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أحمد الهارون

وليد الصقعبي

شعار هال فبرايرعبدالرحمن العنجري

منصور املنصور

الهارون: »هال فبراير 2011« يساهم
في إنعاش الحركة السياحية في الكويت العنجري: الكويت تحتاج لـ »هال فبراير 2011«

لبعث البهجة في النفوس

المنصور: »مصباح عالء الدين«
مسرحية تعليمية لألطفال قائمة على اإلبهار

سـتعطـي السـخيـة  األميريـة  المكرمـة 
مختلفـاً احتفاليــاً  لونـــاً  الموســم  هــذا 

العرض األساسـي يبدأ الساعة الخامسة والنصف بعد المغرب يومياً ومدة العرض ساعة وربع
أكد املخرج املسرحي منصور حس���ن املنصور ان مسرحية 
االطفال االس���تعراضي��ة »مصباح عالء الدين« التي تقام ضمن 
فعاليات مهرج��ان ه��ال فبراي��ر 2011 عل��ى مس���رح مدينة عالم 
زين للطف�����ل مقاب��ل مجمع 360 والتي بدأت أول عروضها يوم 
االربعاء تش���ه��د طرحا جديدا لقصة مصباح عالء الدين برؤية 
جدي��دة وغي��ر مطروح��ة م�����ن حي��ث الن��ص حي��ث حتم��ل 
أف����كارا ورؤى جدي��دة بنف��س الش���خصي��ات والروح بقص��ة 
مغاي��رة قائم�����ة عل��ى فك��رة ان »من غش���نا فليس منا« وان 
االنس���ان يصل الى ما يتمناه بالعم���ل واالجتهاد والعلم وليس 

فقط االماني واالحالم.
وزاد في تصريح خ���اص للجنة االعالمي�����ة ملهرج�ان ه��ال 
فبراير 2011 ان املسرحية قائمة على الغناء واالوبريت��ات أكث��ر 
م��ن احلوار ويقوم ببطولة املسرحية مجموع��ة م��ن املواه��ب 

الش���ابة من خريجي املعه��د العال��ي للفن��ون املس���رحية حيث 
يؤدون حركات بهلوانية على خش���بة املس���رح تؤكد موهبتهم 
ولياقتهم العالية وس���تلفت االنظار الى العم��ل، الفت��ا ال��ى ان 
املسرحي��ة توف��ر املتعة البصرية لالطفال لالستمتاع باملعلومة 
واالبهار كما يس���تمتع الكبار باالستعراضات واالغاني التي بذل 

فيها جهد كبير.
وأش��ار املنص��ور ال�ى ان البط��ل احلقيقي في املسرحية هو 
القصة التي كتبه��ا وألف أغانيه��ا املؤل��ف سام�ي ب��الل موضح��ا 

انها قريبة جدا من مسرحيات والت ديزني العاملي��ة.
وأوض��ح املنص��ور ان الع��رض االساس�����ي يب��دأ الس���اعة 
اخلامسة والنصف بعد املغرب يوميا ومدة العرض ساعة وربع 
مش���يرا الى امكانية اقامة ع���روض اخرى في حالة وجود حجز 

مسبق لها.

النائب في مجلس األمة  أكد 
عبدالرحمن العنجري أن احتفاالت 
الكويت مضاعفة هذا املوس����م 
لتزامنه����ا واحتف����االت وطنية 
متمثلة في الذكرى اخلمسن على 
استقالل الكويت ومرور عشرين 
س����نة على حتريرها، والذكرى 
اخلامسة لتسلم صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد 
احلكم في الكويت، متمنيا، في هذه 
املناسبة، أن تكون األعوام املقبلة 
أكثر استقرارا وأن يتغلب الشعب 
الكويتي على كل التحديات التي 

تواجهه.

وأوضح العنجري في تصريح 
للجنة اإلعالمي����ة ملهرجان هال 
2011 أن االحتف����االت  فبراي����ر 
مبني����ة على ال����روح الوطنية 
لدى املواطن����ن، وعلى اإلميان 
مببدأ احلاكم واحملكوم، والثقة 
املتبادلة بن الش����عب الكويتي 

وسمو األمير.
ولفت إلى مش����اركة واسعة 
هذا املوس����م من قبل رؤس����اء 
ووزراء، م����ن دول مختلفة، في 
األعياد الوطنية ومهرجان »هال 
إلى  التس����وقي،  فبراي����ر2011« 
جانب املش����اركة اجلماعية من 

املواطنن واملقيم����ن من داخل 
الكويت، ومعهم أس����ر خليجية 
كثيرة، تنضم إلى أفراح الكويت 

كل عام.
وختم العنجري بأن الكويت 
حتتاج، مثل دول العالم كلها، إلى 
مثل هذه األنشطة املهرجانية، 
التي تبعث البهجة في النفوس، 
وتش����كل عامل جذب سياحي، 
مش����يرا إلى أن دوال كثيرة في 
العالم تنظم احتفاالت شهرية، 
وقال مازحا: »أحب أن أرى في 
الكويت هال فبراير وهال ديسمبر 

وهال يناير وهال كل شهر..«.

الصقعبي: أكبر خطة إعالمية لمواكبة  
أنشطة »هال فبراير 2011«

أكد وزير التجارة والصناعة 
أحمد الهارون ان احتفاالت هذا 
العام غير عادية، إش����ارة إلى 
اليوبيل  ثالث مناسبات هي: 
الذهبي لالس����تقالل والذكرى 
العشرون للتحرير، والذكرى 
اخلامسة لتسلم صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد 

مقاليد احلكم في البالد.
وقال الهارون في تصريح 
خ����اص للجن����ة اإلعالمي����ة 
ملهرجان ه����ال فبراير 2011 ان 
هذه املناسبات مجتمعة أعطت 
موسم االحتفاالت هذه السنة 
طابع����ا مختلفا، إل����ى جانب 
مشاركة عدد كبير من رؤساء 
الكويت في احتفاالتها  الدول 
التي فض����ل أال يتحدث عنها 

العليا  اللجن���ة  أكد عضو 
ملهرجان هال فبراير 2011 وليد 
املهرجان  ان  محمد الصقعبي 
في دورته ال� 12 اس���تطاع ان 
يق���وم بأكبر خط���ة اعالمية 
واعالنية للمهرجان مت وضعها 
بشكل مدروس وذلك للتعريف 
باالنشطة املميزة التي يقدمها 
املهرجان وذلك ف���ي اطار ان 
يك���ون املهرجان عالمة بارزة 
على خارطة السياحة العربية 
لتكون الكويت ملتقى للعائالت 
بعد ان أصبح املهرجان واحدا 
من أهم مهرجانات الس���ياحة 
والتسوق على الصعيد احمللي 

واخلليجي والعربي.
وأضاف الصقعبي ان هذه 
اخلطة تتماش���ى مع االهداف 
النبيلة التي يطرحها املهرجان 

مس����بقا كي ال يفس����د متعة 
املفاجأة على منتظريها وعلى 

منظميها.
وش����دد اله����ارون على أن 

من خ���الل حتقيق مكاس���ب 
اقتصادية وترفيهية وثقافية 
وتسويقية خاصة ان هذا العام 
يتم التركي���ز على الطفل كما 
يتم اعداد مجموعة مميزة من 

الس����خية  املكرم����ة األميرية 
التي تفضل بها صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد 
على املواطنن، ستعطي هذا 
املوسم لونا احتفاليا مختلفا، 
مضيفا أن تنظيم احتفاالت هال 
فبراير 2011 هذا املوس����م عبر 
إحدى الشركات، ما يجعله أكثر 
تنظيما، معبرا عن أمله بتطور 
احلركة السياحية في الكويت 
اخلاص����ة باملقومات اجلاذبة 
للسياح، بشكل عام، ومن دول 
اخلليج، على وجه اخلصوص، 
إذ ترغب أسر خليجية كثيرة 
في اإلقامة في الكويت بغرض 
التس����وق والترفيه وحضور 
الثقافية  العروض املختلفة، 

والشرائية.

االنشطة في مقدمتها مهرجان 
التس���وق ومدينة عالم زين 
للطف��ل التي متت اقامتها في 
الن�����ادي العلمي وغيرها من 
االنشط��ة الرياضية باالضافة 
ال���ى انش���ط��ة تق�����ام ف��ي 
املجمعات الجراء السحوبات 

اليومية.
وأثنى الصقعبي على الدور 
البارز الذي يقوم به تلفزيون 
واذاعة الكويت في البث املباشر 
للسحوبات اليومية التي جتري 
باملجمعات باالضافة الى نقل 
باق���ي الفعاليات واالنش���طة 
مش���يدا بالدور الذي يقوم به 
رج���ال االعالم ف���ي القنوات 
الفضائية والصحافة املقروءة 
في دعمهم املستمر للمهرجان 

ليخرج في أبهى صورة.

دعا المواطنين والمقيمين للمشاركة في أنشطته

أكد أن القصة جديدة وأبطالها من المواهب الشابة


