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الجمعة  ٢٥  فبراير  ٢٠١١  

٥٠ عامًا من المجد

 استقبال حاشد لسمو ولي العهد لدى وصوله  سمو ولي العهد في لقطه تذكارية مع املشاركني في املهرجان 

 قبلة على رأس سمو ولي العهد من أحد االطفال  سمو ولي العهد لدى وصوله املخيم 

 كرم الضيافه في مخيم اجلبالن  سمو ولي العهد خالل زيارته مخيم احلثلني 

 سمو ولي العهد يحيي مستقبليه لدى وصوله إلى مخيم العوازم  (سعود سالم)  سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد والشيخ أحمد الفهد خالل الزيارة 

 سموه زار عددًا من المخيمات واطلع على األنشطة

 ولي العهد: مهرجان «الموروث الشعبي» يعزز تاريخ اآلباء واألجداد
سنويًا إلقامته  للمهرجان  ورسمي  ثابت  مقر  لتحديد  معينة  وآلية  مختصة  لجان  وضع   الفهد: 

 خالل وصول سمو ولي العهد
   الى مخيم اجلبالن استقبل بقصيدة من الشاعر نايف أبو طفرة.

  
  يا حفيد الشيوخ ويا عريب اجلدود

هال يــا  مرحبا  البنايد  وسيع    يــا 
وجود املثايل  بني  لها  هجوسن    من 

بالغال املعاني تشتري    وسط سوق 
  يا بو فيصل حضورك من ليال السعود

اجنال ــظــالم  وال مشاعر    غــردتــلــك 
تعود عساها  بجياتك    انتباشر 

حال عليها  مــا  فيها  منت    ساعنت 
نود هب  ما  عد  محلك  في    مرحبا 

املال كثير  بــك  ويفخر    انــتــشــرف 
  شيخنا اللي على الطوالت دامي يزود

حوال بعد  مــا  ثابت  املجد    عاشق 
الفهود نسل  يالقرم  العهد    ياولي 

واملرجال والناموس  الطيب    وارث 
شهود له  والكرم  بوجهك    الشهامة 

امسجال دامي  بطبعك    والتواضع 
ومحمود سيدي  يا  الوفا  رمز    دمت 

العال وارتضيت  الــنــوادر    عقبوك 
العمود براس  ثابت  والعلم    مرحبا 

احلــال قليل  مــواقــفــنــا  يشكك  ــا    م
ازنود وللفعايل  ارجــال    للمواقف 

وسال عاش  اجلبالن  مع  غرينب    كم 
جنود كلبونا  الليالي  متيل    لــو 

بال اال  واهللا  ال  الصباح  راي    حتت 
  حتت حكم االمير ياهللا عسى بالوجود

الوال ــه  وأل ــدار  ال زعيم  ناصر    ابــو 
الودود رعاه  السيرة  طيب    شيخنا 

الغال يخون  ما  وشعبه  محبة    له 
الصمود دار  العز  ياكويت    عيدي 

والعال الفخر  نهج  على    واستمري 
  الشاعر: نايف مطلق ابو طفرة 

 فرج ناصر
  تفضل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد امس 
بحضور انشطة مهرجان املوروث الشعبي لالعياد في 

منطقة الروضتني.
  ووصل موكب ســـموه الى املهرجـــان في الثانية 
والنصف ظهرا، حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من 
قبل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
وزير الدولة لشـــؤون التنمية وزير الدولة لشؤون 
االسكان ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الشيخ احمد 
الفهد ونائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان الشـــيخ 
ضاري الفهد ورئيس جلان التحكيم الشيخ صباح فهد 

صباح الناصر واعضاء اللجنة املنظمة.
  وألقى سمو ولي العهد كلمة عبر فيها عن سعادته 
وسروره بهذا التجمع الطيب، مرحبا بأبناء دول مجلس 
التعاون اخلليجي قائال: انتم بني اهلكم واخوانكم في 
الكويت، مؤكدا ان مثل هذا اللقاء سيكون بشكل سنوي، 

مشيدا بجميع املشاركني في املهرجان.
  واثنى ســـموه على مكرمة صاحب السمو االمير 
باقامة املهرجان سنويا والتي تعزز قيمة تاريخ اآلباء 
واالجداد وجمع ابناء دول اخلليج في املشاركة في هذا 

املهرجان الكبير.
  وأكد سمو ولي العهد حرصه على زيارة املهرجان 
واالطالع على جميع االنشطة التي تقام في مهرجان 
املوروث الشعبي، حيث قام سموه بزيارة العديد من 
املخيمات املشاركة في املهرجان ابرزها مخيم اجلبالن، 
حيث قام العديد من الشعراء بالقاء القصائد امام سمو 
ولي العهد محتفني ومحتفلني بحضوره، حيث اكدوا 

والءهم للوطن والسرة الصباح.
  من جانبه، قال الشيخ احمد الفهد اننا نعتز باقامة 
مثل هذه املهرجانات التي جتمع ابناء الشعب، السيما ان 
املهرجان جاء مبكرمة من صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد، مضيفا ان زيارة صاحب السمو االمير 

وســـمو ولي العهد واهتمامهما قد اضفت للمهرجان 
الشيء الكبير.

  واختتم الفهد قوله انه بعد اعالن صاحب الســـمو 
االمير اســـتمرار هذا املهرجان الشعبي سنويا سيتم 
وضع جلان مختصة ووضع آلية معينة لتحديد مقر 

ثابت ورسمي تابع ملهرجان املوروث الشعبي.
  بدوره، اكد رئيس اللجنة املنظمة واملنســـق العام 
ملهرجـــان املوروث الشـــعبي ورئيس نـــادي الصيد 
والفروسية الشـــيخ ضاري الفهد ان حضور صاحب 
الســـمو االمير وســـمو ولي العهد مهرجان املوروث 
الشـــعبي كانت له البصمة الكبيرة في نفوس جميع 

املشاركني واللجان العاملة لهذا املهرجان.
  واشار الفهد الى ان هذه الزيارة الكرمية من سمو 
ولـــي العهد كانت مبنزلة جائزة كبيرة فاز بها جميع 
املشـــاركني في انشطة هذا املهرجان مما اعطانا دفعة 
معنوية كبيرة في اعطاء املزيد من املجهود واالهتمام 

مبثل هذه املهرجانات التي جمعت جميع ابناء مجلس 
التعاون في املشاركة بهذه االنشطة املتنوعة.

  من ناحيته أكد رئيس جلان التحكيم في مهرجان 
املوروث الشـــعبي لألعياد الشيخ صباح فهد الناصر 
الفرحة الغامرة التي مألت قلوب املشاركني في مسابقات 
املهرجان اثر الزيارة الغالية التي قام بها مساء أمس 
األول ســـمو ولي العهد الى مقر املهرجان في منطقة 

الروضتني.
  وأثنى الناصر على تغطية وسائل اإلعالم احمللية 
واخلليجية النشطة املهرجان وتوثيقه الفتا الى الرعاية 
اخلاصة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
أحمد الفهد واالهتمام الكبير واحلضور اليومي لرئيس 
اللجنـــة املنظمة ملهرجان املوروث الشـــعبي لألعياد 
الوطنية الشيخ ضاري الفهد واحلضور الغفير الذي 
يحظى به املهرجان ومشاركة العديد من أبناء الكويت 

والدول اخلليجية.

  ومن جانبه، قال عضو مجلس األمة السابق ونائب 
رئيس مجلس األمناء االجتماعي مبكتب سمو رئيس 
مجلس الوزراء صياح بوشـــيبة ان زيارة ولي العهد 
أدخلت البهجة والسرور والفرح في نفوس املشاركني 
ســـواء في الكويـــت أو في اخواننا فـــي دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
  وأضاف انها زيارة الوالـــد واالخ الكبير ألخوانه 
وأبنائه، مشيرا الى ان هذه الزيارة أضافت عيدا آخر 

من أعيادنا الوطنية التي نحتفل بها هذه األيام.
  وقال ان سموه أبدى ارتياحه وامتنانه لهذه الزيارة 

للمشاركني في املوروث الشعبي.
  كان في استقبال سمو ولي العهد في مخيم اجلبالن 
والذي انطلقت منـــه باكورة مزاين وهجيج اإلبل في 
ملتقى اجلبالن خالل انشطة املوروث الشعبي كل من 
عضو مجلس األمة السابق صياح أبوشيبة وفهد بومتر 

وتركي بن المي والنائب السابق مفرج نهار. 


