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ينظمه بيت لوذان من 19 إلى 23 الجاري

»األهلي« يقدم رعاية ماسية لـ »موروثنا الحرفي«

الدهيم: أكثر من 58 جهة حكومية ومؤسسة تجارية
وجمعية تعاونية تشارك في »االستقالل 50«

يقام من 17 إلى 27 الجاري في أرض المعارض

عوض: الخضرة والورود تكسو الكويت في أعيادها
»الزراعة« أطلقت حملة لتوزيع مليون شتلة

قائد البحرية البلجيكية يشيد بتطور الكويت
»موروثنا الشعبي« ينطلق اليوم

اليو ماري تؤكد متانة العالقات الكويتية ـ الفرنسية األوبريت الوطني فن يمس الذاكرة والوجدان

بروكســـل ـ كونا: أشاد قائد 
البلجيكيـــة االدميرال  البحرية 
بـــول روبنس  البحـــري جون 
بالتطور الـــذي حققته الكويت 
خالل األعوام العشرين املاضية 
وذلك في أعقاب حرب حتريرها 

من براثن الغزو العراقي.
جاءت تصريحات االدميرال 
روبنـــس لـ »كونـــا« عقب حفل 
اقامته سفيرتنا  الذي  العشـــاء 
لدى بلجيـــكا نبيلـــة املال على 
التي  البلجيكية  البحرية  شرف 

شاركت في عمليات إزالة األلغام 
إبان االحتـــالل العراقي للكويت 
وذلك مبناسبة احتفاالت الكويت 

الوطنية.
وأعرب االدميرال روبنس الذي 
شارك في حرب حترير الكويت في 
العام 1991 عن شعوره بالسعادة 
واإلعجاب ألن الكويت استطاعت 
في غضون 20 عاما فقط حتقيق 

كل هذا التطور.
من جانبها قالت السفيرة املال 
في حديث مماثل لـ »كونا« ان هذا 

االحتفال جاء تقديرا وعرفانا لدور 
بلجيكا والبحرية البلجيكية الذي 
كان فعاال في عمليات إزالة االلغام 

في املياه االقليمية الكويتية.
كما قالت الســـفيرة املال في 
كلمتها امام احلضور ان بلجيكا 
من أوائل الـــدول التي لبت نداء 
املساعدة واملشاركة في عمليات 
حترير الكويت مضيفة ان خمس 
سفن بحرية بلجيكية شاركت في 
عمليات إزالـــة األلغام من املياه 

االقليمية الكويتية.

ينطلــــق مهرجــــان املوروث 
الشــــعبي لألعياد الوطنية اليوم 
متضمنا أنشطة ومسابقات تراثية 
مختلفة مبشاركة واسعة من محبي 
الهوايات املختلفة من أبناء الكويت 
التعاون اخلليجي  ودول مجلس 
ويستمر حتى السادس من مارس 

املقبل. وقال رئيس اللجنة املنظمة 
العام الشيخ  للمهرجان واملنسق 
ضاري الفهد لـــــ »كونا« أمس ان 
املكرمة الســــامية التي تفضل بها 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بإقامة هذا املهرجان ألبنائه 
من عشاق هذه الرياضات ادخلت 

الفرح والسرور الى قلوب جميع 
الشباب املشارك واملتابع لها.

وأضاف الشيخ ضاري الفهد ان 
املهرجان يشمل مسابقات مختلفة 
خاصــــة لالبل والهجــــن واخليل 
واملاعز واألغنام والصقور وهجيج 

ومزاين االبل.

باريس ـ كونــــا: أكدت وزيرة 
اخلارجية الفرنسية ميشيل اليو 
ماري امس متانة العالقات الكويتية 
ـ الفرنسية مشيدة باجلهود التي 
تبذلها الكويت من اجل املساعدة 
على تنمية الدول الفقيرة في العالم. 
جــــاء ذلك في تصريــــح للوزيرة 
ماري لـ »كونا« مبناسبة احتفاالت 

الكويت الوطنية.
وذكــــرت مــــاري ان »الكويت 

صديقة وحليفة وشريكة لفرنسا 
ال غنى عنها في املنطقة«. وقالت: 
متيزت الصداقة العميقة بني فرنسا 
والكويت مبراحل أساسية على غرار 
ما حصل من خالل مشاركة فرنسا 
في التحالف الدولي الذي أدى الى 
حترير الكويت من الغزو العراقي. 
وأضافــــت »جتد عالقتنا جذورها 
الراســــخة في تعلقنــــا معا بقيم 
مشتركة منها حياة سياسية متينة 

وحرية رأي واسعة جدا والتسامح 
كركيزة للدميوقراطية«.

وأوضحت ان العالقات الفرنسية 
ـ الكويتية أخذت أبعادا جديدة لها 
في الســــنوات األخيرة حيث قرر 
رئيس اجلمهورية الفرنسية نيكوال 
ساركوزي وصاحب السمو األمير 
الشــــيخ صباح األحمد في فبراير 
2009 إرساء شراكة استراتيجية 

شاملة.

تتميز األعيــــاد الوطنية التي 
تعيــــش الكويت أفراحهــــا حاليا 
الرسمية والشعبية  باالحتفاالت 
املعبرة عن حب الوطن واالنتماء 
إليــــه ويعد »االوبريــــت« أكثرها 

التصاقا بالوجدان والذاكرة.
وعــــن تعريف وأصــــل كلمة 
»اوبريت« قال الباحث في التراث 
الغريب الكويتي صالح   الغنائي 
 لـ »كونــــا« أمــــس ان االوبريت 
تصغير لكلمة »اوبرا« أي املسرحية 

املوسيقية الغنائية اخلفيفة.
وأضــــاف الغريــــب ان تاريخ 
االوبريــــت الوطني فــــي الكويت 
يعود الى عــــام 1972 حيث حلن 
املايسترو سعيد البنا مجموعة من 
االوبريتات الغنائية الوطنية ابرزها 
اوبريت لطلبة وزارة التربية مدته 
45 دقيقة تأليف الشــــاعر الراحل 
الفايز تغنــــى فيه بأمجاد  محمد 

انساننا الكويتي.
وأوضح انه في عام 1981 حلن 

سليمان املال اوبريت »احنا عشقنا« 
وقدمته مدرسة نسيبة بنت كعب 
املتوسطة للبنات وشهدت الفترة 
ذاتها اوبريت )قصة بلدنا( الذي 
كتبه الشــــاعر الغنائــــي الراحل 
العبداهلل اخلليفة  الشيخ خليفة 
الصبــــاح وحلنه يوســــف ناصر 
وغناه عبدالكرمي عبدالقادر وفيصل 
عبداهلل وخليفة بدر وهدى حسني 
وســــارة املعتوق مع فرقة فيروز 

الهندي الشعبية.

يســــعى البنك األهلــــي دومــــا لتعزيز دوره 
االجتماعي جنبا الى جنب مع دوره االقتصادي 
وذلك من خالل تقدمي الدعم املالي ملؤسسات املجتمع 
املدني واملساهمة والرعاية للكثير من األنشطة 
التربوية والصحية والرياضية والثقافية إميانا 
منه بدور مؤسسات املجتمع املدني في خدمة افراد 
املجتمع الكويتي وتربية االجيال ومساعدتها في 

تطوير قدراتها الرياضية والفكرية والثقافية.
وانطالقا من اميان البنك االهلي مبسؤولياته 
االجتماعية وفي سياق تفعيل املبادرات التي تهدف 
الى دعم ورعاية االنشــــطة الثقافية، قدم االهلي 
مساهمة مالية لرعاية ملتقى »موروثنا احلرفي 
الثانيـ  2011« الذي ينظمه بيت لوذان في الفترة من 
19 الى 23 اجلاري ضمن االحتفاالت بذكرى مرور 

50 عاما على االســــتقالل و20 عاما على التحرير 
و5 سنوات على تولي سمو االمير الشيخ صباح 

االحمد مقاليد احلكم في الكويت.
يهدف هذا امللتقى الى القاء الضوء على تراث 
األجداد واآلباء ونقــــل هذا التراث من خالله الى 
األبناء واألحفاد مجسدا بصور حية مشرقة من 
املاضي في اطار ابداعي حديث ومبشــــاركات من 
ممثلــــني ألجيال كويتية متعاقبــــة كما ينبع من 
مفهوم حاجتنا املاســــة الى ايجــــاد حلقة وصل 
بني األجيــــال للتواصل والتالحم ونقل اخلبرات 
واملهارات املرتبطة بتراث الكويت احلرفي بشكل 
خاص، وتراثها الشعبي بشكل عام، سعيا لتأكيد 
الهوية التراثية احلرفية وترسيخ عادات الكويت 

االصيلة وتقاليدها العريقة.

الكويت وسويســــرا لالســــتيراد 
والتصدير، شــــركة امل الكويت، 
الشــــايع للعطور، شركة  شركة 
محمد ناصر الهاجري، شركة محمد 
ناصر الهاجري )مصنع صبحان(، 
شركة صناعات البحر، شركة املدد 
للتجــــارة واملقاوالت، مؤسســــة 
السدي للتجارة العامة واملقاوالت، 
شركة شــــواطئ اخلليج لألدوات 
الصحية، شــــركة ياكــــو الطبية، 
مؤسسة بيوتي شــــيري، شركة 
النخبــــة املتحدة للتجارة العامة، 
شركة رهام للتجارة العامة، شركة 
مطاحن الدقيق واملخابز الكويتية، 
الهيئة العامة للصناعة، مؤسسة 
البترول الكويتية، مؤسسة املوانئ 
الكويتية، مؤسسة الكويت للتقدم 
العامة لشــــؤون  الهيئة  العلمي، 
القصر، وزارة املالية، األمانة العامة 
لألوقاف، وزارة األوقاف والشؤون 
الكويت، وزارة  اإلسالمية، بلدية 
الكهرباء واملاء، وزارة املواصالت، 
وزارة التجارة والصناعة، وزارة 
التربيــــة، وزارة االعــــالم، وزارة 
االعالم، وزارة العدل، جمعية الهالل 
االحمر الكويتي، بيت الزكاة، جامعة 
الكويت، الصندوق الكويتي للتنمية 
الشــــركة  العربية،  االقتصاديــــة 
الكويتية لالستثمار، معهد الكويت 
لألبحاث العلميــــة، الهيئة العامة 
للشباب والرياضة، االدارة العامة 
لإلطفاء، ديــــوان اخلدمة املدنية، 
احتاد الفنــــادق الكويتية، الهيئة 
العامة للمعلومات املدنية، وكالة 
األنباء الكويتية ـ كونا، عطورات 
االفراح، الشركة االنشائية احلديثة، 
صناعات الفارس، عطارد الثاقب 
العالقات  ـ لوحات فنية، جمعية 

العامة الكويتية.

وتشكيل االشـــجار والشجيرات 
التي على جانبي الطرق والشوارع 
واســـتبدال اليابس منها بأخرى 
جديدة مبا يتناســـب مع املوقع 
واملكان والغرض التي زرعت من 
أجله. مشيرا الى ان هناك عددا من 
االنشطة تعد وحتضر لها الهيئة 
على هامش االحتفاالت الوطنية، 
منها اعداد مسابقة ألجمل حديقة 
منزلية على مستوى الكويت اميانا 
منها بضرورة مشاركة املواطنني في 
جتميل وتخضير البالد وحتفيزهم 
على حب الزراعة والتخضير، هذا 
باالضافة الى مشــــاريع جتميلية 
يعد لها حاليا متمثلة في انشــــاء 
حدائق جديدة في املناطق السكنية 
احلديثة وتشجير املناطق والطرق 

اجلديدة.
الى ذلك، قامت الهيئة بإطالق 
حملة لتوزيع مليون شتلة متنوعة 
على مدارس الكويت تأخذ نصيبها 
الوقت نفسه  التخضير وفي  من 
تكون مرجعا علميا زراعيا لتدريس 
الطلبة عمليا على أسس مفاهيم 

الزراعة.

تأسيسها الى اليوم.
هــــذا وأكدت اجلهــــات التالية 

مشاركتها في املعرض:
الوطنــــي  شــــركة املصنــــع 
للفيبرجــــالس، مكتب الشــــهيد، 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، 
التأمينات، مجلــــس األمة، وزارة 
الداخلية، وزارة االشــــغال، بنك 
الكويت الصناعي، غرفة التجارة 
الوطني،  والصناعــــة، احلــــرس 
الكويتية، بنك  اخلطوط اجلوية 
الكويت الدولي، جمعية الصليبخات 
والدوحة التعاونية، جمعية مشرف 
التعاونية، جمعية الصوابر، جمعية 
ضاحية عبداهلل السالم واملنصورية 
التعاونية، بنك الكويت والبحرين، 
الفودري، سيدة  شركة عطورات 
االطياب انتصار، شــــركة اسمنت 
الكويت، شركة اوالد فهد اجلسار 
للتجارة العامة، شــــركة اجلسار 
للعطور، مصنع هاشم للبسكويت، 
الدمناركية  الكويتيــــة  الشــــركة 
لأللبان )كــــي دي دي(، شــــركة 
الروضة، شركة االغذية اخلفيفة، 
شــــركة اطياب املرشود، مؤسسة 

التربة. كما قامت الهيئة بتجديد 
شـــبكات الـــري ملعظـــم مناطق 
التجميليـــة وتركيب  الزراعات 
شـــبكات جديدة مزودة بأنظمة 
أوتوماتيكيـــة، الـــى ذلك زراعة 
التي ستحتضن  وتزيني املنطقة 
العرض العســـكري الذي سيقام 
احتفاال بهذه االعياد باالضافة الى 
انشاء نافورات وتالل وشالالت 
فـــي كل أرجاء الكويـــت بجانب 
ذلك تقوم الهيئة بقص وتهذيب 

تواصل شركة معرض الكويت 
الدولي استعداداتها إلقامة معرض 
»االستقالل 50« املقررة إقامته على 
ارض املعارض مبشرف خالل الفترة 
من 17 الــــى 27 اجلاري بالتعاون 
مع جلنة تنسيق وترتيب القطاع 
اخلاص واألهلي لالحتفال مبناسبة 
مرور 50 عاما على استقالل الكويت 

و20 عاما على التحرير.
وبهذه املناسبة صرحت مديرة 
إدارة التسويق والعالقات العامة 
في شركة معرض الكويت الدولي 
باسمة الدهيم بأن فكرة املعرض 
القت ترحيبا وقبوال لدى الكثير 
من الشركات واجلهات احلكومية 

واألهلية والتعاونية.
وأضافت ان اكثر من 58 جهة 
محلية اكدت مشاركتها في املعرض 
الى  حيث بادرت اعرق الشركات 
تأكيد مشــــاركتها في االحتفاالت 
التي ستشهدها البالد بهذه املناسبة 

الغالية.
وأوضحــــت الدهيــــم انــــه مت 
تخصيــــص 3 صــــاالت عــــرض 
للمعــــرض هي الصاالت 5 و6 و7 
حيث مت تخصيص الصالة رقم 5 
لشركات القطاع اخلاص الكويتية 
العريقة من التــــي لها تاريخ في 
خدمة خطط التنمية في الكويت 

على مدار نهضتها احلضارية.
أمــــا الصالة رقــــم 6 فقد تقرر 
تخصيصها للــــوزارات والهيئات 
واملؤسسات احلكومية الستعراض 
خدماتها وإجنازاتها وتطورها في 

خدمة الوطن واملواطن.
وقد تقرر تخصيص الصالة رقم 
7 للجمعيات التعاونية االستهالكية 
الستعراض تاريخها التعاوني في 
الكويت والتطور الذي حققته منذ 

محمد راتب
قال مدير ادارة العالقات العامة 
بالهيئة العامة لـ »الزراعة« شاكر 
عوض ان الهيئة تقوم بدور كبير 
في املشاركة في االحتفال باالعياد 
الوطنية للبالد هذه االيام والتي 
متثل للشــــعب الكويتــــي عالمة 

مضيئة في تاريخ الكويت.
وأضـــاف ان الهيئة ســـخرت 
كل امكانياتها الفنية والبشـــرية 
واملادية للمشاركة الفعالة في هذه 
االحتفـــاالت لتظهر الكويت أمام 
ضيوفها بأجمل صورة حضارية 
وهي تكسوها اخلضرة والورود 
الطبيعيـــة في أرجـــاء مناطقها 
وشوارعها وميادينها، مشيرا الى 
انه من ضمن هذه املناسبة تشجير 
وتخضير وتزيني الطرق املؤدية 
من والى مطـــار الكويت الدولي 
وقصر بيان والطرق الســـريعة 
والداخلية وامليادين الرئيســـية 
والفرعية والســـاحات اخلالية، 
وذلك بزراعتها بأشجار وشجيرات 
الزينة واالزهار املناسبة، وكذلك 
باملسطحات اخلضراء ومغطيات 

باسمة الدهيم

شاكر عوض

مديرة العالقات العامة في البنك األهلي تقدم شيك الرعاية

فريق »الوطني« مع األطفال املشاركني في األوبريت

»الوطني« يطلق أوبريت »حبيبتي يا كويت« اليوم
خمســــني عاما مع شبكة سي.ان.
بي.ســــي عربية، تنظيم ســــباق 
الوطني للمشــــي الســــنوي لهذا 
العام حتت شــــعار »حبيبتي يا 
كويت«، اطالق العديد من احلوارات 
واملسابقات حول االعياد الوطنية، 
الزيارات  مــــن  تنظيم سلســــلة 
امليدانية مــــن قبل موظفي البنك 
الى مستشــــفى الوطني لالطفال، 
وتزيــــني املقر الرئيســــي للبنك 
وكل فروعه في الكويت باالعالم 
الوطنية، باالضافة الى العديد من 
االنشطة واملبادرات التي سيعلن 

عنها تباعا.
من جانبه، قال هيثم احلجي، 
الرئيس التنفيذي لشركة كافيار، 
اجلهة املصممــــة للعمل: نود أن 
نتقدم بجزيل الشكر لبنك الكويت 
الوطني علــــى اتاحة الفرصة لنا 
لتنفيذ عمل يعبر عن حبنا وحب 
الوطني للكويت، ويجسد فرحة 
وفخر شــــعب الكويت بتاريخه. 
وأود أن أتقدم بتقديري جلميع من 
ساهم في هذا العمل والى الوطني 
ممثال بإدارته وفريق التســــويق 
والعالقات العامة على جهدهم في 
إجناح اوبريت »حبيبتي يا كويت« 
واجنازه بالصورة التي تليق مبكانة 
هذه املناسبات العزيزة على قلبنا. 
وخص احلجي االطفال املشاركني 
في االوبريت بالشكر، وقال: احلمد 
هلل الذي وفقنــــا بالعمل مع هذه 
املجموعــــة املوهوبة من االطفال 
وأتقدم بالشكر لهم وألهاليهم على 
اجلهد الذي بذلوه في جتسيد هذا 
االوبريت، وعلى االجواء العائلية 
واملرح الذي ســــاد فترة تصوير 
هذا العمل. وأعــــرب احلجي عن 
اعتزاز شركة كافيار بالعالقة التي 
تربطها مع الوطني قائال: يأتي هذا 
االوبريت تكملة ملســــيرة كافيار 
مع الوطني، واستكماال للنجاحات 
العديدة التــــي حققناها معا مثل 
دعايات )يبيله( و)مغامرات اجلمل( 

و)نبي عيدية(.
وفي النهايــــة، دعت املطر كل 
الكويتيــــني الى املشــــاركة اليوم 
)اخلميس( في املهرجان الضخم 
الذي سيقيمه الوطني في مجمع 
360 الساعة اخلامسة مساء إلطالق 
أوبريت »حبيبتي يا كويت« أمام 
اجلمهور، والذي سيتخلله سحب 
»اجلوهرة« والعديد من املفاجآت 

االخرى.

ان »الوطني« حريص على املشاركة 
املناســــبات  الفاعلة في مختلف 
واالعياد الوطنية، وذلك في اطار 
التزامه مبسؤوليته االجتماعية 
وجهوده على صعيد دعم وخدمة 
املجتمع مبا يحقق االرتقاء للمجتمع 
ويسهم في بناء مستقبل مشرق 

لالجيال القادمة.
وحتدث الرشــــيد عن سلسلة 
االنشــــطة واملبادرات التي ينوي 
البنك اطالقها مبناســــبة االعياد 
الوطنية، وقال ان اطالق أوبريت 
»حبيبتي يا كويت« يأتي في اطار 
الكويت  برنامج شامل أعده بنك 
الوطني لالحتفال باالعياد الوطنية، 
ويحفل بالعديد من االنشطة، من 
أهمها تقدمي حلقة وثائقية تاريخية 
حتكي قصة الكويت وتطورها خالل 

عربية وتزيني كل الفروع واملكاتب 
الرئيسية في الكويت مع توزيع 
االعالم الوطنية والشارات اخلاصة 
بهذه املناسبة على جميع العاملني، 
باالضافة الى تنظيم سلسلة من 
الزيارات امليدانية لفرق العاملني 
لدى البنك الى املستشفى الوطني 
التخصصــــي لالطفــــال وإطالق 
ســــباق الوطني السنوي للمشي 
العام حتت شعار »حبيبتي  هذا 
يا كويت« الى جانب اطالق العديد 
من املســــابقات واحلوارات حول 
موضــــوع األوبريت عبر مختلف 
قنوات التواصل االجتماعية لدى 
البنك مثــــل الفيس بوك وتويتر 

وغيرها.
بــــدوره، قال مديــــر العالقات 
العامة في البنك عبداحملسن الرشيد 

السفن والصيد والتجارة البحرية 
وما تالها من عملية بناء ســــور 
الكويت ومن ثم مرحلة اكتشاف 
النفط وما أعقبها من عمليات بناء 
وتنمية، مبا في ذلك بعض املراحل 
املفصلية مثل تغيير الروبية التي 
املتداولة  الرئيسية  العملة  كانت 
في ذلك احلني واستبدالها بالعملة 
الوطنية »الدينار الكويتي« والدور 
املهــــم الذي قام بــــه بنك الكويت 
الوطني على هذا الصعيد. وقالت 
املطر ان اطالق أوبريت »حبيبتي يا 
كويت« يأتي في اطار برنامج شامل 
أعده بنك الكويت الوطني في اطار 
احتفاالته بالعيد الوطني ويشتمل 
على تقدمي حلقة وثائقية حتكي 
قصة وتاريخ الكويت خالل خمسني 
عاما مع شــــبكة سي.ان.بي.سي 

عادل الشنان
أعلن البنك الوطني عن اطالق 
يــــا كويت«  أوبريــــت »حبيبتي 
مبناسبة االعياد الوطنية وأهداه 
الى صاحب السمو األمير والشعب 

الكويتي األبي.
جاء ذلك خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقدته ادارة العالقات العامة في 
بنك الكويت الوطني أمس إلطالق 
أوبريت »حبيبتي يا كويت« الذي 
يضم لوحات استعراضية جتسد 
قصة وتاريخ الكويت واملزمع بثه 
عبر جميع وسائل االعالم املرئية 

واملسموعة في الكويت.
واألوبريت قام بأدائه االطفال 
الرمضانية  الدعاية  الذين قدموا 
للبنك بعنــــوان »عطونا عيدية« 
والتي نالت استحســــان اجلميع 
آن ذاك. وقالت املديرة التنفيذية 
في ادارة العالقات العامة واالعالن 
فــــي البنك الوطني منال املطر ان 
هذا العمل الغنائي التاريخي جاء 
بناء علــــى توجيه االدارة لتقدمي 
الكويت  عمل فني يعكس تاريخ 
لالجيــــال القادمة فــــي اطار فني 
وغنائي جذاب على ان يقدم هدية 
لصاحب السمو األمير والى شعب 
الكويت، مضيفة ان البنك الوطني 
ســــيقوم بإهداء هذا العمل الفني 
الى كل وسائل ومحطات االعالم 
املرئي واملســــموع فــــي الكويت، 
باالضافة الى جميع املهتمني من 
الشركات واالفراد، حيث سيكون 
مبنزلة لوحة فنية تاريخية بألوان 
وروح معاصرة. وأوضحت املطر ان 
أوبريت »حبيبتي يا كويت«، وهو 
عمل فني غير مسبوق يحمل العديد 
من الرســــائل والدالالت، يعرض 
ملحمة تأسيس الكويت ونهضتها 
من خالل لوحات اســــتعراضية 
املتعاقبة  املراحل  غنائية حتاكي 
لنشوء وارتقاء الكويت وتؤديها 
مجموعة تضم 24 طفال من أطفال 
الكويت املوهوبني واملبدعني الذين 
يحظون باهتمــــام ورعاية البنك 
الوطني وسبق ملعظمهم أن شارك 
في أعمال مشابهة أطلقها الوطني 
وكانت محط إعجــــاب اجلمهور 
واملشاهدين. وأشارت الى ان مشاهد 
األوبريت ولوحاته االستعراضية 
تتدرج منطلقة من البدايات االولى 
لالســــتقرار في الكويــــت مرورا 
باملراحــــل التاريخية الالحقة من 
بناء للمنازل ومن ثم االشتغال في 

أهداه إلى صاحب السمو والشعب الكويتي بمناسبة األعياد الوطنية

»المتحدة للترفيه والسياحة« أعلنت
عن برامجها لالحتفاالت الوطنية

دانيا شومان
كشف مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة املتحدة للترفيه 
والسياحة واملشرف العام للجنة االحتفاالت الوطنية خالد الرويشد 
عن بداية انشطة منتزهات الشعب الترفيهي ومرح الند الصباحية 
وقرية 99 ســــليل اجلهراء وذلك خالل املؤمتر الصحافي الذي اقيم 
صباح امس في مقر ادارة منتزه الشعب الترفيهي، مؤكدا ان املنتزهات 
كانت من املبادرين والســــباقني في االجتماع مع جلنة االحتفاالت 
الوطنية للكويت والتي اسست برئاسة الشيخة امثال االحمد ملنحها 
كل الدعم كاحدى جهات القطاع اخلاص من خالل مشاركة منتزهات 
الشــــعب الترفيهيـ  مرح الندـ  الصباحيةـ  قرية 99 سليل اجلهراء 

ملشاركة الكويت فرحتها واحتفاالتها الوطنية.
وقال الرويشــــد: بداية انشطة منتزه مرح الند ستكون الندوات 
الدينية واالجتماعية كل يوم اثنني بعد صالة العشاء حتت عنوان 
»حب الوطن وطاعة ولي االمر«، مشــــيرا الــــى ان منتزه مرح الند 
بالتعاون مع ادارة الثقافة االسالمية بوزارة االوقاف سيشهد اكبر 
املهرجانات مهرجان فرحة الثاني والذي ســــيكون بحضور القارئ 
فهد الكندري واملنشد احمد الهاجري بحضور وتغطية جنوم قناة 
املجد الفضائية، مؤكدا ان يومي 25 و26 اجلاري سيشهدان احتفاال 
ضخما بوجود الفرق الشعبية وفقرات املهرج البهلواني والساحر 
والشخصيات الكارتونية واملسابقات الثقافية والتنافسية على العاب 

املنتزه، كما سيتم اطالق العاب نارية في نهاية اليوم.
اما بالنسبة ملنتزه الشعب الترفيهي، فقال الرويشد: مت االحتفال 
بيوم العلم من خالل رفع علم الكويت في املنتزه مبشاركة جمعية 
املرشــــدات الكويتية، وتخلل احلفل عزف النشيد الوطني من قبل 
الفرقة، فستشهد بوابة منتزه الشــــعب املطلة على شارع اخلليج 
العربــــي مهرجانا ضخما بوجود الرجل الطويل واملهرج البهلواني 
والســــاحر، كما ســــيتم تقدمي الهدايا لالطفال ومسابقات تنافسية 
علــــى مختلف العاب املنتزه وايضا ســــيتم اطالق العاب نارية في 

نهاية اليوم.
اما منتزه قرية 99 سليل اجلهراء فسيشهد العديد من االحتفاالت، 
وستقوم مدرسة الرفعة النموذجية بتنفيذ احتفاالتها ومسابقاتها 
الوطنية املميزة وتقدمي املسابقات والهدايا خالل يوم 25 اجلاري.

واضاف الرويشد: اما يوم 26 اجلاري فستتواجد الفرق الشعبية 
وفقرات الرجل الطويل واملهرج البهلواني والدي جي واملســــابقات 

التنافسية والثقافية والشخصيات الكارتونية احملببة لالطفال.
وكشــــف الرويشــــد خالل املؤمتر ان هناك مسابقات »من سبق 
لبق« و»من مسح اكيد بيربح«، ثم العديد من اجلوائز الثمينة مثل 
الب توب وشاشات ال.ســــي.دي ودي.ڤي.دي في جميع املنتزهات 

الترفيهية خالل الفترة من 24 حتى 28 اجلاري.
ومتنى الرويشــــد في ختــــام املؤمتر ان يــــدمي اهلل نعمة االمن 
واالمان على الكويت حكومة وشــــعبا، وان تبقــــى دوما في اعياد 

وفرح وسرور.

)قاسم باشا(خالد الرويشد يتحدث إلى الصحافيني

)محمد ماهر(منال املطر متوسطة عبداحملسن الرشيد وهيثم احلجي


