 
لو وضعت في املياه ومن املمكن 

ان تكون حاضنة لألسماك في حال 
وضعها في البحر.

  متطوعون في حب الوطن

  وذكــــر البصــــري ان جميــــع 
املشــــاركني في عمل املسباح من 
املتطوعني من الكويتيني واملقيمني 
الذين كانت  من موظفي الشركة 
أهدافهم تنصب على االنتهاء من 
هــــذا العمل الوطنــــي الذي يليق 
الكويــــت ألن قيمتها  باحتفاالت 
املعنوية تفوق أي قيم مادية أخرى 
معتبرا االجناز ردا جلميل الكويت 

على شعبها.
  وأشار إلى ان املسباح موجود 
حاليا في حديقة األحمدي وسيتم 
نقله تباعا الــــى مختلف حدائق 

العامــــة  احملافظــــات واألماكــــن 
واملجمعات ليســــتمتع به جميع 
أفراد الشعب، متمنيا ان يشارك 
املسباح في الكرنڤال الوطني يوم 
األحد املقبل.وقال: انه لوال تدخل 
اإلدارة العليا ممثلة برئيس الشركة 
سامي الرشيد الذي يحث املوظفني 
دائما على اإلبداع واالبتكار ملا خرج 
هذا اإلجناز إلى النور، معربا عن 
العاملني  شكره وتقديره جلميع 
على املشروع وللجهود التي قام 
بها املســــؤولون عن فريق العمل 
ومنهم مشرف اخلدمات البحرية 
عبدالعزيز الهولي وخبير الصحة 
املهنية عبدالرحيم الكندري ومشغل 
قاطرات سفن بحرية محمد حميد 

ومهندسة البيئة شرين أمير.  

 11  ٥٠ عاماً من المجد  لي 
 الجمعة  ٢٥  فبراير  ٢٠١١   


