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وليد الصقعبي

النائب خالد العدوة

جانب من احتفاالت صفاة الغامن

الصقعبي: مدينة عالم زين لألطفال تدشن أنشطتها اليوم
أعلن رئيس اللجنة االعالمية ملهرجان هال فبراير 2010 وليد محمد الصقعبي 
ان خيمة هال فبراير س����تنطلق اليوم االربع����اء وحتى نهاية فترة املهرجان 
وذلك في الس����احة الترابية املقابلة لسوق شرق الفتا الى ان مدينة عالم زين 
لالطفال متوج خالل هذا العام بالعديد من الفعاليات الشائقة والتي ستساهم 
في جمع ش����مل االسرة وجتذب االطفال إليها. وزاد الصقعبي ان مدينة عالم 
زين لالطفال تشهد مجموعة متنوعة من األلعاب واالنشطة في مقدمتها عرض 
السيرك وملعب كرة القدم ولعبة املتاهة وألعاب ربحية باالضافة الى انشطة 
اخرى متعددة ومتنوعة. وزاد الصقعبي ان املدينة ستشهد عرض مسرحية 
سنووايت لألطفال يوميا من الساعة الرابعة عصرا الى الساعة التاسعة مساء 
باالضافة الى اقامة جناح الغابة الذي يضم مجسمات حيوانية باالضافة الى 

عرض للعرائس املتحركة كما تضم اخليمة ألول مرة مكتبة املسابقات.

هنأ صاحب السمو بعيد الجلوس الرابع

يقام على هامش »هال فبراير« بالمسجد الكبير

العدوة: »هال فبراير« يظهر الوجه المشرق للكويت

الفالح: انطالق معرض إصدارات األوقاف 14 الجاري

علي الخميس: جمعية اليرموك التعاونية
 تدعم أنشطة هال فبراير 2010

من خالل سحوبات صفاة الغانم

هندي يفوز بأولى سيارات
 هال فبراير 2010

انطلق في صفاة الغامن بالري أول س���حوبات هال فبراير 2010 
وسط زخم وحضور جماهيري كبير مأل جنبات املجمع منذ الساعة 
5 بعد املغرب، حيث سعوا لالحتفال بأول السحوبات والذي شهد 
احتفاال كبيرا اشتمل على رسم على الوجوه والعروض الفلكلورية 

وفقرة الساحر وعرض العرائس وعروض فنية أخرى.
وأش���اد احلضور بأنشطة مهرجان هال فبراير 2010 في دورته 
ال� 11 التي ش���هدت تطورا في األنشطة والبرامج ودعوا الى متديد 
أنشطة املهرجان الى ما بعد شهر فبراير، حيث فاز بأولى سيارات 
هال فبراير 2010 في س���حوبات صفاة الغامن وافد من اجلنس���ية 

الهندية الك ميردام.

دعا رئيس مجلس إدارة جمعية اليرموك 
التعاونية علي اخلميس أهالي املنطقة الى 
املشاركة في إجناح املهرجان التسويقي الذي 
تنظمه اجلمعية مبناسبة هال فبراير 2010.

وقال اخلميس في تصريح للجنة اإلعالمية 
ملهرجان هال فبراير 2010 إن الدعوة ال تقتصر 
فق���ط على املش���اركة في إجن���اح املهرجان 
التسويقي وإمنا متتد لتشمل جميع انشطة 
الدورة احلادية عشرة مشيدا بجهود اللجنة 

املنظمة.
وأشار اخلميس إلى ان اجلمعية اعتادت 
سنويا املشاركة في مهرجان هال فبراير طيلة 
السنوات التي نظم بها هذا املهرجان أنشطته 
داعيا املساهمني وأهالي املنطقة الى التفاعل 

مع احلدث بصفة خاصة، واالستمتاع بفقرات 
وبرامج هال فبراير 2010.

وأشار اخلميس إلى ان اجلمعية ستوفر 
س���يارة و100 ألف كوبون للمتسوقني حيث 
ان الكوب���ون بقيم���ة 5 دنانير مش���تريات 
م���ن اجلمعية، مؤكدا ان هن���اك تخفيضات 
هائلة ضمن املهرجان على الس���لع الغذائية 
واالستهالكية، داعيا اجلمهور الى االستفادة 

من هذه املزايا.
ولضمان عرض السلع بأسعار مخفضة 
دائما قال اخلميس: إننا ندرس كيفية تخفيف 
األعباء عن الش���ركات امل���وردة حتى متنح 
اجلمعية أسعارا أقل تنعكس باإليجاب على 
املستهلكني. ودعا اخلميس إلى ضرورة إعالء 

الروح الوطنية في ظ���ل أجواء االحتفاالت 
بالعيد الوطني ويوم التحرير.

مؤمال ان تكون االنشطة هذا العام متنوعة 
ألن املناسبة واجهة حضارية تعيد للكويت 

ريادتها.
وقال اخلمي���س: إن هال فبراير 2010 مبا 
يحويه من أنش���طة متنوعة ثقافية وفنية 
وجتارية وسياحية البد ان يحظى بدعم اجلميع 
بس���بب دوره املهم في النشاط االقتصادي 
والترويح السياحي باملرافق السياحية في 
الكويت، وهو بال ش���ك يعكس ما تتمتع به 
الكويت من استقرار وازدهار وتنمية متمنيا ان 
يكون برنامج أنشطته هذا العام في مستوى 

الطموح الذي يتطلع إليه الكويتيون.

طالب عضو مجلس األمة النائب خالد 
العدوة بأن يكون االحتفال بالذكرى الرابعة 
لتسلم صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد مقاليد الحكم غير مسبوق، وذلك 
في تأكيد من الشعب على حبه وتقديره 
ألمير البالد وقائدها آملين وداعين اهلل ان 
يثبت خطاه وأن يأخذ بيده الى مصلحة 

الوطن والشعب.
وقال العدوة في تصريح للجنة اإلعالمية 
لمهرجان هال فبراير 2010 ان على مهرجان 
هال فبراير في دورته ال� 11 ان تكون جميع 
أنشطته تحت »يافطة« الوحدة الوطنية 
وتماسكها وتعزيزها، الفتا الى ان الوحدة 
الوطنية يؤمن بها كل أفراد الشعب ويتمسك 
بأهدافها ويعمل من اجلها بكل ما أوتي من 

قوة ولهذا البد ان يس���عى المنظمون الى 
تكريس ذلك والتأكيد على هذه المعاني 

الجميلة.
وأش���ار العدوة الى أننا في المجلس 
نؤمن بان الوحدة الوطنية عقيدة راسخة 
ل���دى الكويتيين وه��ي س�����د منيع لن 
يستطيع احد ان ينال او يحطم من جدارها 

وبنيانها.
وأوضح العدوة ان إلغاء الحفالت في 
العام الماضي كان ش���يئا طيبا الن هواء 
الكويت ونفسها عربي إسالمي وتتضامن 
دائما مع نبض الشارع العربي، الفتا الى 
ان االحتفاالت هذا العام البد ان تس���تمر 
لتظهر أعيادنا الوطنية الكويت بوجهها 

المشرق على شعبها وأمتها.

أعلن وكيل وزارة األوقاف والش����ؤون 
اإلسالمية د.عادل الفالح عن تنظيم الوزارة 
ملع����رض اإلصدارات واملطبوع����ات الثاني 
لقطاعات الوزارة خ����الل الفترة من الرابع 
عشر حتى العشرين من الشهر اجلاري بقاعة 

اخليمة الكبرى باملسجد الكبير.
وأشار الفالح في تصريح صحافي للجنة 
اإلعالمي����ة ملهرجان »هال فبراير« 2010 إلى 
ان املع����رض يتزامن مع أنش����طة مهرجان 
»هال فبراير« 2010 وذلك من منطلق حرص 
الوزارة على الش����راكة املجتمعية وسعيها 
إلى تكثيف أنشطتها الثقافية والدينية مبا 
يعود بالنف����ع على أفراد املجتمع وحتقيق 
إستراتيجية الوزارة في دعم الوسطية في 
حياتنا ومعامالتنا خصوصا ان هذا املعرض 
يأتي خالل اإلجازة املدرسية ومهرجان »هال 
فبراير« 2010 وبالتالي سيكون اإلقبال أكبر 

من أي وقت آخر خاصة ان املعرض الس����ابق نال إعجاب اجلمهور 
من املواطنني واملقيمني.

وزاد الفالح ان هذه املش����اركة تأتي للمرة الثانية بعد النجاح 
الكبير الذي شهده معرض إصدارات ومطبوعات لقطاعات الوزارة 
خالل الع����ام والذي أقيم على هامش مهرجان »هال فبراير« والقى 

إقباال كبيرا من املواطنني والوافدين.
وأوضح الفالح ان تنظيم هذا املعرض يأتي ضمن إستراتيجية 

الوزارة في دعم الوعي اإلسالمي في املجتمع 
الكويتي وإميانا منه���ا بدور الوزارة في 
الشراكة املجتمعية بني الوزارة ومؤسسات 
املجتمع املدن���ي على كل األصعدة، مبينا 
ان املع���رض يهدف بالدرج���ة األولى إلى 
تعريف أفراد املجتمع بإصدارات ومطبوعات 
قطاع���ات العمل بالوزارة خاصة ان لهذه 
اإلص���دارات واملطبوعات األثر الكبير في 
نفوس أف���راد املجتمع ألنها حتتوي على 
الفكر الوس���طي الذي تنادي به الوزارة 
وتتواصل مع كل أفراد املجتمع في الفكر 

واملوضوع واملضمون.
وبني الفالح ان املعرض سيشتمل على 
مجموعة من األجنحة لكل املشاركني في 
املعرض سواء من إدارات العمل بالوزارة 
او اجلهات املش���اركة وهي برنامج إعادة 
هيكلة القوى العاملة بديوان اخلدمة املدنية 
والهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية وجمعية اإلصالح االجتماعي 
باإلضافة إلى جمعية التراث اإلسالمي والسفارة السعودية ممثلة 

بامللحق الثقافي السعودي.
وأفاد الفالح بان الدعوة عامة لكافة أفراد املجتمع بكل شرائحهم 
وأعمارهم خالل الفترتني الصباحية واملس���ائية كما ستكون هناك 
دعوات لطالب وطالبات املدارس بكل املراحل الدراسية باإلضافة الى 
تقدمي دعوات للسفارات العربية واألجنبية املعتمدة لدى الكويت.

د.عادل الفالح


