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قرية صباح األحمد التراثية ستظهر في حلة جديدة الموسم المقبل سواء على مستوى المباني أو الفعاليات أو المسابقات

شرار: القرية الشعبية ومبنى التراث البدوي جديد املوروث الشعبي العام احلالي

أعلنــت اللجنــة املنظمة 
العليــا ملســابقات املوروث 
الشــعبي في قرية الشــيخ 
صباح األحمــد التراثية عن 
الشــعبية  القريــة  تدشــن 
التراثيــة بإشــراف الفنــان 
خليفــة عمر خليفــوه، إلى 
جانب مبنى التراث البدوي، 
ويعتبران ضمن املشــاريع 
التراثيــة اجلديــدة التي مت 

إنشاؤها ضمن املوسم اجلديد 
املقبــل ضمــن التوجيهــات 
السامية الداعمة من صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمــد ملهرجــان املوروث 

الشعبي.
وقال املشرف العام على 
القرية املستشار في الديوان 
األميــري محمــد شــرار في 
تصريح صحافي إنه حرصا 

الكويتية املستمدة من تراث 
اآلبــاء واألجداد، كما ســيتم 
تنظيــم فعاليات وأنشــطة 
متعددة في هــذه القرية في 
اجلوانب التراثية والثقافية 

والترفيهية.
وأضاف أنه سيجري أيضا 
فتتاح مبنى التراث البدوي 
الــذي يتضمــن العديــد من 
املقتنيات التراثية التي تبرز 

التطوير وإنشــاء املشاريع 
التراثية والترفيهية اجلديدة 
مســتمرة في القريــة، ولقد 
قطعت شوطا كبيرا وستكون 
مجهزة متاما بكل املتطلبات 
الصحية واألمنية، مؤكدا أن 
القرية ستظهر في حلة جديدة 
فــي املوســم اجلديــد املقبل 
ســواء على مستوى املباني 
أو الفعاليات أو املســابقات 

على احلفاظ وإبراز املوروث 
الشعبي الكويتي واخلليجي 
سيتم افتتاح القرية الشعبية 
التراثية التي ســتزخر بكل 
محتويات التــراث الكويتي 
األصيل من املقتنيات القدمية 
التــي تبرز تراثنــا الكويتي 
انه  إلــى جانب  واخلليجي، 
سيتم تســليط الضوء على 
املهــن واألعمــال احلرفيــة 

تراث أهــل البادية وحتاكي 
األصالة التراثية، حيث سيتم 
استعراض العديد من احلرف 
واألعمال التي كانت ســائدة 
في املاضــي اجلميل، إضافة 
إلى إقامة أنشطة جماهيرية 
تختص في التراث واملسابقات 
والترفيه والفنون الشعبية. 
ولفت شرار إلى أن عملية 
التجهيزات باستكمال نواحي 

الترفيهية لروادها. 
وأشــاد شــرار باللجــان 
التنظيميــة العاملــة في كل 
املسابقات والفعاليات اخلاصة  
مبهرجان املوروث الشعبي 
وقرية صباح األحمد التراثية، 
مثمنا جهــود التعاون التي 
تبذل من املؤسسات احلكومية 
واخلاصة مــن أجل حتقيق 
راحة واستمتاع رواد القرية.
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وأنشطة متعددة في 
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