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 معرض أفكاري يشارك الكويت فرحتها باألعياد
 

 أفراح األعياد الوطنية في حديقة النافورة

 مبناســـبة الذكرى اخلمسني الستقالل الكويت 
والعشرين للتحرير واخلامسة على تولي صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم، نظم 
معرض أفكاري بهذه املناسبة مهرجان واحتفاالت 
العيد الوطني (عيدي يا بالدي) والذي أقيم على 
مدى يومني متتاليني وتضمن احلفل فقرات متعددة 
منها فرقة استعراضية وشخصيات كرتونية ونقش 
احلنة للبنات والرسم على وجوه وأظافر األطفال 
الذي أضاف البهجة والسرور لدى احلضور واألغاني 
الوطنية التي تراقص على أنغامها زهرات الكويت 
ومسابقات وجوائز قدمت للجمهور وفقرة الساحر 

الذي متيز بخفة اليد التي بهرت زوار املعرض وفقرة 
أجمل زي وطني ومما ميز احلفل تزين األطفال بعلم 
الكويت على مالبسهم ووجوههم وتوزيع االعالم 
على احلضور، واجلدير بالذكر ان معرض أفكاري 
نظـــم مهرجان العيد الوطني خالل شـــهر فبراير 
الـــذي لقي إقباال كبيرا على املشـــغوالت اليدوية 
واملالبس واكسسوارات العيد الوطني التي متيز 
بهـــا حضور احلفل، وقد اعتاد زوار املعرض على 
تقدمي كل ما هو جديد ومميز لهم من املشـــغوالت 
اليدوية ولكل املناســـبات واملهرجانات واملفاجآت 

التي تبهر مرتاديه.

 األطفال يشاركون بارتدائهم املالبس امللونة بألوان علم الكويت

 فقرة للبنات يظهرن من خالل احتفالهن بأفراح الكويت

 ... وحضور أسري

 رفع أعالم الكويت عاليا في مخيم جمعية مشرف التعاونية

 الزميلة رمي الوقيان شاركت احلضور في احتفاالت األعياد الوطنية

 فقرة فنية من التراث الكويتي

 الشخصيات الكرتونية شاركت في إدخال البهجة إلى قلوب األبناء

 من املشاركني بحفل «أفكاري»

 .. وللمهرج متعة ومتابعة من احلضور

 متابعة من األطفال الذين ارتدوا أعالم الكويت ابتهاجا باألعياد 

 ألعاب اخلفة

 رجاء اليتيم وابنتها حترير الصحاف 

 جراح رسم علم الكويت على وجهه ... ولقطة للذكرى

 رحلة عبر الزمن من ساعات «أوريس بيغ كراون إكس وان»
 في ١٤ أكتوبر ١٩٤٧، جنحت 
الطائرة الصاروخ بيل X١ في 
القيـــام بالرحلة األســـرع من 
الصوت بقيادة طيار بشري، 
لتكســـر بذلك حاجز الصوت 
وتدخـــل التاريخ مـــن الباب 

العريض.
 Xوها هي ساعة بيغ كراون ١  
اجلديدة واملذهلة من «أوريس» 
تطل كتكرمي مباشر لهذه الرحلة 
االستثنائية حيث تبرز بشكل 
مفصل «املســـطرة احلاسبة» 
الدقيقة ذات األهمية التاريخية 
اضافة الى كونها ساعة مقاومة 

للماء (٣ بار) كمعيار محدد.
 Xوقد أخذ قائدو طيارة بيل ١  
على عاتقهم هذا االجناز املدهش 
حتى قبل استخدام احلاسوب 
او حتى آلة حســـاب اجليب، 

معتمدين بذلك على «املسطرة 
احلاسبة» املصممة خصوصا 
للقيـــام بجميع احلســـابات 
الهندســـية، وتكرميا لهؤالء 
الطياريـــن تولـــت «أوريس» 

إدخـــال نســـخة دائريـــة من 
املسطرة احلاسبة لتشكل جزءا 
من التصميم احلقيقي حلاسبة 

.«Calculator Big Crown X١»
  ويتميز غطاء الساعة بغالف 

معدني (بي في دي) من اللون 
الرمادي الغامق يعكس اللون 
النحاسي لطائرة بيل X١، وفي 
اشارة أخرى الى تسميتها، فإن 
الزر اخلـــاص بالضبط يبرز 

عالمـــة «X» بينمـــا يظهر زر 
.«I» التشغيل وااليقاف حرف

  علـــى الرغـــم مـــن اعتبار 
هذا االجنـــاز تكرميا مخلصا 
فـــي تــــاريـخ الطيران، اال ان 
 «Calculator Oris Big Crown X١»
املزودة بتصميم مهم وواضح 
املعالم توفـــر جميع البيانات 
الضرورية وذات الصلة تلبية 
جلميع حاجـــات الطّيار، على 
الرغم من توافر أنظمة الطيران 
احلالية واحلديثة التي تعتمد 
علـــى الكمبيوتر. فقد صممت 
«Oris» مجموعة متسلســـلة 
ومميزة من الساعات املخصصة 
للطيارين، ومما الشـــك فـيه ان 
 «Calculator Oris Big Crown X١»
ليســـت اال طبعة خالدة لهذه 

املجموعة األنيقة. 

 تحرير 
  احتفلت بميالدها

  
  احتفلت رجــــاء اليتيم بعيد 
ميــــالد ابنتهــــا حترير صحاف 
علي والتي يوافق ميالدها يوم 
٢٦ فبرايــــر الــــذي حتتفل فيه 
الكويت بأعيادها الوطنية حيث 
ترتــــدي حترير املالبس امللونة 
بألوان علم الكويت تعبيرا عن 
فرحتها وسعادتها بأعياد الكويت 
وبيوم ميالدها.. ألف مبروك يا 

حترير.

 جمعية مشرف
   أقامت مخيمها الربيعي

 محمد راتب 
  نظمت جمعية مشرف التعاونية املخيم الربيعي 
الذي شارك فيه عدد كبير من أهالي املنطقة الذين 
استمتعوا بالفقرات والبرامج املعدة لهذه املناسبة 
كاملســـابقات وفقرة خفة اليد واملسابقة الثقافية 
التراثية ومسابقة الطائرات الورقية، كما مت إطالق 
أكثـــر من ١٠٠٠ بالون حتمل علم الكويت وغيرها 
من الفقرات التي نالت استحسان احلضور. وقال 
رئيس جلنة العمـــل االجتماعي عمر القناعي، ان 
هذا امللتقى يأتي في اطار التواصل االجتماعي مع 
أبناء املنطقة والدعوة لالستمتاع باالجواء، وقضاء 
وقت ممتع مع األهل، والتعارف فيما بني األســـر، 
مؤكدا حرص ادارة اجلمعية على إقامة مثل هذه 
االنشطة االجتماعية خللق أجواء أسرية تفاعلية، 

وقضاء أمتع األوقات جلميع أفراد العائلة. 

 في إطار احتفاالت شركة املشروعات السياحية بأفراح االعياد 
الوطنية في مرافقها، نظمت ادارة احلدائق برامج ترفيهية وترويحية 
احتفاال مبرور خمســـني عاما على اســـتقالل الكويت، وعشرين 
عاما على التحرير، وخمســـة أعوام على تولي صاحب الســـمو 
األمير الشـــيخ صباح األحمد مقاليد احلكـــم، حيث أعدت ادارة 
حديقـــة النافورة برنامجا مميزا يومـــي ٢٥ و٢٦ فبراير املاضي 
مبشاركة العديد من فرق االطفال االستعراضية ومقدم البرامج 
مصطفى النجار، وقد اشـــتمل البرنامج على الكثير من الفقرات 
منها الســـيرك والرسم على الوجوه ونقش احلنة، باالضافة الى 
استعراض الشـــخصيات الكرتونية احملببة لالطفال، ومت عمل 
مسابقات ترويحية وترفيهية اشترك فيها اجلمهور كبارا وصغارا، 
وقد اختتم البرنامج بإطالق االلعاب النارية، وقد رصدت شركة 
املشروعات السياحية العديد من اجلوائز التي مت توزيعها على 

الفائزين املشاركني في فقرات البرنامج.
 

 يعاود احملامي والزميل 
الشـــحومي استقبال  احمد 
اليوم  رواد ديوانيته مساء 

االثنني. 

الشحومي يعاود استقبال
رواد ديوانيته اليوم


