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أعلنت اللجنة العليا ف��ي قرية 
ال��ش��ي��خ ص��ب��اح األح��م��د التراثية 
ل��ل��م��وروث الشعبي اخلليجي عن 
إط��اق فعاليات متعددة مبناسبة 
اح��ت��ف��االت األع��ي��اد الوطنية التي 
تدشن بدء من التاسع والعشرين من 
الشهر اجلاري باالحتفال في مراسم 
رف��ع العلم، إي��ذان��ا ببدء احتفاالت 
دولة الكويت الوطنية، مرور الذكرى 
الرابعة عشرة على تولي صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
مقاليد احل��ك��م ف��ي ال��ب��اد، وم��رور 
تسعة وخمسون عاما على ذكرى 
االستقال، وتسعة وعشرين عاما 

على ذكرى التحرير.
وأوض���ح عضو اللجنة العليا 
وم���دي���ر ال��ق��ري��ة ال��ت��راث��ي��ة سيف 
الشاحي أن اجلنة العليا للقرية 
أع��دت كعادتها برنامجا ترفيهيا 
خاصا مبناسبة االحتفال في األعياد 
الوطنية لدولتنا احلبيبة الكويت، 
وذل����ك ب��ت��وج��ي��ه��ات ك��ل م��ن وزي��ر 
ش��ؤون ال��دي��وان األم��ي��ري ورئيس 
اللجنة العليا للقرية الشيخ علي 
اجل���راح ال��ص��ب��اح، واملستشار في 
الديوان األميري واملشرف العام على 
القرية املستشار محمد ضيف الله 
شرار.وأضاف أن اللجنة خصصت 
برنامجا ترفيهيا متميزا تزامنا 
م��ع عطلة نصف ال��ع��ام ال��دراس��ي 
بهدف استمتاع األبناء من الطلبة 
والطالبات وكل أعضاء األسرة خال 
ه��ذه العطلة، ويتضمن البرنامج 
ال��ك��ث��ي��ر م���ن األن��ش��ط��ة ال��وط��ن��ي��ة 
والفعاليات املتميزة ومنها لوحات 
الفرق الفنية والشعبية واملسابقات 

الثقافية والرياضية. 

»فرحة األعياد الوطنية« في قرية صباح األحمد التراثية 
24 من جمادى األولى 1441 ه�/19 من يناير  2020 - السنة  الثالثة عشرة  -   العدد 3607الأحــــــــــــــد

 في الصـميم
بفضل الله ارتفع منسوب األمطار هذا العام مع انكسار 
واض��ح للبرودة هذا الشتاء مما يبشر بربيع طيب يدخل 
البهجة على أبناء البلد واملقيمني فيه.. ناحظ في السنوات 
األخيرة وكما تشير اإلحصاءات حتسناً ملحوظاً في درجات 
احل���رارة مما يستوجب التخطيط املستقبلي لإلستفادة 
القصوى في جعل الباد قبلة لألنشطة الربيعية.. تطوير 
نظام التخييم وإعطاء الشباب فرصة في االستثمار بتأجير 

املخيمات أصبح ضرورة.
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Mukhled1@  خملد عبدالعزيز املخلد
مو فاهم شنو عالقة الوالية األب بالتوقيع املعامالت املستشفيات !  احلني 
األب مسافر او شاليه او بنص البحر يحدق ومع اخوانه  وصار حادث لولده 
ويحتاج عملية طارئة ننظر األب يتشرف .... يقول اإلمام الشاطبي-إن األدلة 

على رفع احلرج عن هذه األمة قد بلغت مبلغ القطع

Sinyar_Q8@   العـم د �صنيار خالد ال�صنيار
يا جماعة في مواطنني ينظرون حق الكويت هي مذهبهم وهي قبيلتهم 
وهي وطنهم مالهم شغل بعنصريتكم البغيضه اال سني اال شيعي اال بدوي اال 

حضري ال جترونهم حق تفكيركم العقيم والتفرقه البغيضه مالتكم

SalehAlmulla@  �صالح حممد املال
البعض يعتقد بأن مشكلة “الكويت” فقط بالتعدي على “احلريات”!! 
والبعض اآلخر يعتقد بأن املشكلة بسرقات “املال العام”!! بينما املشكلة 
احلقيقية “محزنة” ج��داً ..  نحن شعب أستسلم للفاسدين .. وأصبحنا 

بالحريات وال مال عام!!

manalwithm@  بنت حممد
اخر  مره  يبت فلبينيه قبل ثمان سنني وحملت وصارت لوعة جبد وقصه.. 
احلني عندي فلنب صار لهم اربع اشهر يهبلون صارت سالفة السفارة وانا 
بيتي منعفس كل يوم احد داق واتوقع بسبة اللي عندي بيسافرون .. هذي 

سالفه الواحد يبطل عينه عليها ..

Kholodealdohaim@ الكاتبه/ خلود الدهيم
عجز امليزانيه  ملا املواطن يفقد الثقة في حكومته ونوابه هذا مؤشر خطير 

جدا .! فجوة كبيرة بني الشعب وبينكم !!

em_365x@  ام يو�صف
 من احلني بنشتغل حق االنتخابات والله والله والله ثم والله توجهنا 
لألشخاص جدد يخدمون الوطن واملواطن فقط �� انتهى دور مصاحلكم 

الشخصيه وعدم اهتمامكم باملواطن

Abeer  @mooka_beera
هناك مرض صامت اسمه “التعّود على النّعمة” وله مظاهر: -أن تألف ِنعَم 
اللِه عليك، وكأنها ليست ِنَعماً -أن تتعود الدخول على أهلك وجتدهم بخير فال 
تشكر الله على ذلك -أن تشتري ما تريد، دون شكر املُنعم -أن تستيقظ وأنت 

في أمان دون أن حتمد الله اجعل احلمد والشكر رفيقك دوما لتستمر النعمة

arabooد. خرابوه @5
شهادتك ال تعطيك احل��ق بالتعالي و التكبر على الناس شهادتك في 
تخصصك فقط و ليست في اخالقك يعني ممكن حتمل شهادة دكتوراه و لكن 

بنفس الوقت ساقط اخالقيا

DrBalsanaa@ د.ب�صاير �صامل ال�صانع
د  احلكومة لعدم وض��ع خطوط أرضية في الكثير من الشوارع  تعُمّ
الرئيسية واخلطوط السريعة إمنا يدل على استراتيجية مبتكرة حلل أزمة 
الزحام املروري فيصبح الشارع ٨ حارات بدل ٥ والبقاء لألطفق !  حارة كل 
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»موسم الرياض« يختتم فعالياته 
بحضور جماهيري كبير

اختتمت فعاليات موسم الرياض اخلميس املاضي، حيث 
شهد االختتام حفل »ليلى أرض اخليال« الذي أقيم استاد امللك 
فهد الدولي، حضوراً جماهيرياً كبيراً، تفاعل مع فقرات احلفل، 
حيث قدم موسم الرياض لزواره باقة متنوعة من الفعاليات، 

كانت األكبر مستوى املنطقة.
وب��دأ احلفل ال��ذي ك��ان يهدف إل��ى إيصال رسالة املوسم، 
عبر قصة “ليلى” الفتاة الصغيرة التي متثل الرؤية واحللم 
السعودي، بالفقرة األولى وهي “ليلى واحللم”، التي عرفت 
احلضور بالشخصية الرئيسة للحفل ليلى، التي تؤدي دورها 
الطفلة ن��ورة العبيد، فيما تعكس الفقرة الثانية “األرض”، 
ألوان أرض اململكة القدمية وأشكالها وعناصرها وتستعرض 

كذلك جوهر احلياة سابقاً.
لتتوالى بعدها باقي فقرات احلفل، حيث لكل فقرة معنى 
ورسالة من خ��ال اللوحات االستعراضية والقصائد التي 
تظهر فيها وشخصياتها الرئيسة، وهي: فقرة امل��اء، وبوابة 
العالم، واململكة مبختلف ألوانها، وتخيلوا املستقبل، وأخيراً 
فقرة أرض اخليال، التي انضمت من خاله كل الشخصيات 
التي التقت بها ليلى في الفقرات األولى، ليشكلوا صورة اخلتام 

ملوسم الرياض.
وش��ارك في إجن��از ه��ذا العمل طاقم عمل مؤلف من 293 
شخصاً من 41 جنسية من بينها السعودية، كما تواجد في 

العرض 488 مؤٍد.
يذكر أن منطقة “ماعب الرياض” كانت بداية انطاق 
فعاليات #موسم_الرياض بتاريخ 11 أكتوبر 2019، وتشهد 
ذات املنطقة ختام فعاليات املوسم بحفل “ليلى أرض اخليال”، 

الذي شهد حضوراً كبيراً من زوار املوسم.

جراح أمريكي يخفي ندبات 
جروح األطفال بالرسم!

ابتكر اجل���راح األمريكي روب���رت ب��اري طريقة تخفي 
الندبات واآلثار التي تتركها اجلروح والعمليات اجلراحية 
على اجللد، عن طريق األل���وان وال��رس��م على الضمادات 

اجلراحية التي يلصقها ملريضه الصغير فوق ندبته.
ويرفض الدكتور باري الذي يعمل في مستشفى أكرون 
لألطفال بوالية أوهايو األميركية أن تكون الندبات التي 
يتركها مشرطه في أجساد هؤالء األطفال ذكرى تثير حزنهم 

كلما وقعت أعينهم عليها.
ووفقاً لصحيفة الشرق األوسط فإن الدكتور يقوم بهذا 
حتى ال يعاني مرضاه األطفال من ندبة يدوم أثرها طوياً، 
بعد إج��راء أي عملية جراحية. إذيرسم على الضمادات 
شخصيات “ديزني” الشهيرة مثل “أوالف” رجل الثلج من 

فيلم “فروِزن”، والدب “ويني ذا بوه”.

جانب من احلفل اخلتامي


