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فوزية الصباح: المهرجان يعزز موقف الكويت المالي  
دعت احملامية الشيخة فوزية الصباح 
وسائل االعالم املختلفة الى دعم مهرجان 
»هال فبراير« 2010 الظهار الكويت كمركز 
سياحي اقتصادي ومالي وجتاري وثقافي 

ورياضي.
واضافت في تصري����ح خاص للجنة 
االعالمية ملهرجان »ه����ال فبراير« 2010 
ان لدينا وسائل اعالم متنوعة ومتعددة 
ومتطورة وعليها القيام بدورها وواجبها 
الوطني من اجل اب����راز الوجه احلقيقي 

واحلضاري للكويت.
واشارت الى ان وس����ائل االعالم هي 
املسؤول االول في اجناح املهرجان واظهاره 
بصورة مشرقة امام العالم واال يقتصر 
دور االع����الم على نق����ل وقائع احلفالت 
الغنائية فقط بل يك����ون متنوعا البراز 
النشاط التسويقي والسياحي والترفيهي 

والثقافي واالقتصادي والسياسي، واليزال 
املهرجان بحاجة الى دعم اعالمي من كل 
وسائل االعالم املختلفة بحيث يبدأ هذا 
الدعم مبكرا، مطالبة الشركات بدعم هذا 
املهرجان ملا لها من خبرة تس����ويقية في 

هذا املجال.
واش����ارت الى ان توجه الغالبية من 
الشب���اب باالحتفال عن طريق استخدام 
رش الصاب�������ون وازع����اج الن����اس او 
االستعراض بالس����يارات والتسبب في 
احلوادث دلي����ل على القصور التنظيمي 
واالعالمي في تثقيف الناس وتوجيههم 
حول كيفية االحتف����ال الصحيح بعيدا 
عن ازعاج اآلخرين مؤملة ان ينجح هذا 
املهرج����ان في جذب الس����ياح وان يقدم 
م����ادة متنوعة ومختلفة عن الس����نوات 

املاضية.

دعت اللجنة العليا املنظمة 
ملهرجان ه���ال فبراي���ر 2010 
املواطن���ني واملقيمني حلضور 
كرنڤال االفتتاح ملهرجان »هال 
فبراي���ر 2010« ظهر اليوم في 
متام الساعة الواحدة ظهرا حتى 
السادسة مساء والذي سيشهد 
في دورته احلادية عشرة العديد 
من األنش���طة والبرامج حيث 
س���تقام عروض استعراضية 
واكروباتية ستقدمها فرق عاملية 
وعربية باالضافة الى عروض 

رياضية.
واكد املنسق العام ملهرجان 
»هال فبراير 2010« وليد محمد 
جاس���م ان كرنڤ���ال االفتتاح 
املفاجآت  العيد من  سيش���هد 
املتميزة متمنيا ان تلقى اعجاب 
املتابعني حيث شهد تنوعا في 

االنشطة التي ستقدم ألول مرة 
الفتا الى ان املهرجان يقام تزامنا 
مع تولي صاحب السمو األمير 
حفظه اهلل ورعاه مقاليد البالد 
الكرنڤال هدية  حيث سيكون 
املنظمني أله���ل الكويت حيث 
يقام حتت شعار »الكويت ملن 

احبها«.
ومن جانبه دعا رئيس اللجنة 
االعالمية ملهرجان »هال فبراير 
2010« وليد الصقعبي املواطنني 
واملقيمني حلضور حفل كرنڤال 
االفتتاح للمهرجان في دورته 
احلادية عشرة والذي سيقام 
اليوم اجلمعة في سوق شرق 
الساعة الواحدة ظهرا وبحضور 
املواطنني واملقيمني س���يعطي 
البهجة  املهرج���ان جوا م���ن 

والسرور.

وكشفت رئيس جلنة البرامج 
واألنش���طة في اللجنة العليا 
املنظمة ملهرجان هال فبراير 2010 
مدينة اسماعيل عن ان كرنڤال 
االفتت���اح ملهرجان هال فبراير 
2010 سيكون جديدا في كل شيء 
بخالف االعوام املاضية حيث 
سيشهد مشاركة اكبر عدد من 
جمعيات النفع العام واملعاقني 
باالضافة الى مشاركة السفارات 
العربية واالجنبية في الكرنڤال 
في تقدمي االنشطة التي تعبر 
عن هواياتها باالضافة الى دعم 
الفن التشكيلي من خالل اقامة 
اماكن خاصة بهم باإلضافة الى 
إقامة أقسام خاصة للمشاريع 

الصغيرة للهواة.
وزادت اسماعيل ان النادي 
العلمي س���يكون له مشاركة 

نوعية في كرنڤال هال فبراير 
2010 باالضافة الى اقامة بازار 
للمعاقني لبيع منتجاتهم وكذلك 
اقامة مس���ارح عل���ى الواجهة 
البحرية بسوق شرق والعديد 
من العروض العاملية والعربية 

والشعبية.
واختتمت مدينة اسماعيل 
تصريحها مؤكدة ان املهرجان 
سيشهد عرضا لأللعاب النارية 
مما يضفي نوع���ا من البهجة 
والس���رور على احلضور مما 
س���يجعل مش���اهدة كرنڤال 
االفتتاح متعة بصرية ملن يتابع 
أنشطته التي ستقام على مدار 
يومني حيث س���يتحول سوق 
شرق الى بانوراما جمالية في 
الكويت وصاحب السمو  حب 

احملامية الشيخة فوزية الصباحاألمير.

وليد الصقعبي وليد اجلاسمشعار »هال فبراير«

علي جمعة

العقيد محمد الصبر رشاد رشدي أحمد جمال

أحمد السلمان غامن الصالح إبراهيم الصالل رائدة مسرح الطفل عواطف البدر

الجاسم: كرنڤال هال فبراير 2010 
بانوراما جمالية في حب الكويت وأميرها

ينطلق اليوم بسوق شرق بمشاركة العديد من الجهات

رواد الحركة الفنية دعوا ألن تكون أيامنا مهرجانات فرح ووناسة

الصبر: حمالت توعوية لمواكبة أنشطة المهرجان »هال فبراير 2010« ينعش الشقق الفندقية
والتي تعتبر اضافة جديدة ملزيد 

من النجاح للمهرجان.

توحيد الجهود

ومن جانبه اشاد مدير فندق 
يثرب مبنطقة )دس����مان( رشاد 
رشدي باملهرجان مؤكدا انه حقق 
جناحات متالحقة منذ دورته األولى 
وذلك يعود ال����ى جهود القائمني 
عليه، وأشار الى ان مهرجان العام 
السابق لم يحقق النجاح املتوقع 
نظرا لألحداث التي شهدتها غزة 
حيث ألغيت احلف����الت الغنائية 
الدولة  ودعا وزارات ومؤسسات 
املعنية باالضافة الى الشركات ذات 
العالقة اعالميا وثقافيا وفنيا الى 
توحيد جهودهم إلقامة مهرجان 
على مستوى عاملي حيث انه ميكن 
حتقيق املزيد من النجاحات نظرا 
للخبرات التراكمية املتوافرة لدى 
املعنيني به����ذا املهرجان، متمنيا 
ان يكون مهرجان هذا العام أبهى 

وأجمل مما سبق.

اكد مسؤولو الشقق الفندقية 
في محافظتي العاصمة وحولي ان 
مهرجان هال فبراير يسهم في إشغال 
العديد من الشقق الفندقية نظرا 
لإلقبال الشديد حلضور أنشطته، 
مشيرين بذلك الى ان العديد من 
ابناء اخللي����ج يجددون لقاءاتهم 
الس����نوية على ارض الكويت في 
موعد املهرجان وخاصة انه يتزامن 
مع اجازة الربيع واحتفاالت الكويت 
بالعيد الوطن����ي ويوم التحرير، 
وقال����وا في تصريح����ات للجنة 
االعالمية ملهرجان هال فبراير 2010 
ان اإلشغال في الشقق يرتفع بنسبة 
تبلغ 30% عن باقي شهور العام. 
في البداية اكد احمد جمال املشرف 
العام لفندق فرح موتيل )دسمان( 
ان الشقق الفندقية تستقبل الكثير 
من ضيوف الكويت وخاصة في 
بعض املناسبات مثل املهرجانات 
الرياضية والفنية والش����عبية، 
ولكن في مهرجان هال فبراير فإن 
نسبة إشغال الشقق تكون مرتفعة 

االمن���ي واملروري الحكام الس���يطرة في 
عموم مواقع االحتفال، مضيفا ان اهداف 
االجراءات االمنية هي توفير االمن والنظام 
بكل مواقع االحتف���االت، واحملافظة على 
االنضباط والسلوك العام، وتأمني احلركة 

املرورية وتدفقها وانسيابها.

اخرى، ومتنى دعم مهرجان هال 
فبراير ألن����ه ميثل قيمة حقيقية 
للس����ياحة الكويتية، حيث انه ال 
يعتمد على التسوق لوجود العديد 
من االنشطة املختلفة من رياضية 
وثقافية وفنية باالضافة الى الدينية 

جدا، وخصوصا في ايام احلفالت 
الغنائية والتي تس����تحوذ على 
اهتمام قطاع كبير من املواطنني 
واملقيمني باالضافة الى الزائرين من 
خارج الكويت، مشيرا بذلك الى ان 
حفالت املشاهير يكون لها حسابات 

واش���ار الى ان اهم تل���ك التنظيمات 
واالجراءات التي اتخذتها الوزارة تكثيف 
حمالت التوعية االمنية واملرورية ملواكبة 
انش���طة املهرجان والتي تتولى تنفيذها 
وتشرف عليها ادارة االعالم االمني بالتعاون 
والتنسيق مع كل وسائل االعالم وخاصة 
الصحف التي ابدت تعاونا في تس���ليط 
االضواء على امناط السلوك واالنحراف 
التي تصدر عن بعض الش���باب في مثل 
هذه املناسبات والتي تعد خروجا وتعكيرا 
لصفو مثل ه���ذه االحتفاالت عالوة على 
مخالفتها للقوانني والتنظيمات االمنية، 
مؤك���دا ان هن���اك متابع���ة يومية وعلى 
مدار الساعة من قبل رجال االمن الماكن 
االنش���طة في جميع املواقع وخاصة في 
االس���واق واملجمعات التجارية املشاركة 
في املهرجان والتي ستقام بها املسابقات 

والسحوبات.
وحث العقيد الصبر املواطنني واملقيمني 
على عدم اخل���روج عن قواعد االنضباط 
والسلوك العام في اماكن االحتفاالت العامة، 
واالبتعاد عن أي مضايقات وعدم التسبب 

في ازعاج العائالت مبواقع االحتفال.

اكد مدير ادارة االعالم االمني الناطق 
الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد محمد 
هاشم الصبر ان االجهزة االمنية اتخذت كل 
استعدادها ملواكبة انشطة مهرجان »هال 
فبراير« 2010، وذلك بناء على توجيهات 
وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ م.جابر 
اخلالد بض���رورة توفير احلماية الالزمة 

للمهرجان منذ انطالقته وحتى اخلتام.
واضاف العقيد الصبر انه تفعيال لهذه 
الداخلية  التوجيهات اصدر وكيل وزارة 
الفريق احم���د عبداللطيف الرجيب قرارا 
بتش���كيل اللجنة االمنية املعنية بتأمني 
مهرج���ان »هال فبراير« 2010، ويأتي ذلك 
القرار التخاذ كل االجراءات والتنظيمات 
التي من شأنها احملافظة على اخلروج بهذا 
املهرجان اكثر انضباطا والتزاما باآلداب 
والس���لوك العام في التعبير عن الفرحة 
واملش���اركة في هذا املهرجان التسويقي 
والترويحي بعيدا ع���ن اي مظاهر تخل 

باالمن.
واوضح ان مهمة اخلطة االمنية الشاملة 
هي تأمني انشطة احتفاالت ومهرجانات 
»هال فبراير« 2010 والتركيز على االنتشار 

عبر عدد م���ن رواد احلركة 
الفنية في البالد عن س���عادتهم 
النط���الق مهرجان ه���ال فبراير 
2010 الي���وم في دورته احلادية 
عشرة تزامنا مع حلول الذكرى 
الرابعة لتولي صاحب الس���مو 
األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد 
التوفيق  احلكم متمنني لسموه 
والسداد ملواصلة مسيرة اخلير 

واالزدهار.
اللجنة االعالمية ملهرجان هال 
فبراير 2010 التقت عددا من رواد 
احلركة الفنية للتعرف على آرائهم 

وأفكارهم.

البدر: مسيرة خالدة

وعبرت رائدة مسرح الطفل 
الكاتبة  الكويت واخللي���ج  في 
القدي���رة عواط���ف الب���در عن 
سعادتها مبناسبة مرور 4 أعوام 
على تولي صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحم���د مقاليد 
احلكم، وقالت:  ان صاحب السمو 
األمير من أكثر املهتمني واملشجعني 

لالنشطة االعالمية والفنية.
وأشارت البدر الى ان انطالق 
انشطة مهرجان هال فبراير 2010 
الذكرى  اليوم تزامنا مع حلول 
الرابعة لتولي صاحب الس���مو 
األمير مقاليد احلكم هو أمر جميل 
وسيبقى في الذاكرة، خاصة ان 
سموه يدفعنا دائما الى ان نكون 
متمسكني بوحدتنا الوطنية حتى 

تبعث أنشطته الفرح والسرور في 
نفوس الصغار والكبار وانطالقة 
دورته احلادية عشرة مع حلول 
الرابعة لتولي صاحب  الذكرى 
الس���مو األمير مقالي���د احلكم 
ستكون راسخة في العقول ألنها 
ذكرى عظيمة في قلوبنا، فالكلمات 
ال تفي بحق صاحب السمو األمير 
ألنه رجل معطاء له أياد بيضاء 
ووقفاته مشهودة وعندما نتذكر 
مواقفه مع الفنانني نش���عر بأن 
البالد بخير واحلركة الفنية بخير، 
وواجبنا أن نكمل معه املسيرة 
وندعم توجيهاته باحملافظة على 
الوحدة الوطنية، وأدعو اهلل أن 

االم���ور ونعيش ف���ي طمأنينة 
وسالم.

املناس���بة  وأضاف: في هذه 
أمتن���ى ان تك���ون أيامن���ا كلها 
مهرجانات فرح ووناسة، مهرجان 
هال فبراي���ر 2010 الذي ينطلق 
اليوم من املهرجانات التي يحرص 
اجلميع على املشاركة فيها، خاصة 
ان انش���طته تنطلق مع احتفال 
اهل الديرة بحلول ذكرى تولي 
سمو الشيخ صباح األحمد مقاليد 

احلكم في البالد.
واختتم الصالل حديثه قائال: 
أطلب من املولى عز وجل ان يجعل 
ايام اهل الكويت كلها افراحا في 

تبدأ انشطته اليوم ألنها موجهة 
جلميع افراد االس����رة، مشيرا الى 
اننا بحاجة ملثل هذه املهرجانات 
حتى تع����ود الكويت درة اخلليج 

قوال وفعال.

السلمان: حنكة سياسية

ومتنى رئيس فرقة املس����رح 
الكويت����ي الفنان احمد الس����لمان 
لصاحب السمو األمير العمر املديد 
مبناسبة مرور 4 أعوام على توليه 

مقاليد احلكم.
وقال: كمواطنني ملسنا التطور 
والتغيير الذي حدث في عهده، فقد 
استطاع بحكمته وحنكته السياسية 

تكون الكويت في املقدمة دائما.
وأضافت: أمتنى من اجلميع 
ان يش���اركوا في هذه املناسبة، 
خاصة أنها تشمل مسيرة لليخوت 
الرابعة  الذكرى  احتفاال بحلول 
لتول���ى صاحب الس���مو األمير 

مقاليد احلكم.

الصالل: أعطى الكثير

أم���ا الفنان القدي���ر ابراهيم 
الصالل فقال: »بوناصر« أعطى 
الكثير للدي���رة ومهما حتدثنا 
عن اجنازاته فلن نس���تطيع ان 
نحصيها، وما اقول اال ان يعطيه 
اهلل الصحة والعافية، وان يصلح 

يجعله ذخرا لنا وأن تكون الدورة 
ال� 11 ملهرجان هال فبراير 2010 من 

أجنح الدورات بإذن اهلل.

كل فبراير وبوناصر بخير

النجم عل����ي جمعة فقال:  أما 
م����ن أعماق قلب����ي أهنئ صاحب 
السمو األمير مبرور 4 أعوام على 
تسلمه مقاليد احلكم، خاصة أننا 
شهدنا تطورات وتغيرات في منط 
حياتنا ال مثيل لها، وال اقول اال كل 
فبراير وبوناصر بخير يا شمعة 

الكويت.
وأشاد جمعة بأنشطة مهرجان 
هال فبراي����ر 2010 املتنوعة والتي 

اف���راح في ظل حك���م الصباح، 
وأدعو اجلميع الى أن يشاركوا 
في مهرجان هال فبراير 2010 الذي 
تبدأ أنشطته اليوم ألنه اصبح 
من املهرجانات املميزة في اخلليج 

والوطن العربي.
ومن جانبه، عبر الفنان القدير 
غامن الصالح عن سعادته لتزامن 
انطالق مهرجان هال فبراير 2010 
مع حلول الذكرى الرابعة لتولي 
الس���مو األمير الشيخ  صاحب 
صباح األحمد مقاليد احلكم، حيث 
قال: مهرج���ان هال فبراير 2010 
الذي تنطلق انشطته ظهر اليوم 
بسوق شرق من املهرجانات التي 

ان يدير أمور البالد بأفضل صورة 
ليحافظ على الوحدة الوطنية من 
التشتت، وهذا الشيء لم يأت من 
فراغ، ولكن����ه كان نتيجة خبرة 

سموه في مثل هذه االمور.
وأشار السلمان الى ان مهرجان 
هال فبراي����ر 2010 من املهرجانات 
والتي انطلقت أنشطته ظهر اليوم 
التي ينتظرها اجلميع ألنش����طته 
الترفيهية والتسويقية التي تساهم 
في حتريك عجل����ة االقتصاد في 

البالد.
النجمة  من جهته����ا، متن����ت 
منى شداد لصاحب السمو األمير 
مبناس����بة حلول الذكرى الرابعة 
لتوليه مقاليد احلكم ان ميده اهلل 
بالصح����ة والعافي����ة، وان يطيل 
عمره حتى يحقق الكثير للشعب 

الكويتي.
وأضافت: يتميز صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد باحلكمة 
في ايجاد حلول للقضايا الوطنية 
والسياسية وهذا ما ملسناه خالل 

فترة توليه مقاليد احلكم.
وأش����ارت ش����داد الى ان شهر 
فبراير بالنسبة للكويتيني يحمل 
بني طياته الكثير من املناس����بات 
الس����عيدة، فذلك ينتظره الشعب 
بف����ارغ الصبر حت����ى يعبر عن 
الوطنية الصادقة من  مش����اعره 
خالل مشاركتهم في احتفاالت العيد 
التحرير وأنشطة  الوطني وعيد 

مهرجان هال فبراير 2010.

أكدوا على أهمية المناسبة لتعود الكويت درة الخليج

الدويسان يطالب شعراء مهرجان »هال فبراير«
بالتركيز على الوحدة الوطنية بداًل من النعرات القبلية

دعا عضو مجلس االمة فيصل الدويسان 
الى ان يركز الشعراء في »هال فبراير« على 
الوحدة الوطنية بدال من النعرات القبلية 
وذلك تدعيما لهذه الوحدة من خالل التركيز 
على املش���اعر الوطنية اخلاصة بالوطن، 
الفتا الى ان هناك بعض الشعراء يتحدثون 
من منطلق قبلي وكأنهم سيغزون القبيلة 

األخرى.
وفي تصريح خ���اص للجنة االعالمية 
ملهرجان هال فبراير 2010 قال الدويسان ان 
الغاء حفالت هال فبراير العام املاضي تضامنا 
مع غزة في محنتها شيء طيب وجميل، الفتا 
الى انه لو حتول هذا الغناء الى غناء وطني 
لكان اول الداعمني له، مؤكدا انه البد من ترجمة 
الواقع الى عمل من خالل وضع تصور عام 

وتتم ترجمة ذلك في كل االنشطة.

وعن دعوة البعض جلعل الوحدة الوطنية 
شعار هال فبراير في دورته احلادية عشرة 
قال مش���كلتنا اننا شعب »ردات« فعل فقد 
اكتشفنا فجأة ضرورة دعم الوحدة الوطنية 
رغم اننا دول���ة فيها اطياف متعددة والبد 
ان تتم ترجمة ذل���ك على ارض الواقع في 
اداء الوزارات وباقي مؤسس���ات الدولة من 

خالل العمل.
وردا على س���ؤال ل� »ه���ال فبراير« عن 
ترجمة خطاب صاحب الس���مو األمير في 
النطق السامي للوحدة الوطنية قوال وفعال، 
اوضح الدويسان ان اخلطاب االفتتاحي في 
الفصل التشريعي ال� 13 ذكر اربعة ملفات منها 
ملف اإلعالم وملف الوحدة الوطنية وهذان 
امللفان نعاني منهما وذلك ألن احلكومة لم 

فيصل الدويسانتترجم النطق السامي ترجمة عملية.


