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قطار جوائز »هال فبراير« ينطلق اليوم 
في مجمع الدبوس بالفحيحيل

الفالح يفتتح معرض إصدارات األوقاف

دشن وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية د.عادل الفالح معرض 
املطبوعات واإلصدارات اخلاصة الذي تقيمه وزارة األوقاف بالتعاون 
م����ع اللجنة العليا املنظمة ملهرجان ه����ال فبراير 2010 وذلك في اطار 
احتفاالت األعياد الوطنية وذلك في اخليمة الكبرى باملسجد الكبير. 
وشارك في االفتتاح عضو اللجنة العليا ورئيس اللجنة االعالمية لهال 
فبراير 2010 وليد الصقعبي وامللحق الثقافي في السفارة السعودية 
احمد الفريح والسفير النيجيري ومدير ادارة العالقات العامة ابراهيم 

العبيدلي ومراقب العالقات العامة مناحي املطيري.

الصقعبي: رعاية محمد الصباح لبطولة 
الرماية وسام على صدر منظمي »هال فبراير«

اكد رئيس اللجنة العليا املنظمة ملهرجان هال فبراير 2010 وليد 
الصقعبي ان رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح لبطولة الرماية األولى ساهمت في جذب 
عدد كبير من الرماة الكويتيني واخلليجيني للمشاركة في أنشطة 
البطولة التي يتم اقامتها ضمن انش���طة ه���ال فبراير 2010 وذلك 

يوم 22 اجلاري.
وقال الصقعبي في تصريح صحافي ان تأكيد الشيخ د.محمد 
الصباح على تقديره للجهود املبذولة في تنظيم أنشطة املهرجان 
املتميزة يعد وساما على صدور منظمي املهرجان في اختياراتهم 

لألنشطة التي يتم اقامتها وتساهم في جمع شمل األسرة.
وزاد الصقعبي بان بطول���ة الرماية األولى التي يتم تنظيمها 
أحد األنش���طة النوعية التي تنظمها اللجنة العليا مبا يتواءم مع 

تقاليدنا وتراثنا الكويتي والعربي األصيل.

ينطلق مس���اء اليوم قطار 
جوائز وهدايا هال فبراير 2010 
الى مجمع الدبوس بالفحيحيل 
وذلك ملدة خمس���ة ايام، وقال 
رئيس جلنة التسوق في مهرجان 
هال فبراير 2010 محمد الدعاس 
في تصريح للجنة هال فبراير 
الدبوس  االعالمية ان مجم���ع 
سيش���هد اقام���ة العدي���د من 
االنشطة التي ستساهم في رسم 
الفرحة عل���ى وجوه احلضور 
وخاصة االطف���ال حيث يوجد 
الساحر ورسم الوجوه والفقرات 
الشعبية الفلكلورية وغيرها من 

االنشطة املميزة التي ستتم اقامتها في املجمع.
واضاف الدعاس انه مت اختيار املجمع بعناية فائقة وفقا لتنوع 
احملالت باملجمع وتوافر مواقف س���يارات وس���يتم اجراء سحب 
يومي على س���يارة موديل العام باالضافة الى العديد من اجلوائز 

العينية.

محمد الدعاس

وليد الصقعبي

د.الفالح أثناء افتتاحه معرض اإلصدارات


