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ربيع �سكر 

بحضور محافظ مبارك الكبير الفريق أول 
متقاعد أحمد الرجيب ومحافظ حولي الفريق 
اول متقاعد أحمد النواف ومحافظ العاصمة 
الفريق ثابت املهنا وحشد م��ن الشخصيات 
وأه��ال��ي محافظة م��ب��ارك الكبير على وجه 
اخل��ص��وص، اختتمت محافظة مبارك الكبير 
أنشطتها مبناسبة احتفاالت الكويت باألعياد 
الوطنية بأمسية غنائية وأوبريت حتت شعار 
»دام ع��ّزك يا كويت« حظيت بإشادة واسعة 
من حضور احلفل، ال��ذي أقيم في قاعة بدرية 
بفندق جميرا، وخالل األمسية الغنائية والفنية 
الباهرة تبارى الفنانون فيما بينهم بتقدمي جملة 
من الوصالت الشعبية والفلكلورية واملوسيقى 
الكالسيكية وج��اء ختام االحتفالية بصوت 
الفنانة املتميزة بلقيس التي ش��دت فأطربت 
احلضور بجملة من األغاني الوطنية احملببة 

واألغاني العاطفية.
وب��دأ االحتفال بالسالم الوطني، ثم ألقى 
م��ح��اف��ظ م��ب��ارك ال��ك��ب��ي��ر ال��ف��ري��ق أول احمد 
عبداللطيف الرجيب كلمة قال فيها: يسعدني أن 
أرحب بكم أجمل ترحيب باسمي وباسم أهالي 

محافظة مبارك الكبير الكرام، فأهال وسهال بكم.
نحتفل اليوم بحضوركم املميز مبسك ختام 
احتفاالت محافظة مبارك الكبير بالعيد الوطني 
السابع واخلمسني، وعيد التحرير السابع 
والعشرين، ومبناسبة مرور 12 عاما على تولي 

صاحب السمو الشيخ صباح األحمد مقاليد 
احلكم، وتزكية سمو الشيخ نواف األحمد وليا 
للعهد، داعيا الله سبحانه وتعالى لهما بطول 

العمر وأن ميتعهما مبوفور الصحة والعافية.
إن أعيادنا الوطنية م��ا ه��ي إال نسمة حب 
تنعش القلوب احملبة لهذا الوطن، هي أي��ام ال 
متضي إال وق��د أشعلت في النفوس وهجا من 

الوالء واالنتماء للكويت الغالية.
إن احتفاالتنا باألعياد الوطنية، وإن كانت في 

ظاهرها فرحة غامرة، وأغنيات معبرة، وزينة 
وتلويح باألعالم، إال انها في حقيقتها جتسد 
عشقا أب��دي��ا يسكن ف��ي ال��وج��دان، لوطن غ��اٍل 
يسكن في أعماق أهل الكويت املخلصني، غالة 
ال��روح في اجلسد، ألنها الكويت التي نفتديها 
بالنفس والنفيس، الكويت درة القلوب وتاج 

األوطان.
وبهذه املناسبة، من واجبنا ان نتذكر شهداءنا 
األب��رار، تغمدهم الله بواسع رحمته وأسكنهم 

فسيح جناته، أولئك األب��ط��ال الذين سطروا 
بدمائهم الزكية مالحم عشق الوطن ب��أروع 

وأبلغ معانيه.
وختاما، ندعو الله العلي القدير ان يدمي على 
الكويت أمنها، وأمانها، وعزها، ورخاءها، وأن 

يحفظها وأهلها من كل سوء،
حتت قيادة ورعاية أميرنا املفدى قائد العمل 
اإلنساني سيدي صاحب السمو الشيخ صباح 
األحمد وعضده سيدي صاحب السمو الشيخ 

ن��واف األحمد ولي العهد األم��ني، حفظهما الله 
ورعاهما.

شاكرا لكم حضوركم وحسن استماعكم، 
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

وعقب كلمة محافظ مبارك الكبير، استهل 
برنامج احلفل بأوبريت وطني راقص مبشاركة 
عدد من الزهرات، وحمل األوبريت دعوات بأن 
يحمي املولى عز وج��ل الكويت وحكامها من 
آل الصباح الكرام، وان تظل الكويت حرة أبّية 

وع��زي��زة وغالية بني األمم، وعقب ذل��ك قامت 
فرقة املاص بجملة من الفقرات االستعراضية 
والوطنية التي حظيت مبتابعة واهتمام من 
جميع احل��ض��ور، ثم قامت فرقة األوركسترا 
بتقدمي مقاطع غنائية حظيت باهتمام ومتابعة، 
وكعهد محافظة مبارك الكبير في امل��ب��ادرات 
الوطنية أعلنت احملافظة عن تكرمي املتفوقني 
من ذوي االحتياجات اخلاصة، ليعتلي احملافظ 
ال��ف��ري��ق أول متقاعد أح��م��د ال��رج��ي��ب منصة 
االحتفال لتكرمي الطالب واملتفوقني من ذوي 

االحتياجات اخلاصة.
ثم جاء دور الطرب الوطني األصيل بوصالت 
استعراضية لفرقة الفنان سلمان العماري، 
ثم شدت الفنانة املتألقة سوما مبجموعة من 
االغاني ألهبت حماس اجلمهور، ومع األغاني 
الوطنية رف��رف علم الكويت خفاقا إعالنا عن 

الفرحة الغامرة باحتفاالت الكويت.
وجاء ختام احلفل، وكما يقال ختامها مسك، 
إذ أطلت الفنانة بلقيس على حضور احتفال 
محافظة مبارك الكبير وإزاء احلماس الذي 
ملسته بلقيس انتقلت بني مجموعة من األغاني 
الوطنية والعاطفية فبدأت وصالتها، الغنائية ب� 
»مجنون أحب غيرك أنا ثم أغنية »مفتون قلبي« 
وأغنية »دقو خبيتي« فأغنية »حقير الشوق« 
و»ي���ا زارع���ني ال��ع��ن��ب«، واختتمت وصالتها 
الغنائية باألغنية احملببة لدى جميع الكويتيني 

»أحبها الكويت«.

الرجيب والنواف واملهنا مع بعض األطفال خالل االحتفال

في ختام احتفاالت محافظة مبارك الكبير بأعياد الكويت الوطنية بأوبريت »دام عّزك يا كويت«

الرجيب: أعيادنا الوطنية نسمة حب تنعش القلوب
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الرجيب في لقطة جماعية مع املكرمنيمحافظ »مبارك الكبير« أحمد الرجيب يكرم إحدى الطالبات من ذوي االحتياجات اخلاصة

فقرة من االحتفاالتبعض املشاركات في االحتفال


