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 قاد »أليجا محم���د« الدعوة إلى 
اإلسالم في أميركا في بداية الستينيات، 
في تلك الفترة كانت التفرقة العنصرية 
في ذروتها ولم حتسمها حتى احلرب 
األهلي���ة األميركية التي اندلعت عام 
1865، األمر الذي جعل نارها تشتعل 
في نفوس األميركيني األفارقة ما جعل 
أليجا محمد يعلن: »اإلسالم هو دين 
الرجل األسود، املسيحية هي للبيض 
فقط«، وقد اس���تغرق تصحيح هذه 
الفكرة أكثر من عشرين عاما واليوم 
في الوالي���ات املتحدة أكثر من ثالثة 
أفريقية  ماليني أميركي من أص���ول 
يشاركون املسلمني في أرجاء العالم 
هذه الديانة بعيدا عن ردة فعل السيد 

»أليجا محمد«.
 هذا األم���ر يتكرر في بالد كثيرة 
حينما يجد »البعض« إقبال املجتمع 
اإلسالمي بكل فئاته على هذا الدين، 
هذا »البعض« ال يستطيع أن يحول بني 
الناس وهذا اإلقبال الذي يراه سنويا 
في صورة مئات األلوف من احلجاج 
تخرج من بالده – تركيا، إيران..الخ – 
وال ميكنه الطعن في جوهر الدين الذي 
استوطن قلوب الناس، البديل عنده 
هو التأجي���ج العنصري، مثلما فعل 
ذلك الرجل العربي من أتباع مسيلمة 
الكذاب، من قبيلة ربيعة الذي أعلنها 
صريحة: »كذاب ربيعة أحب إلي من 
نبي مضر«، كان ذلك في بداية اإلسالم، 
اليوم ال يستطيع »البعض« أن يقولها 
بنفس الصراحة، لهذا يحرك املسألة 
»اجلهوية« واجلغرافية، وكما رأينا 
فاملسألة ال تقتصر على »عرب أو غير 
عرب« بل داخل البلدة العربية الواحدة، 
بل حتى في مجتمع املدينة املنورة وفي 
العهد النبوي، اقرأ معي هذه احلادثة.. 
»كان شاس بن قيس من زعماء يهود 
املدينة املنورة، وقد كبرت سنه فاتكأ 
على عصا وهو ميشي في سككها فمر 
على نفر من أصحاب رسول اهلل ژ من 
األوس واخلزرج وقد جمعهم مجلس 
يتحدثون فيه، غاظه ما رأى من ألفة 
وص���الح ذات بني، بعد عداوة قدمية 
كانت بينهم في اجلاهلية فقال ملن معه 
»قد اجتمع مأل بني قيلة بهذه البالد 
– األوس واخل���زرج – ال واهلل ما لنا 

معهم من قرار إن 
طالت ألفتهم »ثم 
دعا فتى من يهود 
وقال له »اجلس 
بينهم ثم اذكر يوم 
بع���اث )معركة( 
وأنش���دهم م���ا 

تقاولوا فيه من األش���عار«.. فتكلم 
القوم في ذل���ك وتنازعوا وتفاخروا 
حتى تواثب رج���الن من احليني من 
األوس واخلزرج للصراع، وقال أحدهما 
»إن ش���ئتم رددناها اآلن جذعة« أي 
نعي���د تلك احلرب القدمية أقوى مما 
كانت، فقال اآلخرون)قد فعلنا، موعدكم 
الظاهرة(.. ساحة خارج البلدة، ونادى 

كل فريق »السالح السالح«.
 بلغ ذلك رسول اهلل ژ فخرج إليهم 
املهاجرون وخطبهم  ومعه أصحابه 
أبدعوى  قائال »يا معشر املس���لمني 
اجلاهلي���ة وأنا بني أظهركم وبعد أن 
هداكم اهلل لإلسالم وأكرمكم به، وقطع 
عنكم أمر اجلاهلية واس���تنقذكم من 
الكفر وألف به بني قلوبكم؟« فعرف 
القوم أنها نزغة شيطان وكيد عدو، 
فبك���وا وعانق الرج���ال من األوس 
واخلزرج بعضهم بعضا، وانصرفوا 
وقد أطفأ اهلل كيد شاس بن قيس، ثم 
نزل القرآن الكرمي )يأيها الذين آمنوا إن 
تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب 
يردوكم بعد إميانكم كافرين، وكيف 
تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات اهلل 
وفيكم رسوله( إلى قوله )يأيها الذين 
آمنوا اتقوا اهلل حق تقاته وال متوتن 

إال وأنتم مسلمون(.
 كلم�ة أخيرة: يرحمك اهلل أخي وليد 
املرزوق، قد عرفتك خلوقا وفيا، عفيف 
اللس���ان، كرمي اخلصال، رحلت عن 
دنيانا ت���اركا وراءك محب���ني كثرا، 
يشاطرون أسرتك احلبيبة احلزن على 
فراقك، والعزاء هو في تلك الشمائل 
والذكرى العطرة التي يحملها بعدك 
إخوة وأخوات تعارفوا على املروءة 
والشجاعة والعطاء لهذا الوطن، على 
نحو ما عهدوا أباهم عليه، عظم اهلل 
أجرك عم بووليد، وأحس���ن عزاءنا 
فيه، نسأل اهلل له الرحمة والغفران، 

وواسع اجلنان من رب كرمي.

في كل بيت هناك قلب رحوم يجتمع الكل حوله، 
وفي عائلة العم خالد يوس���ف املرزوق حفظه اهلل، 
التي أعتبرها وبكل صدق اسرتي الثانية، كنا دوما 
على يق���ني بأن وجود وليد فينا ه���و وجود للقلب 

الكبير الرحوم بالكل.
وكمح���ام للعائلة أيضا اعلم أنه لم يفكر ابدا في 
نفسه بقدر تفكيره في أسرته بشكل عام، وتالحمها 

وبقائها جنبا الى جنب.
أوصاني بأن انقل باحلروف القضائية يوما حبه األصيل لتماسك عائلته 
ووفاءه ألشقائه، وتواضعه اجلم أمام جهد شقيقه األصغر )أخوي( فواز 

خالد املرزوق حفظه اهلل.
أبكاني قبل سنة تقريبا عندما أيقنت ان »وليد« اجلبار )واجلبار هو 
اهلل( ف���ي عيون بعض الناس صاحب قلب طف���ل نقي يخاف ان يرحل 
ول���م يقل احلق في اجلميع، ويتمنى ان يك���ون الى جوار اجلميع كرمز 

للتالقي والرحمة.
وابكاني فراقه باألمس الني احتفظ في صدري له بالكثير من اللحظات 
والليالي التي آمنت فيها بأنه وان غاب سيبقى دائما الذكرى التي نلتقي 

فيها جميعا بصمت.
ولي���د الذي رحل لم يحمل في قلب���ه ضغينة ألحد حتى ملن هاجموه 
او خاصموه أو خاصموا أسرته في يوم من االيام، كان متفهما بشكل ال 
يصدق لطبيعة البشر ولديه استعداد ملصافحة اجلميع رغم جراحاته.

لم يرحل وليد بل رحل القلب والس���راج ال���ذي جنتمع حوله كأبناء 
خلالد يوسف املرزوق حفظه اهلل.

لم يرحل وليد بل رحل الس���كون والنقاء من جوفه الطاهر الس���رته 
وابنائه واخواته واخوانه بإذن اهلل.

لق���د رأيت وليد في املقبرة في عي���ون كل من أحبه وفي محيا ابنائه 
خالد وخليفة وعبداهلل.

رأيته كما عهدته قلبا ينبض باحلب والرحمة، حتى وهو يغادرنا.
رأيته باسما للقاء اآلخرة، مطمئنا الى ان رحمة اهلل الواسعة ستطال 

ذلك القلب الكبير بإذن اهلل.
يا رب يا مال���ك امللك، أدعوك صادقا في صالت���ي ألخي الكبير وليد 

بالرحمة فقد كان رحوما بنا.
ي���ا عزيز يا جبار بني يديك وحتت رحمتك اخونا الكبير وس���راجنا 
وليد، فتقبله في نور جنتك واغفر له خطاياه ونقه من اخلطايا كما ينقى 

الثوب األبيض من الدنس.
يا عظيم السموات واألرض الطف بعبدك وليد وثبته بالقول الصادق 

حني يلقاك.
يا ذا اجلالل واالكرام نسألك ان يكون راضيا مرضيا عندك وان تدخله 

جنتك وان تلبسه ثوب العافية في اآلخرة.
يا وليد.. لن تكفيك الدموع وان طالت، ولن تغنيك احلروف وان زادت 

فواهلل ان لك في القلب مكانا عظيما واني لفراقك يا بوخالد ملفجوع.
يا وليد.. ستبقى انت في قلوبنا دائما سيدها وكبيرها.. واهلل نسأل 

لك اجلنة ولنا الصبر والسلوان.
رحم���ك اهلل يا وليد.. رحمك اهلل ي���ا صاحب القلب الرحوم.. رحمك 

اهلل أيها احلبيب.
أبوخالد.. كلنا نحبك وندعو لك فنم بهدوء، فلك في احلياة الدنيا عمل 

ال ينقطع من دعاء الصاحلني لك.
واحلمد هلل.. وحسبنا اهلل ونعم الوكيل.

تولى الفقيد وليد 
خالد املرزوق رئاسة 
حترير »األنباء« في 
مرحل���ة حرجة من 
وتاريخ  تاريخه���ا 
الكويت وهي الفترة 
املمت���دة من عام 90 

حتى عام 95 والتي حفلت بقضايا كبرى 
ابتدأت بالغ���زو وانتهت مبرحلة إعمار 

ما دمر.
>>>

فبعد مرحلة قصيرة من تولي أبي خالد 
رئاسة حترير جريدة »األنباء« مت غزو 
الكوي���ت وكان خارجها آنذاك فاجته مع 
أخت الرجال شقيقته بيبي إلصدارها من 
القاهرة، حيث كانت أول جريدة كويتية 
تصدر ابان الغزو وت���وزع باملجان في 
الدول العربية وأوروبا إلثبات أن الكويت 
باقية رغم ما حدث ولبث روح التفاؤل 

بني الكويتيني في الداخل واخلارج.
>>>

ومع حترير بلدن���ا الذي تنبأ وكتب 
عنه املتفائل دائم���ا املرحوم وليد خالد 
املرزوق، بدأت عملية اعمار الدمار وكانت 
القوات الصدامية ق���د تعمدت أال تبقي 
في دار »األنباء« حجرا على حجر، حيث 
س���رقت املطابع ودمرت املكاتب وكتب 
اسم هوالكو العصر صدام على كل ركن 

وزاوية من اجلريدة.
>>>

وقد التقيت الراحل مرارا وتكرارا في 
اجلريدة أحيان���ا، وعلى الطائرة أحيانا 
اخرى، حيث كثيرا ما كان يفتح باب كابينة 
القيادة ليطل أبو خالد باسما ومسلما على 
الطاقم وكانت اغلب رحالته الى القاهرة، 

حيث توجد أعمال شركاته.
>>>

فرحم اهلل راحل الكويت وليد خالد 
املرزوق وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله 
ومحبيه الصبر والسلوان )وإنا هلل وإنا 

إليه راجعون(.
>>>

آخر محطة: ما أحب الناس عبدا اال وأحبه 
اهلل فقد امتألت املقب���رة وديوان عائلة 
املرزوق الكرام ب���آالف املعزين، فلله ما 
أعطى وهلل ما أخ���ذ وعزاؤنا ان فقيدنا 
أبا خالد باق بأفعاله اخليرة وس���يرته 

العطرة بني الناس.

»الجهوية« أخت العنصرية ومنبعهما واحد وداعاً للمتفائل المبتسم دائماًرحمك اهلل يا وليد
كالم مباشر محطاتواضح

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

أحمد الشحومي
www.alshohomi.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

الدماغ  املتخصصون في 
البشري وأمراض الشيخوخة 
ينصحون الناس بعدم التردد 
في س���رد القصص واألفالم 
واألخبار التي سبق ان قرأوها 
أو شاهدوها أو سمعوها من 
املمارس���ات  اآلخرين، فتلك 
تنشط خاليا الذاكرة، وجتنب 

اإلنسان اخلرف املبكر.
الكويت لدينا  ونحن في 
وفرة وافرة م���ن القصص، 
وينابيع ال تنضب من األخبار 
واحلكايات، فحامل���ا تنتهي 
السراية تهب علينا صرخة 
العقيلة، وبعد ان نخرج من 
الفالني  الداعي���ة  قصة منع 
ندخل في قصة الس���ماح له 
بالدخ���ول، وبع���د محاربة 
املوسيقى نستمع للهوسات 
العراقية تت���ردد في موطن 

الهولو واليامال.
هذا املخ���زون اإلخباري 
واحلكائي والقصصي املتجدد 
على الدوام في الكويت يزودنا 
مب���ا نحتاج���ه للوقاية من 
أمراض الش���يخوخة ويوفر 
ما يكفي لتنشيط الذاكرة في 
بالد تعج بكل أسباب اخلرف 
املبكر ودفع الذاكرة البشرية 

نحو التوقف عن العمل.
ان ش���دة تدف���ق األخبار 
العجيب���ة وتزاحم القصص 
الغريبة ال تس���مح لإلنسان 
بسرد القصة الواحدة مرتني، 
إضافة ال���ى توافر القصص 
واألخبار للجمي���ع، صغارا 
وكبارا، وكل قصة جديدة في 
الكوي���ت تصبح قدمية حال 
والدتها، إذ سرعان ما تلحقها 
قصة أخرى أكثر حداثة، وأكثر 

قبحا.

هوسة في موطن 
الهولو

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

وحش بشري جديد يظهر في حولي
والضحية طفلة مصرية في الخامسة 

لص طار ب� 100 دينار من سيالنية
أمير زكي

تقدمت وافدة سيالنية إلى مخفر النقرة مساء أول من أمس 
ببالغ تتهم فيه شخصا مجهوال بسرقة 100 دينار من بطاقت���ها 
البنكية، وقالت الس���ي����النية في بالغها انها كانت قد توقفت 
امام أحد البن�����وك وطلب���ت من رجل أمام البنك ان يس����اعدها 
لتسحب مبلغ 100 دينار من حسابها ألنه���ا ال تعرف كي���فية 
اس���تخدام اجلهاز، وقالت السيالنية ان الرجل الذي استعانت 
به عاد إليها وأبلغها أن بطاقتها ال تعمل وتركها بعد أن اعطاها 
البطاقة وعندما دخلت الى البن���ك أبلغها املوظفون ان ال� 100 
دينار مت سحبها قبل قليل من اجلهاز القريب ما يعني ان الرجل 

خدعها وعليه تقدمت ببالغ وسجلت قضية.

أمير زكي
»هل ظهر وحش جديد في حولي؟!« هذا هو التس���اؤل الذي 
ردده رجال أم���ن مخفر النقرة صباح ام���س عندما تقدم وافد 
مصري وزوجته يدعيان ان شخصا قام باالعتداء على ابنتهما 
الصغيرة في دورة مياه قريب���ة من منزل الطفلة، حيث كانت 
ابنتها الصغيرة ذات ال� 5 سنوات بصحبة خادمتها الهندية في 

محيط البناية حيث يقطنون.
وقال مصدر امني انه ما ان تقدم الزوجان ببالغهما حتى أمر 
رئيس مخفر النقرة املقدم بدر ناصر بفتح حتقيق فوري وإيالء 
القضية اهتماما كبيرا، وبدأ التحقيق مع اخلادمة الهندية التي 
أقرت بأنها كانت بصحبة ابن���ة كفيلها في حديقة عامة عندما 
شاهدت رجال )تظن انه مصري( قام مبداعبة الطفلة على مرأى 
منها واعتقدت في البداية انه يريد ان يالطفها، لذا لم تعترض 

على تصرفه الذي وجدته طبيعيا.
 وقالت اخلادم���ة انها الحقا الحظت اختف���اء الطفلة لنحو 
نصف ساعة، وبعدها عادت إليها وهي تبكي ولكنها لم تبلغها 
مبا ح���دث لها واعتق���دت ان أطفاال ضربوها او انها س���قطت 
على األرض أثن���اء اللعب ولم تعر أمر بكائها اي اهتمام، حتى 
ج���اءت الطفلة امس وروت لوالدتها حقيقة ما حصل لها خالل 
 نصف الس���اعة التي اختفت فيها ع���ن خادمتها وقالت الطفلة
 بحس���ب روايتها لوالدتها ان الرج���ل الذي داعبها أمام ناظري 
اخلادمة قام باصطحابها معه الى دورة املياه وانه قام باالعتداء 
عليها وشرحت الطفلة ما فعله الوحش البشري لوالدتها التي 
بدورها أبلغت والدها، وبسؤالهما للخادمة عما حصل في املنتزه 
أبلغتهما مبشاهدتها للرجل الذي اقترب منها وداعبها أمامها ولكنها 

لم تعتقد انه هو الذي كان وراء اختفاء الطفلة عن ناظريها.
وأوضح املص���در ان اخلادمة الهندية قدمت وصفا تفصيليا 
ملالمح الرجل وقالت انها تعتقد انه مصري ألنها سمعت أجزاء 
م���ن حديثه مع الطفلة، وخالل التحقيقات أعادت الطفلة رواية 

ما فعله الوحش البشري أمام املقدم بدر ناصر.
 وق���ال املصدر ان ما روته الطفلة وإف���ادت به اخلادمة كانا 

كافيني لتسجيل قضية.
وقام املقدم بدر ناصر بتس���جيل القضية وإحالة ملفها الى 
النيابة العامة الستكمال التحقيقات، كما أرسل فحوى التحقيق 
الى رجال مباحث النقرة للبدء في حترياتهم حول القضية لكشف 
هوية الوحش البش���ري اجلديد، وأوض���ح املصدر ان اخلادمة 
الهندية قامت وأمام رجال املباح���ث بإعادة وصف الرجل مرة 
اخرى وينتظر ان يتم رس���م تقريبي له والعودة الى سجالت 
قضايا مشابهة سواء في محافظة حولي او احملافظات األخرى 
حملاولة التوص���ل الى اي خيط بني واقع���ة االعتداء هذه وأي 

واقعة اعتداء اخرى.

خادمة الضحية قدمت وصفًا تفصيليًا لمالمح الجاني

الجسار: احتفاالت »هال فبراير« البد أن تمتد طوال العام

اقتصاديون: هال فبراير 2010 انطالقة لالقتصاد للخروج من تداعيات األزمة
من الس����ياحة ومن ث����م يعزز 
الس����ياحية في  الكويت  مكانة 

املستقبل.
وبينت ان الوضع االقتصادي 
الراهن يحتاج الى الكثير من اقامة 
املهرجانات ف����ي الفترة املقبلة، 
وذلك لدورها الكبير في احداث 
االنتعاش املطلوب على املستوى 

احمللي واالقليمي والعاملي.
من جانبه، قال رئيس اللجنة 
االعالمية ملهرج����ان هال فبراير 
ان  2010 وليد محمد الصقعبي 
املهرج����ان في دورت����ه احلادية 
عشرة س����يكون له شكل جديد 
ونوعي، حيث سيتم التركيز على 
تأكيد الوحدة الوطنية بني جميع 

طوائف وفئات الشعب.
وذك����ر الصقعبي ان اللجنة 
استطاعت وضع جدول متكامل 
ألنشطة املهرجان لتخرج الدورة 
احلادية عش����رة بتشكيل روح 
جديدة م����ن خالل التركيز على 
االنش����طة التي القت اقباال في 

الدورات السابقة.
وأوضح الصقعبي ان كرنڤال 
االفتتاح س����يكون مل����دة يومني 
بسوق شرق وس����يقيم فقرات 
جدي����دة ونوعية س����واء كانت 
كويتي����ة أو خليجية أو عربية 
مصحوب����ة بااللع����اب النارية، 
حيث مت اعداد كرنڤال االفتتاح 
بشكل يجذب العقول وال ننسى 
التي سترضي جميع  االنشطة 
االذواق ليكون مهرجان االسرة 

االول في اخلليج.

في اطار العمل على توفير اكبر 
قدر ممكن من اجلذب السياحي 
في املنطق����ة. وتوقع ان يحمل 
برنامج ه����ذا العام افكارا جيدة 
تناسب حجم االزمة املالية التي 
يواجهه����ا االقتصاد والذي بات 
بحاجة واضحة الى تنويع قدراته 

بعيدا عن االيرادات النفطية.
بدورها، رأت استاذ االقتصاد 
د.أماني بورسلي ان فكرة اقامة 
املهرجانات ت����زداد أهميتها مع 
املالية  اندالع تداعي����ات االزمة 
العاملية، وهو ما يعني انها تخلق 
اجواء من االنتعاش االقتصادي 
يحيي الكثير من القطاعات التي 
تعاني الركود وقت االزمة املالية 

العاملية.
ان  الى  ولفت����ت بورس����لي 
القطاع����ات اخلدمية املكملة في 
قطاع الطيران والسياحة والتي 
بدورها تستطيع استقطاب املزيد 

مكانتها كوجهة رئيسية للسياحة 
والتس����وق في املنطقة، وعليه 
بات االقتصاد في دبي ال يعتمد 
كليا على قطاع النفط، وأصبح 
لقطاعات اخرى كقطاعي السياحة 
والسفر دور بارز وأساسي في 
منو االقتصاد وتعزيز مقدرته 
على مواجهة التحديات وتقلبات 

أسعار النفط.
وقال ان املهرجانات تضيف 
حيوية ف����ي العمل االقتصادي 
على القطاعات اخلدمية االخرى 
ومنها خدم����ات الطيران والتي 
تتأثر بحرك����ة الطيران يوميا، 
مشيرا الى انه كلما كان برنامج 
املهرجان متنوع����ا وقادرا على 
اجلذب حقق مزيدا من النجاح، 
مؤكدا ض����رورة متيز املهرجان 
بخصومات كبيرة جتعل االفراد 
من مقيم����ني ومواطنني يقبلون 
على املنتجات املوجودة، وذلك 

النفطية  على االقتصادات غير 
ورفع شعار تنويع االقتصاد من 
اقتصاد احادي يعتمد على النفط 

الى اقتصاد متنوع.
وق����ال ان املهرج����ان يع����د 
فرصة حقيقي����ة لتالقي الكثير 
من الفعاليات السياحية لتطوير 
وحتديث االمكانات االقتصادية 
للدولة، معربا عن اهمية تبني 
ال����دول للبرامج املقدمة وتقدمي 
كل اخلدم����ات اليه حتى يخرج 
املرج����وة دون أي  بالص����ورة 

سلبيات.
ودلل البس����ام على ما ذكره 
بالقول ان امارة دبي استطاعت 
تعزي����ز وترس����يخ مكانته����ا 
السياحية من خالل مهرجان دبي 
للتسوق والذي أعطى دفعة قوية 
في مختلف القطاعات االقتصادية 
باالمارة ووضعه����ا ضمن اطر 
الذي رس����خ  صحيح����ة، االمر 

ف����ي أداء مهرجان هذا العام مبا 
يالئم العمل االقتصادي املشترك 
خالل الفترة املقبلة، في الوقت 
الذي طالبوا فيه بضرورة العمل 
على تبن����ي آليات عمل وبرامج 
متطورة في تنظيم مهرجانات 
السياحة والتسوق املوجودة في 
دول املنطقة مبا يتناس����ب مع 

الواقع الكويتي.
وبينوا ان أي مهرجان يقام 
في الكويت يعزز في واقع االمر 
م����ن مصداقي����ة أداء االقتصاد، 
كما ان����ه يروج ملكان����ة الدولة 
اقتصاديا واجتماعيا ويضعها 
عل����ى اخلريطة الس����ياحية ما 
العمل االقتصادي قادرا  يجعل 

على مواجهة التحديات.
البداي����ة، اكد اس����تاذ  ف����ي 
االقتصاد وعمي����د كلية العلوم 
االدارية بجامعة الكويت د.صادق 
التسوق  البسام ان مهرجانات 
والس����ياحة ع����ادة م����ا حتقق 
االنتعاش االقتص����ادي وتعيد 
احليوية الى الكثير من القطاعات 
االقتصادية وتضع الدولة على 
اخلريط����ة الس����ياحية اقليميا 
وعاملي����ا، مضيف����ا ان املهرجان 
تنبع اهميته م����ن أنه يأتي في 
ظروف اقتصادية عاملية واقليمية 
شديدة الصعوبة متر بها الكثير 
من دول املنطقة، مشيرا الى انه 
في ظل انخفاض اسعار النفط 
م����ع احتمالية حتقيق عجز في 
ميزانية الدولة لعام 2009 - 2010 
فإن العال����م يتجه الى االعتماد 

أكدت النائبة د.سلوى اجلسار ان مهرجان هال فبراير يعد من 
ابرز وأهم املناسبات الوطنية والبد ان تتم االستفادة من مثل 
هذه االنشطة في تعزيز مشاعر املواطنة بني املواطنني، الفتة 
الى اننا كأعضاء في مجلس االمة نستطيع ان نقدم كل الدعم 
للمجتمع ولألنشطة التي تفيده وتقدم له البسمة والسعادة.

واشارت اجلسار في تصريح خاص للجنة االعالمية ملهرجان 
ه����ال فبراير 2010 ال����ى اننا نبارك للش����عب الكويتي وجميع 
الوافدين بقدوم االحتفال العزيز على قلب كل مواطن ومقيم، 
مش����يرة الى انه يجب ان متتد االحتفاالت على مدار العام من 
خالل تقدمي االغاني الوطنية واالعمال الوطنية واحياء ذكرى 
الشخصيات التاريخية والسياسية والوطنية التي اثرت في 
هذا الوطن بأعمالها اجلليلة التي البد ان تتعرف عليها االجيال 

احلالية.
ومتنت اجلسار ان يقوم االعالم الوطني بتقدمي عدة لوحات 

وطنية لهذه املناسبة وذلك البراز روح املبادرة والتعاون لدى 
اجلميع.

وأكدت اجلس����ار ان الش����عب الكويتي في حاجة لالحتفال 
بأعياده الوطنية ومن بينها هال فبراير ولكن بصورة مفتعلة 
او مبالغ فيها وذلك للترويح عن النفس خاصة ان البالد مرت 
اخيرا بحالة من القلق السياس����ي والوطني وتعالت املواقف 
الش����خصانية والنعرات الطائفية ولذا فنحن في حاجة لهذه 

املناسبة.
واش����ادت بقيام اللجنة العليا باملهرج����ان بالغاء احلفالت 
الغنائية في الدورة املاضية وذلك تضامنا مع االخوان في غزة 

وهو ما يعبر عن روح العروبة.
وقالت اجلسار ان اجلميع ينتظر بلهفة مهرجان هال فبراير 
واحتفاالت عيدي الوطني والتحرير حيث تتزين البالد بأعالم 

الكويت بألوانه اجلميلة لتكون البالد في أبهى صورها.

أكد اقتصاديون اهمية تنظيم 
املهرجان����ات وزيادة عددها في 
الفترة احلالية مل����ا حتمله من 
طابع تنشيط للدورة االقتصادية 
وتعزيز املنتجات الوطنية وجذب 
االفراد من خ����الل اخلصومات 
التي تشهدها االسعار  الكبيرة 

في فترة املهرجانات.
وأشاروا الى ان مهرجان هال 
فبراير في دورته العاشرة يأتي 
في وقت تعاني فيه االسواق من 
تداعيات االزمة املالية الراهنة، 
مس����تدركني ب����أن املهرجان له 
أهمية خاصة في زيادة الطلب 
واخلروج من عنق الزجاجة فيما 
يتعلق مبوجة الركود املشهودة 

حاليا.
واش����ار املتحدث����ون الى ان 
درجة التنظي����م تتطلب مزيدا 
من التفاعل بني القطاع اخلاص 
واحلكوم����ة إلخراج احلدث من 
احمللية الى االقليمية والدولية، 
وهو ما يتطلب مزيدا من التفاعل 
االعالمي مع احلدث، وكذلك مزيدا 
من احلركة ف����ي كل القطاعات 

االقتصادية.
وقالوا ان االزمة ولدت لدى 
البحث عن الضروريات  االسر 
وليس الكماليات ما يعني ضرورة 
عمل اس����تبيان ألهم القطاعات 
التي شهدت جذبا من قبل االفراد 
خالل فت����رة املهرجان ومعرفة 
االس����باب التي جعل����ت االفراد 

يركزون عليها.
وتوقعوا بأن يكون هناك تنوع 

وليد الصقعبي

د.سلوى اجلسار

د.أماني بورسلي د.صادق البسام


