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الصبر: 6 وفيات خالل أسبوع
وإطالق سراح حدث اقتحم حديقة منزل

سيارة محطمة على الدائري الرابع 

سيارة احلدث بعد أصطدامها بسور البيت

اللجنة انتهت من وضع الخطوط العريضة للمهرجان الذي سيشهد نقلة نوعية ومختلفة

»هال فبراير« ينطلق في 29 الجاري 
تزامنًا مع ذكرى تولي صاحب السمو مقاليد الحكم

العليا  اللجنة  كونا: اعلنت 
املنظـمة ملهرجـــان هال فبــراير 
الـ 11 موعد انطالق املهرجان في 
29 من الشهر اجلاري والذي يستمر 

حتى 28 من الشهر املقبل.
وقال رئيس اللجنة االعالمية 
للمهرجان وليد الصقعبي في 
تصريح صحافي امس ان انطالق 
املهرجان سيتواكب مع ذكرى 
الســــمو األمير  تولي صاحب 
الشــــيخ صباح األحمد مقاليد 
احلكم، مضيفا ان اللجنة انتهت 
العريضة  من وضع اخلطوط 
الذي سيشهد نقلة  للمهرجان 

نوعية ومختلفة.
املهرجــــان  ان  واضــــاف 
العديد من  ســــيحتوي علــــى 
العديد من  املفاجآت مبشاركة 
املؤسسات والشركات الكبرى، 
موضحا ان املهرجان سيواصل 
تركيزه على اجلانب االقتصادي 
في البالد من خالل تنظيم العديد 
من األنشطة التي ستساهم في 

تدوير العجلة االقتصادية.
ان  الصقعبــــي  واوضــــح 
االهتمام باجلوانب االقتصادية 
يأتي نتيجة حالة الركود التي 
يعيشــــها االقتصــــاد والــــذي 
يحتاج الى أدوات تنشــــيطية 
متجددة مبا يساهم في حتريك 
نشاط األســــواق خصوصا ان 
االحصائيات اخلاصة بوزارة 

التجارة تؤكد ان شهر فبراير من 
الناحية االقتصادية والتجارية 
يعتبر من اقل شهور السنة في 

احلركة التجارية.
واكــــد ان املهرجــــان يعتبر 
احملرك الرئيسي لعودة الروح 
الى األســــواق من خالل تقدمي 
اخلصومات باالتفاق مع احملالت 
التجارية مما يساهم في جذب 

املواطنني واملقيمني الى التسوق 
مما ينشط االسواق.

واشار الى تزامن املهرجان مع 
اجازة منتصف العام الدراسي 
مما يتيح لألسرة االستمتاع بكل 
التي ستشهد تنوعا  االنشطة 
كبيرا فــــي البرامج التي تقوم 
اللجنة العليا بدراســــتها وفقا 
الستبيانات الرأي التي اجرتها 

عقب انتهاء دورته في 2009.
املهرجان  ان  الــــى  واشــــار 
سيشهد احتفاال كبيرا مبناسبة 
عيــــدي االســــتقالل والتحرير 
للتأكيد على اعالء القيم الوطنية 
وروح املواطنــــة بني املواطنني 
والشــــباب منهــــم علــــى وجه 

اخلصوص.
وذكر ان اعداد الدورة احلالية 

بدأت فور ختــــام مهرجان العام 
املاضي مــــن اجل اخلروج بأفكار 
افضــــل وتقدميه بأبهــــى صوره 

ليتالءم مع طموحات املواطنني.
وقال ان مهرجان هال فبراير 
يسعى جديا لالستفادة من جميع 
اآلراء إلعالء شأن املهرجان الذي 
استطاع ترسيخ اقدامه كواحد 
من ابرز املهرجانات في املنطقة 

بفضل االعداد اجليد والتنظيم 
الدوري مع  املناسب والتفاعل 

االحداث.
واشار الى ان مهرجان العام 
املاضــــي كان الغــــى احلفالت 
الغنائية تضامنا مع االشقاء في 
غزة خالل العدوان االسرائيلي 
وهو األمر الذي القى االستحسان 

من اجلميع.

 أمير زكي ـ هاني الظفيري
اعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد محمد 
الصبر ان عدد الوفيات المسجلة األسبوع الماضي والناتجة 
عن حوادث مرورية بلغ 6 وفيات، مشددا على ضرورة االلتزام 
بالقواعد المرورية والتي من شأنها تقليص اعداد المتوفين 

في حوادث السير.
مـــن جهة اخرى اطلق وكيل نيابة االحداث ســـراح حدث 
كويتي اصطدمت مركبته بســـور أحـــد المنازل في محافظة 
مبارك الكبير مما احدث تلفيات شديدة، ومن خالل التحقيقات 

تبين بأن الحدث ال يحوز رخصة قيادة.
من جهة اخرى شهد طريق الدائري الرابع انجراف مركبة 
لتصطدم باالشـــجار ولحقت بها تلفيات شـــديدة الى جانب 

اصابة قائدها.

مهرجان »هال فبراير« العام املاضي وفي اإلطار وليد الصقعبي


