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عبدالرحمن الفارسي وكاترين وفولكر واندرو

علم الكويت من الداخل

مجموعة من طائرات الفريق

انطالق مهرجان الفارسي للطائرات الورقية اليوم
لميس بالل

اعلن رئيس فريق الفارس����ي للطائرات 
الورقية عبدالرحمن شيخان الفارسي عن 
انطالق مهرجان الفارسي للطائرات الورقية 
من اليوم وحتى 28 اجلاري ضمن االحتفاالت 
باألعياد الوطنية في منطقة بنيدر ومبشاركة 
دولي����ة وذلك خالل املؤمتر الصحافي الذي 
عقد مساء امس في معرض مطابخ الفارسي 
حيث اعلن عن استعداده ألكبر قدر ممكن من 
مشاركته الوطنية التطوعية لبدء مهرجان 
الطائرات الورقية. وأكد الفارسي ان ما مييز 
املهرجان انه يستهوي االطفال والكبار اضافة 

الى وجود مسابقة للتصوير ومسابقات اخرى 
يومية حيث سيكون االفتتاح الرسمي 20 
اجلاري برعاية رئيس مركز العمل التطوعي 
الش����يخة امثال االحمد التي تدعم اي عمل 
تطوعي، كاشفا عن وجود طائرات تختلف 
عن العام املاضي باالضافة لوجود معرض 

الجنازات فريق العمل التطوعي.
واشاد الفارسي بفائدة العمل التطوعي 
التي متح����و العادات الس����يئة املتبعة في 
االحتفال لتحولها الى عادات هوايات مفيدة 
العرضة  وممتعة للجميع باالضافة لفقرة 
التي ترس����م البهجة وتترج����م احتفاالتنا 

باألعي����اد املجيدة، وبذل����ك يكون االحتفال 
في هذا املهرجان بشكل مختلف جدا حيث 
يبتعد عن السلوكيات املعتادة في االحتفال 
بالعيد الوطني من اغالق الطرقات وازدحامها 
على الش����وارع املؤدية الى شارع اخلليج 
ورش الفوم وغيره وحتويل هذه التظاهرة 
العبثية الى عمل تطوعي منتج حيث سيكون 
هناك ورش عمل مختلفة ومشغوالت يدوية 
ومعرض صور اضافة الى الطائرات الورقية 
ويستطيع اجلميع املشاركة في اعمال يدوية 
تطوعية وممارسة هواياتهم املتعددة التي 

سيستوعبها املخيم في بنيدر.

يذكر ان فريق الفارسي للطائرات الورقية 
أنشئ عام 1995 ومن اهم اجنازاته تصميم 
اكبر طائرة ورقية على شكل علم الكويت 
حيث انضم هذا االجناز ملوس����وعة غينس 
لألرقام القياسية عام 2005 ومساحة العلم 
1050 مت����را مربعا وكان لفريق الفارس����ي 
للطائرات الورقية مشاركات على املستوى 
اخلارجي في نيوزيلندا وفرنس����ا وهولندا 
وبريطانيا وقطر وعلى املس����توى احمللي 
املشاركة بصفة دائمة في االحتفال باألعياد 
الوطنية، وفي اخلتام أثنى الفارس����ي على 

تعاون البلدية وجهودها امللحوظة.
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