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 المطوع: «هال فبراير ٢٠١١» جسر ثقافي 

وإعالمي  للكويت مع الدول المجاورة
 أكد النائب عدنان املطوع ان 
شـــهر فبراير يحمل مناسبات 
عزيـــزة على القلـــب قريبة من 
النفس تتطلـــب من اجلميع ان 
يبدي مظاهر الفرحة واالبتهاج 
ألجلها، مضيفا «ان الكويت وأهلها 
يحتفلون جميعا باليوبيل الذهبي 
ملـــرور ٥٠ عاما على اســـتقالل 
الكويت و٢٠ عاما على حتريرها 
و٥ ســـنوات على تقلد صاحب 
الســـمو األمير الشـــيخ صباح 
األحمـــد مقاليد احلكـــم، والتي 
تعتبر مناسبات وطنية تستحق 
إبراز مظاهر احلب والفرح جتاه 

الكويت. وقال املطوع في تصريح صحافي للجنة 
اإلعالمية ملهرجان هال فبراير ٢٠١١ «حلوة يا كويت»: 
ان مشاركة العديد من الدول العربية والقطاع العام 
واخلاص جتعل مهرجان هال فبراير ٢٠١١ «حلوة يا 
كويت» يختلف عن األعوام السابقة كونه يحظى 
مبشاركة واسعة من وزارات الدولة باإلضافة الى 
مشاركة عدة جهات كالشرطة والقوات املسلحة والتي 
تأتي مشاركتها في دور العرض لتعكس اجلانب 
احلضاري للبـــالد مطالبا اجلميع ان يبتعدوا في 
هذا الشهر عن التأزمي السياسي والتصعيد وذلك 

تقديرا لتلك املناســـبة الوطنية 
وان تبتعد نظرة التوتر والتأزمي، 
كونها يجب ان تكون مناســـبة 
الفرحـــة والبهجة في  النطالق 
البالد بعيدا عن مالمح التأزمي. 
وأضاف املطوع «ان تزامن املكرمة 
األميرية مع شـــهر فبراير يعد 
امرا مميزا ملا يحمله هذا الشهر 
من مناســـبات قريبة الى قلوب 
الكويتي متثل عطاء ال  الشعب 
حدود له وكرما غير متناه على 
أبناء الشعب الكويتي وان األمر 
ليس بغريب على آل صباح داعيا 
املواطنني الى ضرورة التعبير عن 
فرحتهم بشكل يتناسب مع الوجه احلضاري للدولة 
بااللتزام بعدم اســـتخدام «الفوم» الثاره السلبية 
على الصحة خاصة األضـــرار التي تلحق بالعني 
بسبب استخدام الفوم، مشيرا الى ان مهرجان هال 
فبراير ٢٠١١ «حلوة يا كويت» يهتم دائما باجلانب 
الثقافي واملعرفي والســـياحي باستقطاب وجذب 
اعداد من الدول املجاورة للمشـــاركة في املهرجان 
من خالل أنشطته املتنوعة ومسابقاته القيمة، كما 
انه ميثل جســـرا ثقافيا وإعالميا ويجعل الكويت 

محط أنظار الدول املجاورة. 

 عدنان املطوع 

 الصقعبي: مسابقتا الشعر والتصوير لألطفال 
كشفتا عن المواهب المتميزة

 اقتصاديون: «هال فبراير٢٠١١» يدفع بالكويت
  لتكون دولة سياحية جاذبة بالمنطقة

  أبدت الكثير من األنشطة االقتصادية أهمية متزايدة مبهرجان 
هال فبراير٢٠١١ «حلوة يا كويت» في الدفع قدما باألداء االقتصادي 
من خالل تنشيط حركة مبيعات التجزئة وزيادة أدائها مستندين 
في ذلك إلى أن توقيت انطالق املهرجان يشهد احتفاالت الكويت 
باليوبيل الذهبي الستقاللها ومرور ٢٠ عاما على التحرير وكذلك 
االحتفال بذكرى مرور ٥ أعوام على تولي صاحب السمو الشيخ 
صباح األحمـــد مقاليد احلكم في البالد، مشـــيرين إلى أن جو 
الكويت في هذا التوقيت يعد جاذبا للكثير من األسر في الدول 
اخلليجية املجـــاورة الذين يفدون إلى الكويت للتمتع مبناخها 
وكذلك االستمتاع بالتسوق الذي يشهد الكثير من اخلصومات 

في هذا التوقيت من العام على الكثير من السلع والبضائع.

  مبيعات التجزئة 

  وشدد اخلبراء على ان املهرجانات تؤدي بال شك دورا متزايدا 
في تنشيط مبيعات التجزئة من خالل زيادة حركة املشتريات 
معتبرين ذلك مـــن األمور املهمة التي تعزز مـــن وتيرة األداء 
االقتصادي على اعتبار أن مبيعات التجزئة أحد أهم احملركات 

ألي اقتصاد. 
  الفتـــني إلى ان االقتصاد بحاجة ملثل تلـــك املهرجانات التي 
تشهد الكثير من األنشطة خالل فترة إقامتها حيث تكون الكويت 
في أبهى صورها وتكون جاذبة للكثير من األسر الذين يفدون 
لالستمتاع مبناخها وكذلك زيادة درجة إنفاقهم على الكثير من 

السلع املتنوعة من املالبس واملجوهرات بأنواعها. 
  وقال اخلبراء ان إقامة تلك املهرجانات ضرورة اقتصادية في 
املرحلة الراهنة، خاصة أن دوال مجاورة اســـتطاعت من خالل 
مهرجانات التسوق زيادة أدائها االقتصادي ووضع بصمة واضحة 
على اخلريطة االقتصادية بني دول املنطقة من خالل استثمارها 
بشكل أفضل موضحني ان دور الدولة في تفعيل هذا النوع من 
املهرجانات يأتي من خالل إشراك القطاع اخلاص والتنسيق بينه 
وبني اجلهات احلكومية الفاعلة للحصول على أعلى مردود ممكن 

ومبا يعزز وضع الكويت االقتصادي في املرحلة املقبلة.
  وشـــددوا على أن احتفاالت الكويـــت تعزز من فرص تالقي 
خبرات القطاع اخلاص مع اجلهود احلكومية لتحقيق األهداف 
املطلوبـــة من تلك املهرجانات والتي على رأســـها تعزيز األداء 
االقتصـــادي واخلروج به من نفق الركود الذي كابده على وقع 

تداعيات األزمة املالية العاملية. 

 تتواصل أنشطة مهرجان 
هـــال فبرايـــر ٢٠١١ «حلوة يا 
كويـــت» في دورتـــه الثانية 
عشـــرة بتنظيـــم العديد من 
األنشطة والبرامج التي تساهم 
في توســـيع مدارك األطفال 

وتنمية مواهبهم وإبرازها.
  ويقول عضو اللجنة العليا 
ورئيـــس اللجنـــة اإلعالمية 
ملهرجان هال فبراير ٢٠١١ «حلوة 
يا كويت» وليد الصقعبي ان 
اللجنة العليا هذا العام قامت 
بتنظيم العديد من الفعاليات 
التي تساهم في تنمية املهارات 
واملواهب خاصة لدى األطفال 
وفي مقدمة هذه املســـابقات 
مسابقة التصوير الفوتوغرافي 
التي شهدت مشاركات كبيرة 
وضمـــت مجموعـــة مميزة 
من الصور التـــي عبرت عن 
احتفـــاالت الكويت مبهرجان 
٢٠١١ وبأعياد  هـــال فبرايـــر 
االستقالل والتحرير ومرور 
خمسة أعوام على تولي صاحب 
الســـمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ســـدة احلكم، وقد مت 
توزيع جوائز قيمة وعينية 
على الفائزين واملشاركني وزاد 
الصقعبي ان اللجنة قامت ألول 

 وليد الصقعبي

 أطفال بألوان «هال فبراير» 

مرة بإقامة مســـابقة الشعر 
لألطفال والتي هدفت الى تنمية 
التأليف وإلقاء الشعر  مهارة 
وقد مت توزيـــع جوائز قيمة 
على الفائزين باملراكز األولى 
باإلضافة الـــى جوائز أخرى 

عينية للمشاركني.
  وأشـــار الصقعبـــي الـــى 
ان اللجنة تســـعى عاما بعد 
آخر للتواصـــل مع املواطنني 
والوافدين مـــن خالل تنظيم 
األنشطة التي تساهم في اإلعالء 
مـــن املواهب الشـــابة وابراز 
املهارات ليكون لهم  أصحاب 

دور متميز في املجتمع. 

 خالل مؤتمر صحافي بمسجد الدولة الكبير

 الحجي: «األوقاف» تقيم ملتقى الشعوب بالتعاون مع «هال فبراير» 
 أسامة أبو السعود

  اعلن مدير ادارة املسجد الكبير في وزارة 
االوقاف واملنســــق العام مللتقى الشــــعوب 
الدولي الثاني سعد احلجي أن وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية ستقيم ملتقى الشعوب 
الدولي الثاني حتت شعار الوفاء لبلد العطاء 
برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
القانونيــــة ووزير العــــدل ووزير االوقاف 
والشؤون اإلسالمية املستشار راشد احلماد 
خالل الفترة املمتدة فيما بني العشرين والرابع 
والعشرين من فبراير اجلاري بالتعاون مع 

جلنة احتفاالت هال فبراير.
  وقال احلجي خالل املؤمتر الصحافي الذي 
عقد صباح امس في مسجد الكبير، ان وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية حريصة على أن 
تأخذ االحتفاالت الوطنية بعدًا عامليا، مما دعا 
لفكرة إقامة الدورة الثانية مللتقى الشعوب 
الدولي لطلبه املنح الدراسية واجلاليات وهي 
لتأكيد عمق الرابطة اإلسالمية واإلنسانية 
بني الكويت والعديد من دول العالم بإفريقيا 
واســــيا وأوربا لرعاية طلبة العلم وتوفير 
النفســــية والتربوية واالجتماعية  البيئة 
املالئمة وتقدمي الدعم املادي واملعنوي من 
اجل أن يقضي طالب املنح الدراسية سنوات 

التحصيل العلمي في أحسن األجواء فضال 
عن توفير املناخ اإلسالمي الذي يتزود فيه 
الطالب بالقيم النبيلة القائمة على مبادئ 

حب العلم وحسن اخللق.
  وقــــال احلجــــي إن امللتقى أقــــام بجود 
مؤسسيه وتشــــاركية من قبل املؤسسات 
احلكوميــــة واألهلية وفــــي مقدمتها وزارة 
التربية وجامعة الكويــــت والهيئة العامة 
التطبيقي والتدريــــب واللجنة  للتعليــــم 

الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة 
«اليونسكو» واالمانة العامة لألوقاف والهيئة 
اخليرية اإلسالمية العاملية وجلنة التعريف 
باإلسالم وجمعية الشيخ عبداهللا النوري 

اخليرية وإدارة املسجد الكبير.
  وبــــني أن امللتقى يســــعى إلى حتقيق 
مجموعة من األهداف وهو إبراز دور الكويت 
في التنمية الثقافية للدول والشعوب واالطالع 
على التجارب اخلليجية والعربية في مجال 

رعاية املنح الدراسية واجلاليات والتأكيد 
على دور املؤسسات الكويتية في تنمية ثقافة 
الوسطية واالعتدال ألنها صمام أمان للشباب 
في وجه مختلــــف األفكار الدخيلة ومن ثم 
إبراز الدور املتميز والتجربة الرائدة للمسجد 
الكبيــــر في تطوير العمل مــــع طلبة املنح 
الدراسية واجلاليات إليجاد بيئة تواصلية 
مشجعة على عرض الصعوبات التي تواجه 

طلبة املنح الدراسية.

 شعار املهرجان  جانب من املؤمتر الصحافي
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