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 عبدالهادي العجمي
  قدم اجليش الكويتي ومبشــــاركة خفر 
الســــواحل واالدارة العامــــة لالطفاء وقطع 
عســــكرية بحرية وجوية من االشــــقاء في 
السعودية وقطر واالمارات وسلطنة عمان 
عروضا عسكرية بحرية وجوية امس احتفاال 
بالذكرى الـ ٥٠ لالستقالل والـ ٢٠ للتحرير 
ومرور ٥ سنوات على تولي صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد مقاليد احلكم.

  حضر العروض التي اقيمت مقابل شاطئ 
مارينا مول رئيس االركان العامة للجيش 
الكويتي الفريق الركن الشيخ احمد اخلالد 
نيابة عــــن راعي هذا االحتفال النائب االول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 

جابر املبارك.
  بدأ احلفل بعروض عســــكرية لقطاعات 
اجليــــش البحرية والوحــــدات اخلاصة في 
البحرية وخفر الســــواحل واقيم بعد ذلك 
عرض خاص القتحام وانزال على الشاطئ 
لكتيبة املشاة البحرية الكويتية وايضا عرض 

الصقور لسالح اجلو السعودي.
  وتضمن احلفل عرضا عسكريا مشتركا 
وتقدمي اوبريت يحفل مبعاني هذه االعياد 

الوطنية اضافة الى عــــروض جوية الفتة 
متت بدقة متناهية.

  واعرب العسكريون املشاركون من افرع 
القوات املسلحة الســــعودية في احتفاالت 
الكويت بأعيادها الوطنية عن عظيم شكرهم 
وامتنانهم الى القيادة السياسية في الكويت 
واحلكومة والشــــعب الكويتي على الدعوة 
الكرمية للمشــــاركة في افراحهــــا باالعياد 
الوطنية وهي مرور ٥٠ عاما على االستقالل 
و٢٠ عاما على التحرير و٥ اعوام على تولي 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 

مقاليد احلكم.
  واعرب الفريق متقاعد سلطان بن عادي 
املطيري رئيس اركان اجليش الســــعودي 
السابق عن فرحته الغامرة باملشاركة بهذه 
االحتفاالت والتــــي تأتي تزامنا مع الذكرى 
الغالية لتحرير الكويت من براثن االحتالل 

العراقي الغاشم.
  واكد املطيري ان الكويت هي دولة الوفاء 
الصادق من خالل هذه الدعوة التي تعبر عن 
عدم نسيان الرجال الذين كان لهم دور كبير 
ابان الغزو وكذلــــك التحرير، متمنيا العزة 

واالستقرار للكويت.

  من جانبه، قال اللواء ركن طيار ســــعيد 
الشــــهراني من اململكة العربية السعودية: 
يســــرنا في هــــذه املناســــبة ان نلتقي مع 
اخواننا في الكويت والوفود املشــــاركة من 
الدول اخلليجية، مشيرا الى ان هذه الدعوة 
الكرمية جتسد الترابط بني الشعبني الشقيقني، 
راجيا من اهللا تعالى ان يعيد هذه املناسبات 
على الكويت بالفرح والســــرور وان ترفل 
الكويت بثوب العزة والوفاء. من جهته، اشار 
اللواء ركن ابراهيم املغلوت (الســــعودية) 
الى اللحمة الكبيرة التي يتمتع بها البلدان 
الكويت والسعودية، مثمنا ما ملسه من حسن 
االســــتقبال والضيافة من قبل اهل الكويت 
جميعا منذ ان وطئت قدمه ارض الكويت، كما 
اشاد جميع احلاضرين من الوفود العسكرية 
اجلوية والبحرية باملستوى العالي واملتميز 
لالنشطة املقامة بهذه املناسبة والتي تخللها 
عرض عسكري مشترك متيز بالدقة املتناهية 
واوبريــــت رائع مميز، وبعد انتهاء العرض 
البحري واجلوي قامت الوفود بزيارة الى 
فندق املارينا، حيث يوجد معرض لعدد من 
الزوارق البحرية وصواريخ متعددة االنواع 

واالهداف. 

 من أجواء العرض
  

  الدول املشاركة في العرض: السعودية، االمارات، قطر وعمان.
  تخلل العرض البحري مشاركة وحدات خاصة بحرية من خفر السواحل.

  مت اقتحام انزال قوات الضفادع البشرية داخل مياه البحرية في سيناريو يوضح حترير 
احدى اجلزر الكويتية خالل حرب التحرير وقامت بتأديته كتيبة املشاة البحرية.

  ابدع صقور اجلو السعوديون من خالل العرض اجلوي الرائع على طائرات هوك ٦٥ لكن 
العرض توقف بسبب سوء االحوال اجلوية وعدم وضوح الرؤية.

 الشكر لمن يستحق الشكر
  

  الركن األول صحافة الرائد علي 
احلربي.

دخيل  ــعل  مش ــار  طي ــد    الرائ
احلربي.

  املالزم اول النشط خليف خلف 
الرشيدي. 

(محمد ماهر)   لوحة جميلة رسمها صقور اجلو السعوديون 

 رجال القوة البحرية أثناء عملية اقتحام اجلزيرة 

 عوامة خفر السواحل في طريقها إلى الشاطئ 

 الفريق الركن الشيخ أحمد اخلالد مصافحا كبار قادة القوة البحرية  الفريق الركن الشيخ احمد اخلالد متوسطا الفريق املتقاعد املصري صالح احللبي والفريق الركن متقاعد سلطان بن عادي املطيري 

 ضفادع بشرية تابعة للقوة البحرية  ناقلة بحرية حتمل على متنها جيبات همر مسلحة  جانب من الهجوم البري 

 عروض جوية وبحرية 
  للجيش وقوات خليجية 

  في ختام االحتفاالت الوطنية

 الحفل تضمن عرضًا عسكريًا وأوبريتًا وإنزاًال على الشاطئ
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 عملية تطهير بقايا العدو

 وصول جميع القوات إلى اجلزيرة 

 رفع العلم ايذانا بالتحرير 

 احتفال خالل العرض 

 «مبرز» راجمة إماراتية شاركت في العرض 

 راجمة بحرية عمانية 

 «مرزوق» راجمة بحرية كويتية 
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 عوامة تابعة خلفر السواحل أثناء رسوها على الشاطئ بعد حترير اجلزيرة  الفريق الشيخ خالد اجلراح في جولة داخل معرض القوة البحرية

 فرق اجليش شاركت في العرض 

 جمهور حاشد شهد العرض اجلوي والبحري 

 زوارق القوة البحرية في طريقها الى حترير اجلزيرة

 هجوم بري 

 الفريق الركن الشيخ أحمد اخلالد وصورة تذكارية مع عدد من احلضور  الفريق الشيخ أحمد النواف واللواء د.مصطفى الزعابي خالل العرض

 جانب من اجلولة  رجال القوة البحرية بعد ان سيطروا على اجلزيرة

املرأة املولعة بحب التغيير والظهور 
دائمًا مبظهر مختلف، والراغبات 
في االن��ط��اق جت��اه فضاء األناقة 
املطلقة، لها وحدها أطلقت سيلفيا 
فندي فينتوريني مجموعة ساعات 
 CARAZY � فندي كريزي كارتز"
CARATS " بتصميمها الثوري 
إليه أحد من قبل.   الذي لم يسبقها 
الثوري  ذهبت سيلفيا بتصميمها 
لساعة "فندي كريزي كارتز" إلى 
إذ بلمسة  أقصى ح��دود اإلب���داع، 
واح��دة ميكن تغيير لون األحجار 
الرابضة في إطار منفصل  الكرمية 
وراء كل خطوط التوقيت األثني 
اللون  إلى  عشر في ميناء الساعة، 
الذي يناسب املزاج الشخصي، أو 
يتوافق مع املناسبة التي ترتدي فيها 
الساعة، فأحجار الياقوت احلمراء أو 
التوباز والزفير بألوانهما الصفراء 
الزرقاء وال��وردي��ة واخلضراء،  أو 
الهدوء على شاطئ  تناسب حلظات 
ساحر، بينما األملاس البراق فيجاري 
األمسيات احلاملة، لتعكس منوذج 
أبهى صورها.  امل��رأة العصرية في 
وفي هذا تقول سيلفيا فينتوريني: 
"أردت م��ن وراء تصميم هذه 
التحفة أال تقل جمااًل عن أي قطعة 
مجوهرات ثمينة، وأن جتمع بني 
الكاسيكية بجمالياتها، واحلداثة 
بتقنياتها، لتعبر بصدق عن أسلوب 
وفلسفة فندي، فهي مستوحاة من 
إحدى أس��اور جدتي، لكنها تعطي 

للمرأة مظهرًا أنثويًا طاغيًا، وأعتقد 
أن عشاق عامتنا التجارية يقدرون 
 مت��ام��ًا جماليات ه��ذه القطعة". 
وت��أت��ي "ف��ن��دي ك��ري��زي ك��ارت��ز" 
الفوالذ املصقول،  واملصنوعة من 
ف��ي تسع م��ودي��ات مختلفة، كل 
امل��ودي��ات يحتوي  واح��د من ه��ذه 
أن��واع مختلفة األلوان  على ثاثة 
ال��ك��رمي��ة، ومطعمة  م��ن األح��ج��ار 
بأرقى أنواع األملاس وأجوده، لكنها 
تلتقي في تعريف موحد على ما 
تضفيه هذه األحجار من تغيير على 
امل��زاج اخل��اص، ومن اسم املوديل 
ميكن بسهولة انتقاء ما يناسب 
ال��ت��ي ت��رغ��ب أن حتيطك  احل��ال��ة 
هالتها: )االن��س��ج��ام، السعادة، 
ال��روح��ان��ي��ة، اإلث���ارة،  السلطة، 
 االزده��ار، السام، احلب، األناقة(.
أثبتت وبهذه املواصفات احلصرية 
CARAZY CARATS  أنها خطوة ثورية 
في عالم صناعة الساعات، التي تفخر 
شركة  TARAMAX    صاحبة حقوق 
 ، FENDI تصنيع وتوزيع ساعات
وهي إحدى الشركات السويسرية 
العريقة في عالم الساعات، والتي 
يعود تاريخ تأسيسها إلى العام 
ب��راءة االختراع   1935، بأن تسجل 
لهذا االب��ت��داع املميز، كما تفخر 
ش��رك��ة روائ���ع جنيف بإضافتها 
إل��ى باقة ساعاتها، وستجدونها 
متوافرة لدى بوتيك "روائع جنيف" 
ال��راي��ة وس��وق شرق  في مجمعي 

ال��ت��ج��اري��ني، بأسعار ت��ت��راوح ما 
 بني 700 و 12 ألف دينار كويتي.
ومبناسبة مهرجان "ه��ا فبراير" 
تقدم روائ���ع جنيف هدية قيمة 
لكل مشتري س��اع��ة م��ن ساعات 
ك��ري��زي ك��ارت��ز. وت��دع��و الشركة 
جميع عمائها إلى استغال هذه 
الفرصة للحصول على واحدة من 
ساعات فندي كريزي كارتز حيث 
الكمية واإلص���دار م��ح��دودان.   إن 
اجلدير بالذكر أنه في السادس عشر 
أكتوبر املاضي أعلن عن إطاق  من 
ساعات "كريزي كارتز" ومن خال 
حملة ترويجية كبرى على هامش 
معرض هونغ كونغ الدولي، وكانت 
ال��ع��رض التي أقيمت في  منصة 
البهو الرئيسي للمعرض بتصميمها 
 الرائع الفتة لكل زائ��ري املعرض. 
تداخل في تصميم منصة العرض 
1100 قطعة من الفوالذ املصقول 
ع��ل��ى ش��ك��ل ج��س��م ك���روي يشبه 
القبة السماوية يتدلى من سقف 
ب��أض��واء تتغير  ال��ق��اع��ة، م��ح��اط 
ألوانها من األزرق إلى األحمر أو 
األصفر واألرجواني، لتعكس ثورية 
ال��ذي ج��اءت به الساعة  التصميم 
وي��ج��اري ميكانيكية حركتها، 
وترسخ في أذهان كل رواد املعرض 
حالة التمازج بني التكنولوجيا 
واجل��م��ال، وجتسد مفهوم األناقة 
التي تضفيها الساعة على كل من 

ترتديها.  

 متوافرة فقط لدى معارض "روائع جنيف"
 ساعات "فندي كريزي كارتز" بتصميم ثوري لعاشقات التغيير 


