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العليا  اللجنة   قال عضو 
ملهرجان «هال فبراير» وليد 
الصقعبي إن اللجنة اجتمعت 
مع اللجنة العليا الحتفاالت 
الذهبي  الكويت باليوبيـــل 
التي تترأسها رئيسة اللجنة 
اإلعالمية املنبثقة عن اللجنة 
الوطنية  العليا لالحتفاالت 
الشـــيخة أمثال األحمد، ومت 
التنســـيق بـــني اللجنتـــني 
للخروج باالحتفالية في أبهى 

صورها.
  وأضـــاف الصقعبي في 
ان  تصريح صحافـــي أمس 

«هال فبراير»، وهو مهرجان التسوق االول في البالد يتزامن 
مع االحتفاالت باليوبيل الذهبي لالســـتقالل وعشرين عاما 
على التحرير ومرور خمسة أعوام على تولي صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم.
  وأكد ان االجتماع شهد تالقي الرؤى بأن تكون احتفاالت هذا 
العام مختلفة عن االعوام السابقة من حيث اإلبهار واالهتمام 
باجلانب التسويقي واملعرفي ليكون انطالقة جديدة للمهرجان 

في العقد الثاني والعشرين.
  وأشـــار الى انه مت االتفاق خـــالل االجتماع على أن يكون 
شعار االحتفال للجنة الوطنية متالزما مع شعار مهرجان هال 
فبراير ٢٠١١ وذلك من اجل حتقيق الرغبة األميرية الســـامية 

في حتويل الكويت الى مركز مالي وجتاري إقليمي.
  وأوضح الصقعبي أن االجتماع شهد طرح مجموعة من أفكار 
متجددة لتكون االحتفاالت هذا العام نوعية من اجل حتريك 
وتنشـــيط منظومة االقتصاد الكويتـــي والعجلة التجارية، 
مما يســـاهم في توفير االجواء املناسبة للتأكيد على أهمية 
السياحة الداخلية واخلارجية عبر تنشيط القطاع السياحي 

التسويقي.

بـــأن االحتفاالت    وأفاد 
الترويج  ستســـاهم فـــي 
للكويت كوجهة ســـياحية 
جذابـــة وذلك مـــن خالل 
التنســـيق بـــني اجلهـــات 
الرسمية في الكويت بشكل 
يضمن االستفادة املثلى من 
تنظيم «هال فبراير ٢٠١١».

إن  الصقعبـــي    وقـــال 
املهرجان في دورته الثانية 
العديد  عشـــرة سيشـــهد 
مـــن االنشـــطة املتميـــزة 
التـــي تتوافق مـــع الرؤية 
االستراتيجية التي وضعتها 
اللجنة خالل هذه الدورة، حيث ســـعت الى ان يكون مواكبا 
لطموحـــات وآمال املواطنني الذيـــن ينتظرونه من العام الى 

العام لالستمتاع بأنشطته املتنوعة.
  وأضاف «نراعي في املهرجان ان يتواءم مع كل فئات املجتمع، 
وان يحـــدث تفاعال مع األحداث واألعيـــاد الوطنية لتحقيق 
األهداف السامية للمهرجان»، مؤكدا ان اللجنة العليا املنظمة 
في املهرجان تعمل لصالح الكويت ورفعتها ملتزمة بالثوابت 
العامة والتقاليد الكويتية االصيلة للكشف عن الوجه احلضاري 

املشرق للبالد.
  وأشـــار الى انه وكعادته في كل عام سيهتم مهرجان «هال 
فبراير» بشريحة معينة من املجتمع الكويتي، حيث سيحظى 
الطفل بنصيب االســـد من أنشـــطة هذا العام، وذلك لتقوية 
الوازع الدينـــي وغرس حب الوطن والوحـــدة الوطنية في 

قلوب االطفال.
  ودعا الصقعبي إلى أهمية التنسيق بني اجلهات الرسمية 
في الكويت بشـــكل يضمن االســـتفادة املثلى من تنظيم هذا 
املهرجان الســـيما ان العديد من القطاعـــات الكويتية تعتمد 

كثيرا على ثماره ونتائجه.

 الحلقة الثالثة من ملتقى المعلوماتية ٢٣ الجاري
 صرح مدير جائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية د.خليل ابل 
بأن اجلائزة ستعقد احللقة النقاشية الثالثة من ملتقى املعلوماتية الذي 
يعد احد انشطة مسار التنمية املعلوماتية في اجلائزة، وذلك يوم االحد 
٢٣ اجلاري في صالة ســـلوى باملارينا. وبني ان موضوع هذه احللقة هو 
«االتصاالت في الكويت والوطن العربي: الواقع والطموح» بهدف تسليط 
الضوء على واقع التقانة االتصالية في الكويت والوطن العربي، واملستوى 
الذي وصلت اليه قياســـا مبا وصلت اليه في العالم املتقدم، والطموحات 

املســـتقبلية التي نتطلع اليها، ومســـتوى التطبيقات االلكترونية التي 
نتوقـــع حتقيقها في الســـنوات اخلمس املقبلة. واضـــاف ان ضيف هذه 
احللقة ســـيكون العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لشركة االتصاالت 
املتنقلة – زين السعودية د.سعد البراك وسيحضر هذه احللقة نخبة من 
املختصني واملهتمني باالتصاالت والتقانة الرقمية حيث جترى نقاشـــات 
وحوارات مستفيضة حول موضوع احللقة تلخص في ورقة عمل موثقة 

لتكون مرجعا لكل مختص او مهتم بالرقمية والتقانة االتصالية. 

 محمد راتب
  صّرح رئيس هيئة الزراعة 
م.جاسم البدر بان املشروعات 
الوطنيـــة للتنميـــة الزراعية 
التـــي تتبنـــى  والتجميليـــة 
الهيئة تنفيذها وافتتاحها في 
اطار احتفاالت الدولة باليوبيل 
الذهبي ومـــرور ٥٠ عاما على 
اســـتقالل الكويـــت و٢٠ عاما 
على التحرير والعيد اخلامس 
لتولي صاحب الســـمو األمير 
مقاليـــد احلكم تتضمن كوكبة 
الواعدة ذات  من املشـــروعات 
التنموية امللموسة  املردودات 

يأتي من ضمنها مشروع انشـــاء منتزه اجلهراء الوطني. ولفت 
البدر في تصريح صحافي الى ان املنتزه يعتبر احد املشروعات 
الرائـــدة التي تتبناها الهيئة ومتنحها أولوية ملا له من مردودات 
ايجابية واعدة ســـواء على صعيد خطط التخضير والتجميل او 
على الصعيد البيئي او على الصعيد الثقافي واحلضاري الهادف 
الى احياء تراث مدينة اجلهراء كواحة صحراوية ومحطة توقف 
واستراحة للقوافل، مع تقدمي خدمات ترويحية وترفيهية وأماكن 
للتنزه واقامة املخيمات النهارية واستثمار أوقات الفراغ لتعميق 
مفاهيم املواطنة واالنتماء مبا يتناسب مع التراث والطبيعة املميزة 
ملدينة اجلهراء، هذا مع عدم اغفال ما ميكن ان ميثله املشروع من 
فرص استثمارية جتذب رؤوس أموال لالستثمار احمللي وتنمية 

الدولة.
  وأوضح البدر ان املشروع يتضمن بجانب كونه مشروعا زراعيا 
جتميليا العديد من العناصر التراثية مثل اقامة مزارات سياحية 
تاريخية إلحياء التراث الكويتي، وقال: ان املشروع يتضمن العديد 
من العناصر واملكونات التـــي تتمثل في تطوير وجتميل املوقع 
التاريخـــي للقصر األحمر األثري مبا ميثله هذا القصر من أهمية 
تاريخية وآثارية كبيرة وما يحمله اهل الكويت له من مشـــاعر 

إعزاز كونه كان موقعا النتصاراتهم في معركة اجلهراء.
  ولفت البدر الى ان مردودات املشروع تتنوع ما بني حتقيق أهداف 
بيئية وجتميلية تتمثل في اضفاء الطبيعة اخلضراء على منطقة 

صحراوية لها مكانة كبيرة في نفوس جميع أهل الكويت . 

 يقّدم خدمات ترفيهية وبيئية وثقافية للمنطقة

 البدر: منتزه الجهراء ضمن مشروعات 
واعدة سيتم تدشينها في االحتفاالت

 م.جاسم البدر

 وليد البدر: عمرتا الربيع 
والعيد الوطني لموظفي 

«التربية والتطبيقي»
  أعلن صندوق التكافل االجتماعي 
ــي وزارة التربية ووزارة  للعاملني ف
ــن تنظيم رحلتي  ــم العالي ع التعلي
ــن جميع العاملني  عمرة للراغبني م
ــة ووزارة التعليم  في وزارة التربي
العالي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
وقال رئيس مجلس إدارة الصندوق 
وليد عبدالرحمن البدر إن رحلة العمرة 
األولى ستكون في عطلة الربيع خالل 
ــى ٨ فبراير املقبل،  ــرة من ٣ إل الفت
ــتكون اإلقامة خاللها ليلتني في  وس
ــرة اخلليج) وليلة  فندق مكة (جوه
ــة مبارك باملدينة  في فندق مجموع
املنورة، أما العمرة الثانية فستكون 
ــالل  العيد الوطني في الفترة من  خ
٢٤ إلى ٢٧ فبراير وستكون االقامة 
ــدق (٤ جنوم «أ») مع  ليلتني في فن
ــرور باملدينة املنورة  االفطار مع امل
ــف البدر  خالل رحلة العودة. وكش
عن أن االنتقال سيكون بباصات جت 
مرسيدس حديثة ومكيفة، وسيتولى 
الصندوق استخراج الفيز، الفتا الى ان 
هناك اسعارا خاصة لالبناء واملرافقني، 
كما ستقبل طلبات النساء فوق ٤٥ سنة 

من دون اشتراط وجود محرم. 

 تنسيق بين اللجنة العليا ولجنة «هال فبراير» إلخراجها في أبهى صورة

 الصقعبي: االحتفاالت الوطنية ستحرك منظومة 
االقتصاد وتساهم في الترويج السياحي بالكويت

 الشيخة أمثال األحمد

 شعار االحتفاالت الوطنية

 وليد الصقعبي

 «المركزي» يصدر 
  مسكوكات تذكارية احتفاء 

بالمناسبات الوطنية
  أعلن بنك الكويت املركزي امس 
أنه سيصدر قريبا وتباعا بعض 
املسكوكات التذكارية احتفاء بـ 
٤ مناســـبات وطنية هي ذكرى 
مرور ٥ أعوام على تولي صاحب 
الســـمو األمير الشـــيخ صباح 
االحمد مقاليـــد احلكم والذكرى 
الـ ٥٠ لالستقالل والذكرى الـ ٢٠ 
للتحرير والذكرى الـ ٥٠ لطرح 

وحدة النقد الكويتي.
  وقال البنك في بيان صحافي 
انه ســـيصدر لكل مناسبة من 
املناسبات املذكورة مسكوكتني 
تذكاريتـــني إحداهما مســـكوكة 
مذهبـــة واألخرى فضية ليصل 
مجموع املســـكوكات التذكارية 
املشار اليها الى ٨ مسكوكات ٤ 
منها مذهبة وأربع أخرى فضية. 
وأوضح ان أولى تلك املسكوكات 
التذكارية ستطرح للبيع في ٢٩ 
اجلاري مبناسبة ذكرى مرور ٥ 
أعوام على تولي صاحب السمو 
األميـــر مقاليد احلكـــم وفي ٢٥ 
البنك  املقبل ســـيصدر  فبراير 
مسكوكة تذكارية مبناسبة مرور 
٥٠ عاما على االستقالل. واضاف 
البيان ان البنك سيصدر في ٢٦ 
فبراير املقبل مسكوكة تذكارية 
مبناســـبة مـــرور ٢٠ عاما على 
التحرير، أما املسكوكة التذكارية 
الرابعة والتي سيصدرها البنك 
املركزي مبناسبة مرور ٥٠ عاما 
على طرح وحدة النقد الكويتي 
فسيتم طرحها للبيع في االول 

من ابريل املقبل.  


