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 ٥٠ عاماً من المجد 

وزارة الكهرباء واملاء

اإعــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء

تعلن وزارة الكهرباء وامل���اء لل�سادة املواطنني 

الكرام باأنه �سيتم اإيقاف حمطة �سخ مياه �سرق 

الأحمدي لأعمال ال�سيانة، وذلك من ال�ساعة 

ي�����وم الأرب������ع������اء املوافق  ال���ث���ام���ن���ة م����ن ����س���ب���اح 

�ساعات، مما �سيرتتب   )4( ومل��دة   2011/3/2
ال���ع���ذب���ة ع����ن منطقتي  امل����ي����اه  ع���ل���ي���ه ����س���ع���ف 

الأحمدي والظهر .

وتهيب �لوز�رة باملو�طنني �لكر�م �إىل �ضرورة 

�لتعاون معها خالل  �لفرتة �أعاله .

و�شـــكــــراً،،،

 الزهرات أسرعن إلى صاحب السمو للتعبير عن حبهن لسموه  

 لوحة فنية  فتيات في إحدى اللوحات االستعراضية 

 انشودة ألحد املشاركني  زهرات جميلة  

 جانب من األوبريت  فقرة من االستعراض 

 فقرة من األوبريت  اداء جيد 

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد محتضنا زهرات شاركن في احلفل  

  «الوطن.. إال الوطن» حمل رسالة امتنان لكل من شارك في التحرير
 األوبريت حضره صاحب السمو والضيوف الكرام المشاركون في االحتفاالت 

 حتت رعاية وحضور صاحب السمو 
األميـــر الشيخ صباح األحمد وبحضور 
أصحاب اجلاللـــة والفخامة والسمو 
واملعالي الضيوف الكرام املشـــاركني 
في االحتفاالت الوطنية الرسمية لدولة 
الكويــــــت بالذكرى اخلمسني لالستقالل 
والذكرى العشـــرين للتحرير وذكرى 
مرور خمس سنوات على تولي صاحب 
السمو األمير مقاليد احلكم أقيم مساء 
امس األول االوبريت الوطني «الوطن.. 
اال الوطن» وذلك على مســـرح قصر 

بيان. 
  وبدأ احلفل بالنشيد الوطني ثم تالوة 
آيـــات من الذكر احلكيـــم بعد ذلك بدأ 
االوبريت الوطني حيث قامت مجموعات 
من طالب وطالبات املراحل الدراسية 
التربية  املختلفة في مـــدارس وزارة 
بتقدمي لوحات فنية مختلفة عكســـت 
امتنان الكويت دولة وشـــعبا لكل من 
شـــارك في حترير الكويت كما عززت 
اللوحات االستعراضية روح االنتماء 

والوالء للوطن العزيز. 
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�إعـــــالن عن

حفل اأوائل اخلريجني
تدعو جامعة الكويت جميع اخلريجني الكويتيني الأوائل

من الدفعة الأربعني للعام اجلامعي

2010/2009
جلميع الكليات  

اإىل ح�ضور الربوفة الثانية حلفل التخرج
وذلك يف متام ال�ضاعة الرابعة  ع�ضر يوم الأربعاء املوافق 2011/3/2 

على م�ضرح عبداهلل اجلابر ال�ضباح يف احلرم اجلامعي بال�ضويخ

�ضي�ق�������ام حف�������ل اأوائ��������ل  اخلريجني ال�ضاع��ة العا�ضرة  مالحظة: 

2011/3/7 املواف��ق  الثن��ني  ي��وم  �ضب��اح  م��ن  والن�ض��ف 

24984229  - 24984227  - 24984226
24984210   - 24984223

لال�ضتف�ضار الهواتف التالية:

 عرض فيلم لصاحب السمو األمير 

 من فقرات احلفل  ابداع 

 فقرة غنائية  لوحة دينية  من األوبريت 

 لوحة جميلة 

 زهرات جميلة  إحدى الفقرات 

 ترحيب باحلضور  استعراض جميل 

 شباب خالل االستعراض 

 إحدى الفقرات املبهرة التي تضمنها األوبريت 


