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الناصر: أنشطة 
املهرجان تشمل 132 

مسابقة هذا العام 
منها مسابقة البيرق 
التي تقام ألول مرة 

في الكويت 

انطالق مسابقة 
هجيج اإلبل 4 فبراير 

املقبل

أكد بدء التسجيل في جميع املسابقات استعداداً النطالق فعاليات املهرجان 20 ديسمبر املقبل.. والقرية تضم 6 متاحف لدول مجلس التعاون

شرار تفّقد قرية صباح األحمد التراثية: مسابقات »املوروث الشعبي« 
هذا العام متميزة ونتوقع زيادة أعداد املشاركني من دول اخلليج

س���تكون اجلوائز مقدمة من 
صاحب السمو األمير ألصحاب 
املراكز ال���� 15 األولى، حيث 
سيحصل أصحاب املراكز ال� 10 
األولى على سيارات والباقون 
جوائز نقدية، معلنا عن عمل 
احتفاالت أسبوعية ستقدمها 
الدول اخلليجية تتضمن فقرات 
للموروث الشعبي إضافة إلى 
وجود فقرات وعروض مختلفة 
يومي اجلمعة والسبت من كل 
أسبوع مقدمة من وزارة اإلعالم 
وخدمات سياحية أخرى، الفتا 
إل���ى ان الدعوة عامة جلميع 
املهتمني بالت���راث واملوروث 

الشعبي.
ونيابة عن جميع أصحاب 
اإلبل واخليل والبحارة ش����كر 
الناصر صاحب السمو األمير 
على رعايته ودعمه لتراث اآلباء 
واألجداد والعم����ل للمحافظة 

عليه.
اجلدير بالذكر ان املوروث 
الشعبي يشمل مسابقات مزاين 
وهجيج اإلبل ومزاين األغنام 
بأنواعها ومسابقات الصقور 
وسباق القدرة والتحمل للخيول 
الهجن باإلضافة  ومس����ابقات 
الفنية واملسابقات  الفرق  الى 

الثقافية.

ان  الناص���ر:  وأض���اف 
التسجيل في مسابقات املوروث 
بدأ منذ امس ويس���تمر ملدة 
20 يوما ابتداء من الساعة 8 
صباحا وحتى 7 مساء، موضحا 
تسجيل 52 شخصا في اليوم 
األول، وفيما يتعلق بهجيج 
اإلبل، أش���ار الى أن مسابقة 
هجيج اإلبل ستنطلق يوم 4 
فبراير املقبل يتخللها عدد من 
املفاجآت للمتسابقني، حيث 

الشعبي تختلف عن كل عام، 
حيث حتتوي على 132 مسابقة 
أضيف عليها عدد من املسابقات 
اجلديدة كمسابقة البيرق التي 
تق����ام أول مرة ف����ي الكويت، 
إضافة إلى مس����ابقات البعير 
وإنتاجه ومس����ابقة الصقور 
وطلع احلبارى وهدهدة احلمام 
ومسابقة أخرى لألغنام، الفتا 
إلى وج����ود جوائز قيمة مثل 

السيارات و60 جائزة أخرى.

التعاون إلخراج  الى  والكتاب 
ما هو مهم وضروري من تقارير 
وأبح����اث ودراس����ات تتعلق 
الش����عبي اخلليجي،  بالتراث 
موضحا عرض أفالم وثائقية 
خاصة عن الفعاليات الشعبية 

في قاعات مخصصة لذلك.
وبدوره، قال نائب رئيس 
جل����ان املس����ابقات املوروث 
الش����يخ صباح فهد  الشعبي 
الناصر ان مسابقات املوروث 

وركوب اخليل واإلبل عالوة على 
حلبة للسيارات والتي ستعطي 
االستمتاع للزائرين واملواطنني 
اخلليجيني بشكل عام، داعيا 
املهمت����ني وأصحاب املقتنيات 
اخلاصة للمش����اركة بالقرية 
التراثية املفتوحة للجميع، مبينا 
تخصيص جناح ألصحاب اآلثار 
والتحف اخلاصة والتي يرى 
صاحبها انها مناسبة للعرض 
عل����ى املواطن����ني واجلمهور 
إضافة إلى دعوة أصحاب املهن 
اليدوية لتقدمي وعرض بعض 
من فنونهم اليدوية للجماهير 

الزائرة.
وتاب����ع: يوجد قس����م آخر 
مختص بعمل التقارير واألبحاث 
والكتابات اخلاصة باملوروث 
الش����عبي، داعي����ا املختصني 

املختلفة وعروض للموروثات 
الش����خصية والعامة،  واآلثار 
مشيرا إلى احتواء القرية هذا 
الع�����ام على عدد م����ن املباني 
املختلف�������ة أهم�ه�ا 6 متاحف 
لدول مجلس التعاون اخلليجي 
وأس����واق حت����وي عروض����ا 
للموروثات الش����عبية إضافة 
إلى مبان����ي اخلدمات واملرافق 

الضرورية.
وتوقع ان يكون اإلقبال على 
القرية هذا العام مرتفعا في ظل 
وجود فعاليات متنوعة بشكل 
كبير، حيث سيكون للموروث 
الشعبي صدى متميز خاصة بعد 
تفاعل املواطنني خالل األعوام 
املاضية، معلنا إضافة املزيد من 
املتاحف واألسواق وقرية خاصة 
باألطفال ورياضة صيد الصقور 

عبداهلل العليان

تفقد املستشار في الديوان 
األميري محمد ضيف اهلل شرار 
الش����يخ صباح األحمد  قرية 
التراثية بحضور نائب رئيس 
جلان مسابقات املوروث الشعبي 
الناصر،  الش����يخ صباح فهد 
حيث اطلع على جاهزية القرية 
لفعاليات مهرج����ان املوروث 
اخلليجي التراثي املقرر إقامته 

في 20 ديسمبر املقبل.
ودع����ا ش����رار املواطن����ني 
الش����عبي  واملهتمني بالتراث 
وأصح����اب املقتنيات اخلاصة 
الى املشاركة في فعاليات قرية 
الشيخ صباح األحمد التراثية، 
معلنا بدء التسجيل في جميع 
أنواع املس����ابقات منذ صباح 
الفعاليات  أمس، حيث تب����دأ 
املقبل وملدة  يوم 20 ديسمبر 
90 يوما حتت رعاية سامية من 
صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد.
وأشار شرار خالل جولته 
صباح أمس في مباني وأروقة 
القري����ة الواقع����ة بالقرب من 
الكيلو 59 على طريق الساملي 
ال����ى أن القرية ف����ي هذا العام 
تختلف عن بقية األعوام بتنوع 
املسابقات وتعددها إضافة إلى 
حجم اجلوائز املرتفع وزيادة 
املش����اركني فيها م����ن كل دول 
مجلس التعاون اخلليجي، مبينا 
ان القرية التراثية ستضمن هذا 
العام مسابقات خاصة باإلبل 
واخليول والصقور واألغنام 
اليدوية  إلى األعم����ال  إضافة 

الشيخ صباح فهد الناصر متحدثا

جانب من أعمال ترميم مسجد القرية

شرار مصافحا أحد املشاركني

مبنى قرية الشيخ صباح األحمد التراثية

عدد من املشاركني يسجلون في مسابقة األغنام أمس

..وخالل جولة تفقدية داخل القرية                                                                                         )قاسم باشا( شرار متحدثا لوسائل اإلعالماملستشار محمد شرار والشيخ صباح فهد الناصر يتفقدان قرية الشيخ صباح األحمد التراثية

وزارة الـــــدفــــــاع
رئــا�ســـة الأركـــان العــامــة للـجــيـ�ش

هيئة الإدارة والقوى الب�سرية - مديرية التجنيد والتعبئة العامة

اإعالن دورة تطوع باجلي�ش الكويتي

– رئا�سة الأركان العامة للجي�ش )هيئة الإدارة والقوى الب�سرية=( عــن فتــح  تعلن وزارة الدفاع 

باب التطــوع ب�سـرف اخلدمة الع�سكرية من حملة �سهادة الدبلوم وحملة �سهـادة الثانويـة العامـة 

وحملـة �سهـادة ال�سف الثامن اإىل ال�سف احلـادي ع�ســر ، وعلـى الراغبيـن يف التطـوع مراجعـة 

هيئـة الإدارة والقــوى الب�سريــة – مديريــة التجنيـد والتعبئـة العامـة )فرع جتنيد املتطوعني( 

اأثناء الدوام الر�سمي اإعتباراً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن وملدة اأ�سبوعني .

اأوًل: ال�سروط الـعــامـة:

1-  اأن يكون املتطوع كويتي اجلن�سية.
2- اأن يكون املتطوع قد اأمت من العمر 18 عامًا ومل يتجاوز 26 عامًا.

3- اأن يكون الئقًا �سحيًا للخدمة الع�سكرية.
4- اأال يقل طول قامته عن 160 �سم .

5- اأن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك .
6- اأن يجتاز الطالب املقابلة ال�سخ�سية . 

7- اأال يكون قد �سبق احلكم عليه يف جناية اأو جرمية خملة بال�سرف واالأمانة مامل يكن قد رد اإليه اعتباره.
8- اأال يكون قد �سبق ف�سله من اخلدمة لدى اأية جهة حكومية بحكم اأو بقرار تاأديبي نهائي.

9- اأن يح�سر املوظف ا�ستقالته من جهة عملة اإذا مت قبوله نهائيًا. 

ثانيًا: امل�ستندات املطلوبة:

1- اجلن�سية الكويتية االأ�سل + 3 �سور عنها.
2- البطاقة املدنية االأ�سل  + 5 �سور عنها.

3- �سهادة امليالد االأ�سل + 3 �سور عنها.
4- اآخر �سهادة درا�سية حا�سل عليها وم�سدقة من وزارة الرتبية  + 3 �سور عنها.

5- كتاب من ديوان اخلدمة املدنية ملن اأكمل �سن 18 عامًا.
6- �سهادة ملن يهمه االأمر من التاأمينات.

7- �سهادة ملن يهمه االأمر من الهيكلة والقوى العاملة.
8- �سورة عن جن�سية الوالد + �سورة عن جن�سية الوالدة.

9- اإذا كان الوالد متوفى فيجب اإح�سار �سهادة الوفـــاة.
10- عدد )8( �سور �سخ�سية مقا�س 4 × 6 بغرتة وعقال غري جانبية ولي�ست فورية وبدون حلية.

11- املتزوج اإح�سار عقد الزواج االأ�سلي + �سورة عنه و�سورة عن جن�سية الزوجة .
12- عند تقدمي امل�ستندات يجب مراعاة اأن تكون �ساحلة و�سارية املفعول وعلى ورقة عادية.

ثالثًا: بيـانـات عـن الدورة:

1- مينح املتطوع رتبة ع�سكرية بعد التخرج ح�سب موؤهله الدرا�سي.
2- مينح املتطوع مكافاأة مالية اأثناء الدورة.

3-يوفد املتطوع خارج البالد لدورات تخ�س�سية بعد التخرج من الدورة.

لالإ�ستف�سار : مبا�سر: ت: 24830858 بدالة: 24847400 - / داخلي: 61348


