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جانب من احلفل

فيصل القناعي وداود حسني مع احلضور في احلفل

أبوطبيلة يحتفل مع األطفال

داود حسني متوسطا عددا من األطفال

توزيع القرقيعان على األطفال

الفودري: »البحري« حريص على غرس
العادات الكويتية في نفوس األطفال

قرقيعان الصحافيين مناسبة لتوطيد
العالقات بعيدًا عن أجواء العمل 

دارين العلي 
شهد حفل القرقيعان والغبقة 
الرمضانية الذي نظمته جمعية 
الصحافيني مساء امس األول 
في مقرها في الشويخ حضورا 
كثيفا للصحافيني وعائالتهم 
مبش���اركة عدد م���ن الفنانني 
امللتزمني الذين يواظبون على 
حضور حفالت القرقيعان التي 

تنظمها اجلمعية سنويا. 
وقال أمني سر اجلمعية فيصل 
القناعي في تصريح ل� »األنباء« 
ان احلفل مناس���بة اجتماعية 
حترص اجلمعية على إحيائها 
س���نويا بهدف توطيد أواصر 
الصداقة بني عائالت الصحافيني 

بعيدا عن جو العمل. 
وأعرب عن سعادته باحلضور 
الكثيف من قبل أبناء اجلمعية 
وعائالتهم شاكرا جميع الفنانني 
الذين لبوا الدعوة ومن بينهم 
الفنان داود حسني وغامن الصالح 
واحمد ايراج واملذيع مش���عل 
معرفي واملمثل احمد السلمان 
واملمثل سعود الشويعي وعدد 

من الفنانني املتألقني.
وأكد حرص اجلمعية على 
إحياء هذه املناسبة الرمضانية 
الى  بغية توارثه���ا وانتقالها 
األجي���ال املقبل���ة، متمنيا ان 
ي���دوم التفاعل والتواصل بني 
أف���راد اجلمعية ف���ي مختلف 

املجاالت. 
وبعيدا عن مناسبات رمضان، 
لفت القناعي الى برنامج مكثف 
حتضره اجلمعية عقب ش���هر 
رمضان يتضمن ندوات ولقاءات 
ودورات تدريبي���ة في تنمية 
املهارات الصحافية بالتعاون مع 
االحتاد الدولي للصحافة واحتاد 
الصحافيني العرب، مشيرا الى 
تنظيم دورة في دولة البحريني 
يشارك فيها 4 زمالء حول كيفية 

تغطية االنتخابات.
وشارك الفنان احمد السلمان 

دورا كبيرا في جناحه وظهوره 
الفني وخصوصا في بداياته، 
معتبرا انه يرد جزءا بس���يطا 
من اجلميل مبشاركته لهم في 

يوم من السنة.
أم���ا احلف���ل فق���د تعددت 

في احلفل متمنيا في تصريح 
ل���� »األنب���اء« أال تنقطع هذه 
العادة الس���نوية، مشيرا الى 
انه يش���ارك اجلمعية منذ 10 
سنوات هذا احلفل، معتبرا ان 
للجمعية وللصحافيني عموما 

فقراته بني املسابقات والرسم 
على الوجوه واألسئلة الدينية 
الس���احر  والتراثي���ة وفقرة 
الكرتوني���ة  والش���خصيات 
الت���ي قدمتها فرقة عالء الدين 

الكويتية.

عادل الشنان
أقام الن����ادي البحري غبقة رمضانية كما ج����رت العادة في موقعه 
الكائن في منطقة الساملية بحضور عدد غفير من املواطنني واملقيمني ومت 
توزيع القرقيعان على األطفال كما قام منظمو احلفل بتوزيع الهدايا على 
الفائزين باملس����ابقات التي تخللها احلفل. وقال أمني السر العام للنادي 
البحري خالد الفودري ان هذا احلفل ينظم سنويا من قبل إدارة النادي 
بهدف تعليم األطفال العادات الكويتية القدمية للقرقيعان مثل أبوطبيلة 

وغير ذلك من أكالت ومش����روبات تقدم في هذا الش����هر الفضيل، إال ان 
هذا العام رأت اإلدارة إضافة بعض النش����اطات التي تعبر عن العادات 
الرمضانية في الدول العربية واإلسالمية األخرى حتى تكون االستفادة 
للجميع من اخواننا املواطن����ني واملقيمني ولتكون الفرحة جماعية من 
مختلف النواحي، متمنيا ان تقوم جميع األندية مبثل هذه النش����اطات 
االجتماعية ملا لها من أثر إيجابي على املجتمع بشكل عام وخصوصا ان 

الهيئة العامة للشباب والرياضة تدعم هذا النوع من األنشطة.

خالل حفل النادي للقرقيعان

بحضور عدد من الممثلين والفنانين 


