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وليد الصقعبي

الصقعبي: ولي العهد عنوان للعطاء ومثال للحكمة

»هال فبراير« أنعش احلركة االقتصادية والتجارية

الفراعنة واجلخ في ختام األمسيات الشعرية لـ »هال فبراير«

أشاد عضو اللجنة العليا 
ورئي���س اللجنة اإلعالمية 
ملهرجان »هال فبراير« 2016 
وليد الصقعبي بالدور الكبير 
املهرجان في  الذي يلعب���ه 
تنشيط العجلة االقتصادية 
وإنعاش األس���واق احمللية 
التجزئة  وخصوصا سوق 
التجاري���ة  واملجمع���ات 
والصناعات الصغيرة السيما 
في ظل حال���ة الركود التي 
تعاني منها االس���واق في 

الفترة الراهنة. 
أن  وأض���اف الصقعبي 
املهرجان ساهم في تنشيط 
حركة املبيع���ات في مراكز 
التسوق مما يعطي املواطن 
والزائ���ر والس���ائح املزيد 
م���ن اخلي���ارات وجتارب 
تس���وق فريدة، مشيرا إلى 
أن املهرجان اعطى الفرصة 
للمحالت التجارية املشاركة 
ف���ي البرنامج التس���ويقي 
بتقدمي عروض خاصة، وذلك 

بتقدمي خصومات وعروض 
ترويجية تشجع املتسوقني 
عل���ى ش���راء احتياجاتهم، 
مش���يرا إل���ى أن املهرجان 
أنعش حركة السحب اآللي 
» Knet«.  واوضح الصقعبي 
ان كوبونات السحب ملهرجان 
اقباال  »هال فبراير« ش���هد 
كبيرا من الشركات واحملال 
التجاري���ة  واملجمع���ات 
التعاوني���ة  واجلمعي���ات 
حيث مت توزي���ع 5 ماليني 

كوبون خالل األسبوع األول 
للجهات املشاركة، الفتا الى 
ان املهرجان اس���تقطب ما 
يقارب 1000 محل جتارى و10 
جمعيات جتارية باالضافة 
الى 4 مجمعات جتارية وذلك 
للمشاركة وذلك بجانب جميع 

 .»Ooredoo« فروع شركة
واكد الصقعبي ان مهرجان 
»هال فبراير« يعتبر وجهة 
ثقافية وحضارية وسياحية 

للكويت.

اليوم االمسيات  تختتم 
الش���عرية ملهرج���ان »هال 
فبراي���ر 2016 « ف���ي أكبر 
فعالية ش���عرية وثقافية 
تقام في الكويت على هامش 
الس���ابعة عش���رة  الدورة 
للمهرجان وسط مشاركات 
بارزة م���ن أطياف وجنوم 
الش���عر العرب���ي، ويحيي 
الرابعة واألخيرة  األمسية 

شاعر املليون ناصر الفراعنة 
والش���اعر هش���ام اجلخ، 
ويقدمها محمد الوسمي، اما 
الثاني فسيكون مع  اجلزء 
الشعراء بدر الضمني وسعد 
اخلالوي وعامر احلوسني 
الهذال، ويقدمها  وعبداهلل 

نواف النومس.
وقال الشاعر خالد احملسن 
املش���رف على األمس���يات 

الش���عرية ملهرج���ان »هال 
اللجنة  ان  فبراي���ر 2016«: 
العليا للمهرجان تختتم اليوم 
األمسيات وس���ط حضور 
كبير، حي���ث قدم البرنامج 
وجبة ش���هية من الشعراء 
الذين قدموا مدارس مختلفة 
من الش���عر، والت���ي كانت 
حديث املنتديات الشعرية، 
ليس في الكويت فحسب بل 

على مستوى اخلليج والوطن 
العربي خاصة. 

 وأش���ار احملسن الى أن 
الدعوة ألمسية اليوم عامة، 
داعيا جميع محبي الشعر 
العرب���ي األصيل للحضور 
الذين  الش���عراء  ملتابع���ة 
سيرضون أذواق اجلماهير 
املتعطشة لس���ماع الشعر 

العربي والشيالت.

هنأ عضو اللجنة العليا 
ورئي���س اللجنة اإلعالمية 
ملهرجان ه���ال فبراير 2016 
وليد محمد الصقعبي، سمو 
الش���يخ نواف  العهد  ولي 
األحمد بالذكرى العاش���رة 
لتولي سموه والية العهد، 
حي���ث كان مث���اال للب���ذل 
والعطاء وااللتزام واإليثار 
من اجل حتقيق اخلير لوطنه 
وأبناء شعبه األبرار الذين 

يبادلونه احلب والوفاء.
وقال الصقعبي ان سموه 
ف���ي خدمة  ل���ه دور بارز 
الكويت فاجلميع يعلم قدره 
في جميع املواقع التي تولى 
مسؤوليتها حيث كان مميزا 
الناحية  وبارزا خاصة من 

اإلنسانية.
وزاد ان سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد قدم خالل 
رحلت����ه املمت����دة منذ مطلع 
الس����تينيات وال يزال يقدم 

الكثير م����ن العطاء الوطني 
وحقق العديد من االجنازات 
التي ساهمت في بناء الدولة 
احلديثة كما ان س����موه كان 
مثاال للبذل والعطاء والتفاني 
ف����ي العم����ل لتحقيق اخلير 
األبرار  لوطنه وأبناء شعبه 
الذين يبادلونه احلب والوفاء 
العهد  حيث كان لسمو ولي 
دور قوي ومؤثر في إجنازات 
خالدة في هذه املسيرة التي 
يتذكرها ابناء الكويت بالتقدير 

واالجالل.
الى ان  وأشار الصقعبي 
العهد متيز دائما  سمو ولي 
باحلرص على الوحدة الوطنية 
ومتاسك النسيج االجتماعي 
ومتس����كه بالدميوقراطي����ة 
والتزامه بالدستور وتصميمه 
على تطبيق القانون وسعيه 
الدؤوب نحو حتقيق التعاون 
البناء بني السلطتني التشريعية 
والتنفيذية، موضحا ان سمو 

ولي العهد كان له دور قوي 
ومؤثر في حتقيق مس����يرة 
النهض����ة والبناء التي بدأت 
منذ منتصف القرن املاضي.

وأضاف ان سمو الشيخ 
نواف األحم����د يعتبر حالة 
متف����ردة في حب����ه للكويت 
وش����عبها وحنين����ه الكبير 
ألرضه����ا كما ان س����مو ولي 
العهد ترجم حب����ه للكويت 
باالخالص والتفاني والوفاء 
في العمل وجهوده املتواصلة 
وتضحياته الكبيرة من اجل 
احلف����اظ على أم����ن الوطن 

واملواطنني.
وأكد الصقعبي ان الشعب 
الك����رمي يحمل كل  الكويتي 
احملبة والتقدي����ر واالعتزاز 
لسمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد، وذلك ملا ملس����وه من 
خصال حميدة عرفها الشعب 
الكويتي عن قرب في خدمة 

للكويت وأهلها.


