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 مسابقة اإلبل حاضرة في املهرجان 

 الشيخ ضاري الفهد يتوسط القائمني على املهرجان 

 جانب من مسابقات املهرجان 

 رئيس اللجنة املنظمة يتلقى حتية أحد املشاركني الصغار  الشيخ صباح الناصر متحدثا مشاركة من مربي الصقور 

 مشـاركة أكثر من ٩٠٠ في مسـابقات اإلبل و٧٠٠ في مسـابقات 
الخيـل و٦٠٠ في مسـابقات الحـالل و٤٠٠ فـي مسـابقات الطيور

 لجان التحكيم تعمل بكل طاقتها لضمان خروج المسـابقات بأفضل 
صورة ممكنة وتسـتعين بحكام مميزين من الخليـج لضمان دقة النتائج

 صبـاح الناصر: المشـاركات جاءت مـن جميع أبنـاء القبائـل في دول 
التعاون وبأعداد كبيرة ولدينا لجان تحكيم على قدر من المسـؤولية والكفاءة

موضحا انه مت التنســـيق مع 
وسائل االعالم املختلفة احمللية 
واخلارجية لتغطية االنشطة 
من خالل انشاء مركز اعالمي 
يخدم االعالميني والصحافيني 
لنقل احلدث اوال بأول، فضال 
عن نقل جميـــع االحداث على 
الهواء  الكويت على  تلفزيون 

مباشرة.

 حمد العنزي
  مببادرة كرمية من صاحب 
السمو االمير، انطلق مهرجان 
الشـــعبي لالعياد  املـــوروث 
الوطنية اول من امس اخلميس 
والذي يســـتمر حتى ٥ مارس 
املقبل وتشمل مسابقات مزاين 
وهجيج االبل ومسابقة مزاين 
االغنـــام واملاعـــز والصقور 
بأنواعها وسباق القدرة والتحمل 
للخيول ومسابقات الهجن، حيث 
كانت املشاركات من جميع دول 

مجلس التعاون اخلليجي.
  وقال رئيس اللجنة املنظمة 
ملهرجان املوروث الشعبي لالعياد 
الفهد  الوطنية الشيخ ضاري 
في تصريح للصحافيني عقب 

افتتاح املهرجان ان اللجان التي 
مت اختيارها للمسابقات جاءت 
حســـب مبدأ العدل واملساواة 
بني جميع املشـــاركني، السيما 
ان هـــذا املهرجان اعتدنا عليه 
من خالل اقامته من قبل بعض 
الشـــخصيات خالل السنوات 

املاضية.
  واكد الفهد ان املهرجان يأتي 
تزامنا مع احتفاالت البالد مبرور 
الذكرى الـ ٥٠ على االسـتـقالل 
والـ ٢٠ علـــى التحرير والـ ٥ 
سنوات على تولي صاحب السمو 
االمير مقاليد احلكم، خاصة في 
ظل حرص صاحب السمو االمير 
على اقامة هذا املهرجان في ظل 
املناسبات الوطنية. وبني الفهد 

ان املهرجان يتضمن انشـــطة 
ومســـابقات تراثيـــة مختلفة 
ميارسها ابناء اخلليج ترتبط 
باالبل والهجن واخليل واملاعز 
واالغنام والصقـــور وهجيج 

ومزاين االبل.
  واضاف ان هذا املهرجان الذي 
يقام مبكرمة سامية من صاحب 
السمو االمير لقي جتاوبا كبيرا 
من عشاق هذه الرياضات، كما 
انه ادخل مشاعر الفرح والسرور 
الى قلوب جميع الشباب املشارك 

واملتابع.
  وذكـــر ان املهرجان شـــهد 
مشاركة اكثر من ٩٠٠ مشارك 
في مســـابقات االبل و٧٠٠ في 
مســـابقات اخليـــل و٦٠٠ في 

صاحب السمو االمير.
املهرجان يرســـخ  ان    وبني 
الشـــعبية االصيلة بني  القيم 
ابناء اجليل احلالي، وحرصت 
اللجنة املنظمة على مشـــاركة 
ابنـــاء دول مجلـــس التعاون 
اخلليجي، حيث مت التنسيق مع 
اململكة العربية السعودية لفتح 
بوابـــات احمليطات احلدودية، 

مسابقات احلالل، فيما شهدت 
مسابقات الطيور مشاركة اكثر 
مـــن ٤٠٠ متســـابق، موضحا 
حرصه على اشراك فئة ذوي 
االحتياجات اخلاصة في هذه 
االنشـــــطة من خـــالل النادي 
العلمـــي عبـــر وجودهم في 
انشطة نادي الصيادين وديوان 
الفنطـــاس والوطيـــة والبدع 
واقامة العديد من املســـابقات 

املتنوعة.
  مـــن جانبه، اثنـــى رئيس 
املهرجان  فـــي  التحكيم  جلان 
الشـــيخ صباح فهـــد الناصر 
الســــمو  على مكرمة صاحب 
االمير، موضــحا ان املشاركات 
جاءت من جميع ابناء القبائل في 

دول مجلس التعاون اخلليجي 
الذين اكدوا حرصهم في انشطة 

املهرجان.
  واشار الناصر الى ان هناك 
جلـــان حتكيم على قـــدر من 
املســـؤولية والكفاءة في ظل 
وجود ١٥٠ شخصا يعملون على 
تنظيم املهرجان، مؤكدا انه الول 
مرة على مستوى دول مجلس 
التعاون تأتي املشاركات في ظل 

هذه االعداد الكبيرة.
  من جهته، قال رئيس اللجنة 
االعالميـــة للمهرجان حشـــر 
املتلقـــم ان االقبال كان كثيفا، 
خاصة ان املشـــاركني قد اكدوا 
ان مشـــاركتهم تعد فوزا لهم، 
حيث ان املســـابقة حتمل اسم 

  جدير بالذكر ان حفل االفتتاح 
اقيـــم في مخيـــم كبير  الذي 
مبنطقة الروضتني اشتمل على 
عدد من العروض الفنية للفنون 
الشعبية مثل العرضة والقلطة 
او فن احملاورة اضافة الى عرض 
مميز للطائرات الشراعية التي 
قدمها الفريق الكويتي للطائرات 

الورقية.

 الفهد: «الموروث الشعبي» يجمع محبي 
الرياضات التراثية في الكويت والخليج

 افتتح المهرجان الخميس ويستمر حتى ٥ مارس ويتضمن أنشطة ومسابقات تراثية مختلفة يمارسها أبناء الخليج
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