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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد والشيخ جابر العبداهلل والشيخ فيصل السعود ورئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي والشيخ مشعل األحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد

الشيخ د.محمد الصباح وعبدالعزيز العدساني والشيخ علي اجلراح وروضان الروضان وفيصل احلجي وجمع من احلضور القالليف يصنعون السفن

..فقرة »من املاضي«

أداء رائع ومتناغم للمشاركني في األوبريت مالبس تراثية

من الفرق الشعبية التراثية االستعداد لرحلة الصيد

حتت رعاية وحضور صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد أقيم صب����اح امس االوبريت الوطني 

»الكويت ملن احبها« وذلك على مسرح قصر بيان.
ووصل س����موه إلى مكان احلفل في متام الساعة 
العاش����رة والنصف من صباح امس حيث اس����تقبل 
ب����كل حفاوة وترحيب من قبل كل من رئيس اللجنة 
الدائم����ة لالحتفاالت باالعياد واملناس����بات الوطنية 
وزير النفط ووزير اإلعالم الش����يخ احمد العبداهلل 
ووزيرة التربية ووزي����رة التعليم العالي د.موضي 
احلمود وكبار املس����ؤولني بوزارة التربية وأعضاء 
اللجنة املنظمة للحفل. وقد ش����هد احلفل سمو ولي 
العهد الش����يخ نواف االحمد ورئي����س مجلس األمة 
جاسم اخلرافي ونائب رئيس احلرس الوطني الشيخ 
مشعل األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد وكبار الشيوخ ووزير خارجية مملكة 
س����وازيالند لوتفو دالميني ووزير شؤون الديوان 
األميري باالنابة الشيخ علي اجلراح وكبار رجاالت 

الدولة وكبار املسؤولني بالدولة.
بدأ احلفل بالنشيد الوطني ثم تالوة آيات من الذكر 
احلكيم بعد ذلك بدأ االوبريت الوطني »الكويت ملن 
أحبها« حيث قامت مجموعات من طالب وطالبات املراحل 
الدراسية املختلفة في مدارس وزارة التربية بتقدمي 
لوحات فنية مختلفة عكست روح الوالء واالنتماء لهذا 
الوطن وجسدت تالحم ابنائه في مختلف الظروف وقد 

مت تقدمي هدية تذكارية لسموه بهذه املناسبة.

واالوبريت من تنظيم تلفزيون »الوطن« واستخدمت 
فيه تقنيات حديثة ألول مرة مثل نزول املطر وتقنيات 
ال� 3D على املس����رح وكان االشراف العام واالخراج 
من قبل مدير تلفزيون الوطن احمد الدوغجي ومدير 
العالقات العامة بشار األمير وفريق العالقات العامة 
في »الوطن«، واالوبريت من تأليف الشاعر عبداللطيف 
البناي وتلحني سليمان املال وعبداهلل القعود ود.أحمد 
احلمدان ومبش����اركة عدد كبير من طالب وطالبات 

وزارة التربية.
ومتي����ز االداء بالتنس����يق والتناغم الواضح بني 
الكلمة واللحن واالداء اضافة الى اللوحات اخللفية 

التي كانت متناسبة مع كل لوحة على حدة.
واستوحى املؤلف النص من النطق السامي الذي 
دعا فيه صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
الكويتيني إلى التالحم والتكاتف، وتناول الشاعر حياة 
املاضي في الكويت وبعض العناصر التي حتمل دالالت 
كثيرة من كويت املاض����ي قبل ظهور النفط، اضافة 
إلى جانب من حياة املجتمع الكويتي مثل الكش����تة 
في الربي����ع، وكان هناك دور كبير ومميز لتلفزيون 
الوطن من حيث االستعداد للنقل واستخدام االجهزة 
احلديثة واملعدات املتطورة واختيار اللقطات التي تبث 
روح الدهشة لدى املتلقني من خالل الصورة والصوت 
واللوحة واستخدام املؤثرات التي تركت انطباعا رائعا 
لدى احلضور، األمر الذي ش����كل داللة واضحة على 

اجلهود املبذولة الجناز هذا العمل الفني الرائع.

أوبريت »الكويت لمن أحبّها« جسّد تالحم الكويتيين في مختلف الظروف

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وعدد من الطالبات املشاركات في األوبريت


