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عبداهلل البخيتظرف تبني منه تاريخ الذكرى األولى لالحتفال باستقالل الكويت 1962/6/19

شعار احلملة

البنك أعلن عن أنشطته لمواكبة المناسبات الغالية

القناعي: »بوبيان« يطلق مسابقة تاريخ الكويت
للمواطنين والمقيمين احتفااًل باألعياد الوطنية

اعلن بنك بوبيان عن ابرز 
مالمح حملته لالحتفال مبرور 
50 عاما على االستقالل و20 
عاما على التحرير و5 سنوات 
عل���ى تولي صاحب الس���مو 
االمير الشيخ صباح االحمد 
مقاليد احلكم، وتتضمن هذه 
احلملة مجموعة من االنشطة 
املوجه���ة جلمي���ع املواطنني 
واملقيمني والتي تأتي مواكبة 
الكوي���ت بهذه  الحتف���االت 

املناسبات الغالية.
وق���ال مدير ع���ام مجموعة 
اخلدم���ات املصرفي���ة والدعم 
املصرفي في البنك ناظم القناعي 
ان احتفال ه���ذا العام له وضع 
خاص كونه ميثل اليوبيل الذهبي 
الستقالل البالد ومرور اكثر من 
خمس���ة عقود على بناء الدولة 
احلديثة وهو ما دعا البنك الى 
تشكيل جلنة خاصة للتخطيط 
وتنفيذ مختلف االنشطة املتعلقة 

باحتفاالت الكويت.
واستعرض القناعي ابرز هذه 
االنشطة ومن بينها مسابقة تاريخ 
الكويت والتواجد في املجمعات 
التجارية طوال الشهر الى جانب 
تزيني االفرع واملباني الرئيسية 
واقامة مخيم ربيعي للعاملني في 
البنك ومسابقات الطالق مواهبهم 

وابداعاتهم.
انه حرصا  القناعي  واوضح 
من البنك على مشاركة الكويت 
احتفاالتها خالل الشهر اجلاري، 
فإن شعار البنك سيتلون خالل 
هذه الفترة بألوان علم الكويت 
االربعة االحمر واالسود واالخضر 
واالبي���ض، مضيف���ا ان جميع 
املطبوعات واالعالنات اخلاصة 

اجلائزة الكبرى هي سيارة جي 
ام سي اكاديا 2011.

المجمعات التجارية

وقال القناع���ي انه مت وضع 
تصميم خاص للمباني الرئيسية 
وجميع اف���رع البنك املتواجدة 
في مختلف انحاء الكويت حيث 
ترفع جميعها عبارة واحدة وهي 
»دمت لنا يا كويت« ملواكبة جميع 
مظاهر الفرح والبهجة والسرور 
التي تعيشها البالد هذه االيام.

التي  ابرز االنش���طة  وحول 
سيقوم بها البنك خالل تواجده 
ف���ي املجمع���ات التجارية، قال 
القناعي انها متنوعة وتراعي هذه 
االحتفاالت، حيث سيتم توزيع 
االعالم واحلل���وى على االطفال 
ورسم علم الكويت على وجوههم 
الى جانب البروش���ور اخلاص 
مبسابقة تاريخ الكويت باالضافة 
الى تواج���د عدد م���ن موظفي 
البنك للتعريف بأبرز اخلدمات 

واملنتجات التي يقدمها.

المخيم الربيعي

من ناحية اخرى، قال القناعي 
ان البنك وعلى مدى اربعة ايام 
في الفترة من 24 الى 27 اجلاري 
سيتواجد في احد املخيمات، حيث 
سيقوم بتوزيع االعالم والهدايا 
املواطنني واملقيمني  على جميع 
الذين سيحتفلون بهذه املناسبات 

في املخيمات.
واضاف ان املخيم سيستضيف 
البنك  العاملني في  ايضا جميع 
وعائالتهم حيث س���يتم اجراء 
الترفيهية  املسابقات واالنشطة 

بهذه املسابقة.

باحتفاله بذكرى مرور 50 عاما 
على االس���تقالل و20 عاما على 
التحرير حتمل الش���عار امللون 

بألوان علم الكويت.
الى مسابقة  القناعي  واشار 
الكوي���ت والتي متنح  تاري���خ 
املش���اركني فيها فرص���ة الفوز 
بس���يارة جي ام سي اكاديا الى 
جانب عدد من اجهزة اآلي فون 
واآلي باد، مشيرا الى انها عبارة 
عن مجموعة من االس���ئلة التي 
تتعلق بتاريخ الكويت، حيث متت 
االستعانة بواحد من ابرز مؤرخي 
الكويت وهو د.عادل العبداملغني 
العداد نبذة مختصرة عن تاريخ 
الكويت بحيث متكن من يقرأها 
من االجابة عن االسئلة الواردة 

في املسابقة.
واضاف ان الهدف من املسابقة 

املعدة تعتب���ر الطريق الى حل 
االسئلة اخلمسة التي تتضمنها 

املسابقة.
واشار القناعي الى انه ميكن 
املش���اركة في املس���ابقة اما عن 
طريق زي���ارة موقع البنك على 
www.bankboubyan. االنترنت

com او عن طريق ملء االستمارات 
اخلاصة باملسابقة املوجودة في 

االفرع.
واض����اف انه ميك����ن ايضا 
احلصول على هذه االستمارات 
من خالل جناح البنك املتنقل 
والذي س����يتواجد في مجمع 
املارينا )من 10 الى 12 اجلاري( 
ومجمع 360 )م����ن 17 الى 19 
اجلاري(، واخي����را في مجمع 
األڤنيوز من 20 الى 26 اجلاري، 
حيث سيتم اجراء السحب على 

ه���و اذكاء روح الوطني���ة لدى 
املواطنني ال���ى جانب تذكيرهم 
بجزء مهم من تاريخهم وتعريف 
الكويت، حيث  املقيمني بتاريخ 
ان ق���راءة النب���ذة التاريخي���ة 

ناظم القناعي

دمش���ق � كونا: هنأ رئيس 
مجلس الوزراء السوري محمد 
الكويتي  ناجي عطري الشعب 
مبناس���بة مرور 50 عاما على 
االستقالل و20 عاما على التحرير 
وخمس س���نوات عل���ى تولي 
حضرة صاحب الس���مو االمير 
الش���يخ صباح االحمد مقاليد 

احلكم.
وقال عطري في تصريح ل� 
»كونا« بهذه املناسبة »يسعدني 
ان اهنئ الشعب الكويتي بهذه 
املناسبات الوطنية الغالية على 
قلوبنا جميع���ا »مؤكدا اعتزاز 

سورية الدائم بروابطها العميقة وصالتها الوثيقة 
م���ع الش���عب الكويتي »الذي نكن ل���ه كل مودة 

وتقدير«.
واكد عطري ان مسيرة التعاون والتكامل بني 
سورية والكويت التي نشهدها في املجاالت السياسية 
واالقتصادية واالجتماعي���ة والثقافية امنا تأتي 
ترجمة وجتسيدا لهذه الروابط والصالت االخوية 

التي جتمع بني البلدين والشعبني الشقيقني.
واضاف عطري »يسعدنا ان نرى دوما مسيرة 
التعاون املشترك تتقدم باطراد وحتقق خطوات 

ملموسة في جميع ميادين التعاون«.
وقال انه »انطالقا من ذلك فان احلكومة السورية 
وبتوجيهات من الرئيس الس���وري بشار االسد 
تولي اهتماما كبيرا لتطوير عالقات التعاون مع 
الكويت باعتبارها هدفا اس���تراتيجيا نعمل في 
حكومتي البلدين على جتس���يده كحقيقة قائمة 
الس���يما في هذه املرحلة التي تتطلب التنسيق 
والتشاور بني االش���قاء بهدف حتقيق التضامن 
العرب���ي وتعزيز العمل العربي املش���ترك خدمة 
ملصالح االم���ة العربية ومواجهة التحديات التي 
تتعرض لها مبا لها من تداعيات سياسية واقتصادية 

وثقافية واجتماعية «.
واع���رب عطري عن تقدير بالده عاليا ملواقف 

الكويت الش���جاعة والواضحة 
حيال القضاي���ا الوطنية لالمة 
الى جانب  العربية ووقوفه���ا 
سورية مثمنا في الوقت ذاته دعم 
الكويت لعملية التنمية الشاملة 
في سورية ومساهمتها الفعالة 
في متويل بعض مشاريع التنمية 

اجلارية في سورية.
واكد ان س���ورية تطمح الى 
املزيد من هذه املشاركة التي ان 
دلت على شيء فإمنا تدل على 
حلمة الشعبني واملودة القائمة 
بينهم���ا وحرصهما الدائم على 
تطور سورية والكويت وتقدمهما 
في مختلف املجاالت. ومبناسبة االحتفال مبرور 
خمس س���نوات على تولي صاحب السمو االمير 
مقاليد احلكم، اشاد رئيس الوزراء السوري بدور 
سموه في تعزيز وتفعيل التضامن العربي والعمل 
العربي املش���ترك وبحكمت���ه ومواقفه الوطنية 

والقومية من القضايا العربية.
ولفت في هذا الصدد الى اهمية الزيارة االخيرة 
التي قام بها سموه الى دمشق ولقائه مع الرئيس 
بشار االسد والتي شكلت خطوة متقدمة ومتميزة 
على صعيد مس���يرة التعاون االخوي القائم بني 
سورية والكويت. واعرب عن متنياته ومتنيات 
احلكومة السورية لصاحب السمو األمير موفور 
الصحة والس���عادة ومتابعة مسيرته النضالية 

على املستويني الوطني والقومي.
ومتنى عطري للحكومة الكويتية الرش���يدة 
وعلى رأسها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملم���د دوام التوفيق والنجاح في مهامها 
الهادفة الى رعاية شؤون الشعب الكويتي وحتقيق 

امانيه بالتقدم الدائم واالزدهار املنشود.
وتوجه للشعب الكويتي الشقيق بكل عبارات 
التهنئة واملودة واالكبار سائال اهلل تعالى ان يحقق 
للش���عب الكويتي كل ما يصبو اليه من تقدم في 

ميادين التنمية والبناء.

هّنأ القيادة السياسية والشعب الكويتي بمناسبة األعياد الوطنية

عطري: سورية تقدر مواقف الكويت الشجاعة 
في خدمة القضايا الوطنية لألمة العربية

البريد يشهد على حقب مهمة من تاريخ الكويت

الطوابع األربعة التذكارية التي حتمل صور الشيخ أحمد اجلابر

توثق رحلة »البري����د« في الكويت اهم األحداث 
التاريخية التي ش����هدتها البالد وتس����جل األختام 
والطوابع البريدية تاريخ����ا طويال لتكون مبنزلة 
الشاهد على حقب مهمة من حياة الكويتيني واجنازاتهم 

عبر مئات السنوات.
وقال عضو مجلس ادارة اجلمعية الكويتية لهواة 
الطوابع والعمالت عبداهلل البخيت ل� »كونا« أمس 
ان تاريخ اولى الرسائل املعروفة املرسلة من الكويت 
يع����ود الى الرابع من مارس عام )1750( وارس����لها 
ممثل شركة الهند الشرقية االجنليزية في البصرة 
اثر فراره من السلطات العثمانية الى الكويت آنذاك 
ووجهها الى احد القساوسة مبدينة حلب السورية 
يشرح فيها مشكلته مع شركته حيث اليزال االرشيف 
الهولندي يحتفظ بها الى يومنا هذا. واضاف البخيت 
ان ما ميكن تسميته بالنشاط البريدي في الكويت 
بدأ عمليا عام 1904 إبان عهد الشيخ مبارك بن صباح 
قبل ان يشهد مكتب البريد في الكويت ادارات اجنبية 
متعاقبة هندية وباكستانية واجنليزية لتؤول الى 

ادارة كويتية وطنية فيما بعد.
وذك����ر ان اتفاقي����ة احلماية بني الش����يخ مبارك 
وبريطانيا في 23 يناير عام 1899 أثمرت عن تعيني 
أول مقيم سياسي بريطاني في الكويت الذي وصلها 
في اخلامس من اغس����طس ع����ام 1904 وكان يدعى 
الكولونيل )نوكس( واحضر معه مس����اعد طبيب 

جراح ومساعدا مسؤوال عن البريد.
واوضح ان اخلدمات البريدية مارس����ت اعمالها 
في الكويت مع بداية اس����تقرار املقيم السياسي في 
الكويت اال ان مكتب البريد في الكويت افتتح رسميا 
في 21 يناير عام 1915 وكان ذلك أيضا في عهد الشيخ 

مبارك بن صباح.
وبني ان اخلدمات البريدية في تلك الفترة كانت 
تتم انطالقا من مبنى مقر املقيم السياسي ولم يتم 
اس����تخدام اخلتم اخلاص ملكتب بريد الكويت الذي 
كان يحمل كلمة »الكويت« باللغة الفرنسية بل كانت 
تختم الرسائل الصادرة والواردة الى البالد من مكتب 

البريد الهندي في فرع »بوشهر«.
وق����ال البخيت ان هذه الفترة لم تش����هد صدور 
طوابع خاصة للكويت بل استخدمت مجموعة طوابع 
هندية حتمل صورة امللك ادوارد السابع واخرى حتمل 
صورة امللك جورج اخلامس مبينا ان الشيخ مبارك 
وافق آنذاك للسلطات االجنليزية عام 1912 على انشاء 

خط التلغراف الالسلكي في الكويت.
واشار الى مذكرات الدكتور ماليري الطبيب املقيم 
في الكويت بني )1911 و1947( التي ورد فيها ان »الكويت 
كانت ع����ام 1914 معزولة عن العالم اخلارجي متاما 
حيث حتولت كل السفن التي كانت تنقل املسافرين 
والبريد والبضائع عب����ر اخلليج لنقل اجلنود عن 

زيارة ميناء الكويت ولم تك����ن هناك أي طريق او 
مواصالت سلكية أو السلكية تربط الكويت باخلارج 
اال انه مع استمرار احلرب مت تركيب السلكي ميدان 

ثم خط تلغرافي«.
وذكر انه في عهد الشيخ جابر بن مبارك الصباح 
وبعد توسطه لتجار الكويت لدى السلطات البريطانية 
سمحت هذه السلطات لتجار الكويت باستعمال خدمة 
حتويل األموال الى اخلارج بالقس����م البرقي. وقال 
انه في عهد الشيخ س����الم املبارك الصباح صدرت 
اختام للبرقيات عام 1919 بعد أن بدأ استخدام خط 
التلغراف املوصل ب����ني مكتبي بريد الكويت وبريد 
البصرة من قبل العم����وم وبدأت حكومة بريطانيا 
تتولى االشراف على املكتبني التابعني إلدارة مكتب 

البريد الهندي.
وبني انه مت تبديل اخلتم املس����تخدم في مكتب 
البريد من اللغة الفرنسية الى االجنليزية عام 1922 
وف����ي العام الذي يليه صدرت أول مجموعة طوابع 
هندية موشحة باس����م الكويت باللغة االجنليزية 
حتمل صورة امللك ج����ورج اخلامس ملك بريطانيا 
وامبراطور مستعمرة الهند. واضاف البخيت انه خالل 
فترة ادارة البريد الهندية صدرت عدة مجموعات من 
الطوابع موش����حة باسم الكويت باللغة االجنليزية 
وعلى سنوات مختلفة )املجموعة االولى صدرت عام 
1929 والثانية عام 1933 وحتمل هاتان املجموعتان 
صورة امللك جورج اخلامس بينما صدرت املجموعة 
الثالثة عام 1939 والرابعة عام 1945 وحتمل هاتان 

املجموعتان صورة امللك جورج السادس(.
وذكر ان مكتب البريد في الكويت كان يعمل من 
مقر املعتمد السياس����ي منذ عام 1904 وحتى 1929 
ومع تعيني املعتمد السياسي الكولونيل ديكسن في 
الكويت عام 1929 استأجر بيتا منفصال ملكتب البريد 
وبقي املكتب اجلديد يعمل حتى عام 1941 لينتقل الى 
منزل عائلة )جشنمال( الهندية ملدة اسبوعني وفي 
أواخر مايو م����ن العام ذاته انتقل مكتب البريد الى 

مقر شركة البرق والالسلكي احملدودة.
وقال انه في فبراير عام 1942 انتقل مكتب البريد 
الى الدور األول من الكش����ك الش����مالي الذي شيده 
الش����يخ مبارك بن صباح )1896/1915( بداية عهده 
واستمر مكتب البريد يعمل من الكشك حتى السابع 
م����ن فبراير1952. وذكر ان دائرة البريد البريطانية 
تس����لمت ادارة مكتب الكويت منذ االول من ابريل 
1948 ال����ى االول من فبراي����ر 1959 وفي هذه الفترة 
استخدمت الكويت عشر مجموعات طوابع اجنليزية 
موشحة باس����م الكويت باللغة االجنليزية وحتمل 
أول خمسة اصدارات صورة امللك جورج السادس 
بينما حتمل اخلمسة األخرى صورة امللكة اليزابيث 

الثانية وقيمتها بالعملة الهندية.

د.جالل الدقير

أعرب عن تهنئة السودان باألعياد الوطنية

الدقير: الكويت أصبحت قلعة للعروبة
ونموذجاً للدولة العصرية المؤثرة في محيطها

اخلرط���وم � كونا: قال وزير 
التعاون الدولي السوداني د.جالل 
الدقير أمس ان الكويت أصبحت 
بإرثها وحاضرها قلعة للعروبة 

ومنوذجا للدولة العصرية.
وذكر الوزير الدقير في حديث 
ل� »كونا« مبناس���بة احتفاالت 
الوطنية ان  الكويت بأعياده���ا 
احتفاالت الكويت بعيدها الذهبي 
وبزيادة النهضة والقوة معتبرا 
أنها تعد قلعة للعروبة ومنوذجا 
للدول���ة العصري���ة املؤثرة في 
محيطها اإلقليمي والعاملي متحررة 
من هواجس الدولة الريعية أو 

محددات الدولة الصغيرة.
وأضاف انني مبناسبة ذكرى 
العيد الوطني أتقدم للكويت شعبا 
وحكومة وأميرا وقيادة بأخلص 
التمنيات والتهاني ملا وصلت إليه 
من تقدم ونهضة ومتاسك ووحدة 
وطنية ومتسك بثوابت القضايا 

العربية واإلسالمية.
وهنأ الدقير الكويت ش���عبا 
ال� 20،  التحرير  وحكومة بعيد 

الكويت اآلن  مشيرا إلى جتاوز 
جراحها وانها  قفزت فوق أحزانها 
دولة قوية وشعبا أبيا وتوجها 
نحو املس���تقبل بخطى راسخة 
وإميان عمي���ق بدورها وحركة 

سياسيه راشدة.
وأعرب عن تهنئته باسم الشعب 
الديبلوماسية  السودان ش���يخ 
اإلسالمية صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد مبناسبة 

مرور 5 س���نوات عل���ى توليه 
مقاليد احلكم في الكويت، مبينا 
ان الكويت كانت حني تأسيسها 
في خاصرة اخلليج في ستينيات 

القرن املاضي.
الس���وداني  الوزير  وأوضح 
الكويت صغيرة في حجمها  ان 
اجلغرافي وعمالقة بطموحاتها 
وتأثيراته���ا االقليمية والعاملية 
حيث صحب حتقيق االستقالل 
السياسي عمل باهر في التنمية 
االقتصادية واالجتماعية محققة 
وحدة داخلية ونسيجا مجتمعيا 
ميثل منوذجا للنهضة املجتمعية 
الوطني. وأضاف ان  والتماسك 
الكويت سارت منذ بدء استقاللها 
ف���ي تطوي���ر قط���اع البترول 
وحتديث���ه ورفد البناء الداخلي 
اإلمنائي بتخطيط رشيد، وفي 
نفس الوقت فتحت أبوابها نحو 
جتسيد الوحدة العربية عبر تقدمي 
املشاريع والدعم للدول العربية 
ذات احلاجة لرأس املال في إطار 

دعم الكويت للدول النامية.

»الموانئ« تطلق معرض
»االستقالل 50« في 17 الجاري

أكدت مؤسس���ة املوانئ انها أع���دت برنامجا خاصا باحتفاالت 
الكويت الوطنية مبوازاة اس���تكمال مختل���ف التحضيرات التي 
من ش���أنها إبراز تواجد املؤسسة في مختلف مظاهر االحتفال مبا 

يتناسب مع دورها التاريخي.
وقال رئيس اللجنة اإلعالمية في املؤسسة بدر الرشود في بيان 
صحافي امس ان املؤسسة ستشارك في انشطة معرض »االستقالل 
50« الذي ينطلق في 17 اجلاري احتفاال بالذكرى ال� 50 لالستقالل 
وال� 20 للتحرير ومرور 5 سنوات على تولي صاحب السمو األمير 
مقاليد احلكم. واضاف الرشود ان املؤسسة قامت بتجهيز مركبة 
تتخذ مجسم س���فينة حتمل عبارات وطنية للتعبير عن الفرحة 
بهذه املناسبات الوطنية كما ازدانت موانئ املؤسسة ومبنى مجمع 
املوانئ بالزينة واألعالم واإلنارة الالزمة كما مت تركيب شاشة على 
املبنى إلظهار بع���ض الصور من تاريخ الكويت واالجنازات التي 
حققها أهلها عبر تاريخهم. وأشار الى ان احتفاالت املؤسسة العام 
احلالي تختلف عن غيرها في السنوات املاضية من خالل تنوعها 
وتعددها وفي مختلف املس���تويات اميانا من املؤسس���ة بأهمية 
املش���اركة في مثل هذه األنشطة الس���يما وسط األجواء الوطنية 

وتعزيز قيم الوالء واالنتماء الى الكويت.

بشرى شعبان
كش���ف مدير إدارة رعاية 
الش���ؤون  األح���داث بوزارة 
االجتماعية والعمل عبداللطيف 
الس���نان تزايد أع���داد نزالء 
مؤسس���ات األح���داث خالل 
شهر فبراير من كل عام تزامنا 
مع احتف���االت البالد باألعياد 

الوطنية والتحرير.
وأشار السنان في تصريح 
صحاف���ي الى وج���ود زيادة 
واضحة في أعداد األحداث خالل 
شهر فبراير من األعوام الثالثة 
املاضية، مستشهدا بإحصائيات 

اإلدارة التي بينت وجود زيادة خالل فبراير املاضي 2010 نحو 284 
نزيال وفي فبراير 2009 نحو 249 نزيال وفي فبراير 2008 نحو 218 
نزيال. وأرجع السنان هذه الزيادة الى طريقة احتفال الشباب باألعياد 
وما يصاحبها من آثار تشويه في شوارعنا وانتهاك للقانون بحجة 
الفرح الى جانب مظاهر االستهتار التي اتخذت منحى الفوضى العارمة 
التي بدأت تستفحل عاما بعد عام. واختتم السنان تصريحه داعيا 
وزارة اإلعالم الى بث برامج توعوية وتثقيفية من خالل الفالشات 
التوعوية التي تلفت الناشئة الى ضرورة االلتزام مبفهوم املعاني 
السامية وزيادة جرعة التثقيف وبث روح الوطنية والوالء حتى 

يكون االحتفال باملناسبات الوطنية موازيا ألهميتها.

تركيا تهنئ الكويت 
باحتفاالتها

أنق���رة � كون���ا: هن���أ كبير 
مستشاري الرئيس التركي ارشاد 
الكويت باحتفاالتها  هورموزلو 

الوطنية.
وقال هورموزلو في لقاء مع 
»كونا« ان تركيا حكومة وشعبا 
تهنئ الكويت الشقيقة باليوبيل 
الذهبي لذكرى االستقالل وعيد 
التحرير والذكرى اخلامسة لتولي 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد مسند االمارة كما تشاطر 
الشعب الكويتي االحتفاالت بهذه 

املناسبات الثالث.
التركي  الرئيس  ان  وأضاف 
عبداهلل غول تلقى في ديسمبر 
املاضي دعوة رسمية من صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
للمشاركة في احتفاالت الكويت 
التي ستقام يومي 25 و26 فبراير 
اجلاري بحض���ور عدد من قادة 

وزعماء دول شقيقة وصديقة.
وأك���د ان الرئيس غول قبل 
الرس���مية على ان يتم  الدعوة 
االعالن ع���ن تلبية هذه الدعوة 
في الوقت املناسب وبالتنسيق 
مع اجلانب الكويتي. وتطرق الى 
العالقات بني الكويت وتركيا وقال 
انها عميق���ة ومتجذرة تاريخيا 
وتعكس منوذجا يحتذى به في 
مجال العالقات بني الدول معتبرا 
ان هذه العالق���ات نتاج لقرون 
مضت من الروابط والوش���ائج 

الثقافية واحلضارية.

السنان: زيادة أعداد األحداث
تزامناً مع األعياد الوطنية

إقبال كبير على المشاركة
في مهرجان »الموروث الشعبي«

أشادت اللجنة املنظمة ملهرجان املوروث الشعبي لألعياد الوطنية 
امس باإلقبال اجلماهيري الالفت للتسجيل واملشاركة في أنشطة 
املهرجان وفعالياته ومس���ابقاته التراثية احتفاال بأعياد الكويت 
الوطنية. وقال رئيس جلان التحكيم في املهرجان الشيخ صباح فهد 
الناصر ل� »كونا« ان أمس هو اليوم االول من فتح باب التسجيل 
ف���ي املهرجان الذي ينطلق يوم اخلميس املقبل احتفاال مبرور 50 
عاما على االستقالل و20 عاما على التحرير وخمس سنوات على 
تولي صاحب السمو األمير مقاليد احلكم، حيث شهد تسجيل اكثر 

من 400 مشارك وفي مختلف السباقات.
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