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تزامنا مع احتفاالت األعياد 
الوطنية، أعلنت قــريــة صباح 
ــة عـــن إطـــاق  ــي ــراث ــت األحـــمـــد ال
برنامج »فرحة األعياد الوطنية« 
الــذي يتضمن فعاليات متعددة 
مبــنــاســبــة الــعــيــديــن الــوطــنــي 
والــتــحــريــر ابـــتـــداء مــن الــيــوم 
اخلميس واأليام الاحقة اجلمعة 
والسبت واألحد واالثنني، والتي 
ــم اخلــامــس  ــوس ــي ضــمــن امل ــأت ت
مــن مهرجان املـــوروث الشعبي 

اخلليجي.
ودعت اللجنة املنظمة بالقرية 
الــتــراثــيــة فــي تصريح صحفي 
ــاء  ــن املــواطــنــني واملــقــيــمــني وأب
دول مجلس التعاون اخلليجي 
ــة حلــضــور  ــري ــق ـــــارة ال إلــــى زي
الــعــديــد مــن األنــشــطــة املتنوعة 
الثراثية والثقافية والرياضية 
والترفيهية، والتي ترسم أجواء 
الفرحة واملتعة فــي هــذه األيــام 

الوطنية املجيدة.
وأضــافــت اللجنة أن هناك 
الكثير مــن املسابقات وتوزيع 
اجلوائز على اجلمهور، إضافة 
إلــى إطــاق فعاليات العروض 
الشعبية والفنية، حيث ستقام 
اليوم اخلميس األمسية الشعرية 
الكبرى في قرية املوروث الشعبي 
مبشاركة الشعراء عبدالرحمن 
الرساني، نايف الهوياني، راجح 
العتيبي، ويــديــرهــا اإلعــامــي 

مشعل احلميدي.
كذلك سيقام غــدا اجلمعة في 
الــســاعــة الثالثة عــصــرا سباق 

قــريــة صــبــاح األحــمــد التراثية 
للماراثون على مسافة خمسة 
كيلو، وسيحصل العشرة األوائل 
على جوائز مالية قيمة من كل فئة 

من الرجال والسيدات.
كما ستطلق القرية يوم السبت 
ــع والــعــشــريــن مــن الشهر  ــراب ال
اجلاري مسابقة الطبخ الشعبي 
على احلطب املخصصة ملشاركة 
العائات فقط واملفتوحة لكافة 

اجلنسيات من زوار القرية، إلى 
جانب مسابقة إعداد القهوة على 
الفحم وذلك في الساعة التاسعة 

والنصف صباحا من اليوم ذاته.
ومبناسبة العيد الوطني يوم 
األحد املقبل اخلامس والعشرين 
من الشهر ذاته تقام مسابقة أفضل 
طبق مــالــح وأفــضــل طبق حلو 
والتي خصصت لها جوائز قيمة، 
وكافة املسابقات تقام بإشراف 

نــوال الفيلكاوي ورئيس جلنة 
التحكيم الشيف عبدالرزاق السيد 
واألعضاء خديجة اجليماز، سارة 

الشمري، عبدالرزاق املجلهم.
وأوضحت اللجنة املنظمة أن 
الفعاليات الوطنية من الفنون 
الشعبية والتراثية والثقافية 
ستكون متواصلة طــوال فترات 
األعــيــاد الوطنية، حيث أعــدت 
بــرامــج متنوعة إلبـــراز البهجة 

والفرحة الوطنية في كافة مواقع 
القرية.

يذكر ان قرية صباح األحمد 
التراثية في الساملي )الكيلو 59( 
حتتضن مسابقات وفعاليات 
املوسم اخلامس ملهرجان املوروث 
الشعبي اخلليجي برعاية أميرية 
سامية، والذي سيختتم مسابقاته 
في الرابع والعشرين من الشهر 

اجلاري.

فرحة وطنية وتفاعل كبير

أعدت برامج ومسابقات وجوائز لزوارها 

قرية صباح األحمد التراثية تطلق »فرحة األعياد الوطنية«

ملشاركتنا فرحة األعياد الوطنية

محافظة األحمدي تستقبل األشقاء اخلليجيني في »النويصيب« اليوم
  حتت رعاية وبحضور محافظ االحمدي الشيخ فواز 
اخلالد ، تنظم احملافظة اليوم احتفاليتها السنوية الستقبال 
االشقاء القادمني من دول مجلس التعاون اخلليجي عبر منفذ 
النويصيب وذلك ضمن االحتفال باالعياد الوطنية 2018 ، 
حيث سيتم من خال هذه الفعالية التي يتم تنظيمها للعام 

الرابع على التوالي ، استقبال القادمني بالورود واألعام 
والهدايا والصيحات واالهازيج الوطنية ، حيث مت تهيئة 
كافة السبل لرسم الفرحة والبهجة على وجــوه األشقاء 
الزائرين لدولة الكويت منذ دخولهم ارض الكويت عبر املنفذ 
، اضافة الى عرض حي لفرقة العرضة الكويتية ، وتوزيع 

الهدايا ، في ظل بث مباشر إلذاعة دولة الكويت ومسابقات 
على الهواء وجوائز للقادمني.

وتنظم محافظة االحــمــدي هــذه االحتفالية بالتعاون 
والتنسيق مــع العديد مــن اجلــهــات الرسمية واالهلية 
والتطوعية منها وزارات االعـــام بقطاعاتها املختلفة 

والداخلية والصحة واالدارة العامة للجمارك واملجلس 
الوطني للثقافة والفنون واالداب ، ومنطقة االحمدي 
التعليمية والــشــركــة الكويتية لنفط اخلليج والــفــرق 
التطوعية والكشافة والزهرات وفريق الطائرات الورقية 

الشيخ فواز اخلالد واللجنة الكويتية للرياضات اجلوية.


