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 أكد عضـــو اللجنة العليا 
ورئيـــس اللجنـــة اإلعالمية 
ملهرجان هال فبراير ٢٠١١ «حلوة 
يا كويت» وليد الصقعبي ان 
اللجنة العليا للمهرجان جعلت 
ضمن أولوياتها خالل الدورة 
الـ ١٢ ان تكون هناك مشاركة 
فعليـــة لـــذوي االحتياجات 
اخلاصة في املهرجان، وحضور 
جميع أنشـــطة املهرجان في 
مدينـــة عالـــم زيـــن للطفل 
وذلك في إطار مســـؤوليتها 

االجتماعية.
  وأضاف ان هـــذه املبادرة 

تأتي تعزيـــزا للدور االجتماعـــي املنوط بها 
في خدمة املجتمع وان تنظم أنشطتها بشكل 
يتناســـب مع جميع فئات املجتمع، وذلك من 
أجل ان يحقق املهرجـــان أهدافه االجتماعية 

والتربوية.
  وقال الصقعبي ان اللجنة العليا للمهرجان 
على مدار الدورات املاضية ركزت على الطفل 
باعتباره العمود الفقري الذي يجمع شمل األسرة 
خاصة ذوي االحتياجات اخلاصة الذين مت توفير 
جميع االمكانيات لهم لالســـتمتاع والتعامل 
مع أنشطة املهرجان إلدخال البسمة والفرحة 
فـــي قلوبهم باعتبارهم مـــن أهم الفئات التي 

حتتاج الى تقدمي املبادرات التي 
تؤكد على هذا الدور االجتماعي 

والتربوي.
  من جهــــة أخرى، أكد املدير 
اإلعالمي لشركة كندور العاملية 
وليــــد الصقعبــــي ان اوبريت 
«الوطن.. إال الوطن» مت اختياره 
من الكلمات السامية لصاحب 
الســــمو األمير الشيخ صباح 
األحمد في العديد من املناسبات 
التي حــــث من خاللهــــا على 
االهتمام بوطننا الغالي وخدمته 
كل في مجاله ألن اجلميع زائلون 

والوطن هو الباقي.
  وقال الصقعبي في تصريح صحافي ان طاقم 
العمل في األوبريت أعلن حالة الطوارئ القصوى 
وذلك من أجل اخلروج باألوبريت بأبهى صورة 
حيث ميضي طاقم العمل ســـاعات طويلة في 
التدريب والبروفات ليكون رسالة شكر وثناء 
ملقام سمو األمير نظير ما قدمه للكويت على 
مدار التاريخ السياســـي احلافل باإلجنازات، 
الفتا الى ان التحضيرات قائمة بالتنسيق مع 
اجلهات املختصة إلخراج األوبريت بالشـــكل 
املطلوب أمام ضيوف الكويت من قادة الدول 
الشقيقة والصديقة والشخصيات السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية.

 ملتقى شعوب الدول الثاني ينطلق غدًا افتتاح معرض تاريخ ومآثر المغفور له الشيخ أحمد الجابر غدًا
 يقوم محافظ االحمدي الشيخ د.ابراهيم الدعيج بافتتاح 
معرض مآثر املغفور له الشيخ احمد اجلابر واملقام ضمن 
برنامج وانشطة احتفاالت محافظة االحمدي باالعياد الوطنية 
للبالد، وذلك يوم غد الساعة الرابعة عصرا في البيرق مول 

الكائن مبنطقة العقيلة.
  ويستمر املعرض ملدة اسبوع من العاشرة صباحا الى 

العاشرة مساء. 

 ينطلق غدا ملتقى الشعوب الدولي الثاني الذي تنظمه وزارة األوقاف بالتعاون مع اللجنة 
العليا املنظمة ملهرجان هال فبراير ٢٠١١ في املســـجد الكبير حتت شعار «الوفاء لبلد العطاء». 
وقال عضو اللجنة العليا ورئيس اللجنة اإلعالمية ملهرجان هال فبراير ٢٠١١ وليد الصقعبي ان 
امللتقى في دورته الثانية يهدف الى تعميق الروابط اإلســـالمية واإلنسانية بني الكويت ودول 
العالم، باإلضافة الى إبراز دور الكويت اإلســـالمي والثقافي في العالم. وأثنى الصقعبي على 
التعاون البناء بني وزارة األوقاف ومهرجان هال فبراير في تنظيم العديد من األنشطة الثقافية 

وفي مقدمتها معرض إصدارات وزارة األوقاف. 

  (قاسم باشا) عدد من األطفال يرفعون األعالم وصور صاحب السمو وسمو ولي العهد  الشيخ د.إبراهيم الدعيج متحدثا إلى بعض املشاركني في الكرنڤال

 محمد الدعاس شعار «هال فبراير»

 أنور النصف

 عدد من املشاركني في االحتفال

 أنشطة ترفيهية ومسابقات ثقافية 

 وليد الصقعبي 

 مدينة اسماعيل 

 الدعيج: علينا أن نستذكر أننا بلد صغير مستهدف
  ويجب أن نتعاون ونتآلف لنحافظ على الكويت

 حسين البريكان
  انطلق كرنڤال «مســـيرة الوالء» أمس في منطقة 
الفحيحيل ضمن احتفاالت محافظة االحمدي باالعياد 
الوطنية، وذلـــك برعاية محافظ االحمدي الشـــيخ 
د.ابراهيم الدعيج، وبحضور قيادات احملافظة ووجهاء 
وشخصيات وممثلي هيئات ادارية واجتماعية وسفارات 

وحشد كبير من أهالي احملافظة.
  وأكد الشيخ د.ابراهيم الدعيج على الوالء والطاعة 
لصاحب الســـمو األمير الشيخ صباح األحمد مهنئا 
سموه بالذكرى اخلامسة لتوليه مسند االمارة ومقاليد 
احلكـــم ومرور ٢٠ عاما على التحرير و٥٠ عاما على 

استقالل الكويت.
  وقال الدعيج: يسعدنـــي في هذا اليوم البهيـــج 
ونحن نحتفل بأعيادنـــا الوطنية أن ترفع الى مقام 
صاحب الســـمو األمير ولســـمو ولـــي العهد أطيب 

التبريكات والتهاني، متمنني من الباري عز وجل أن 
يجعل هذا العهد عهدا ســـعيدا ميمونا على الكويت 
وأهلها، مضيفـــا ان أفراحنا تتوالى بعد أن احتفلنا 
في ٢٦ يناير برفع العلم في محافظة االحمدي ونحن 
اآلن نبدأ احتفاالتنا الوطنية وانطلقنا اليوم مبسيرة 
الوفاء والوالء لقائدنا قائد الوطن صاحب الســـمو 
األمير، ونحن على العهد سائرون ومستمرون بوالئنا 

وإخالصنا.
  وتوجـــه الدعيج الى أبنـــاء احملافظة مطالبا بأن 
يســـتذكروا كل ما مر على هـــذا الوطن من جتارب 
وجناحات، مستذكرا شـــهداء الكويت الذين ضحوا 
بأرواحهم فداء لترابـــه منذ ٤٠٠ عام الى هذا اليوم، 

ولكل من حمل السالح مدافعا عن الكويت.
  وزاد: يجب أن نســـتذكر دائما أننـــا بلد صغير 
مســـتهدف ويجب علينا التعـــاون والتآلف لنحفظ 

الكويت كما حافظ عليها اآلباء واالجداد.
  مضيفا: ان الكويتيني لن ينسوا تاريخ ٢٦ فبراير، 
حيث حتررت الكويت من االحتالل العراقي قبل ٢٠ 
عامـــا، وذكر د.ابرهيم ان اهالـــي االحمدي من خالل 
هذا االحتفال الشـــعبي اجلماهيري ينقلون رسالة 
والء وطاعة لصاحب السمو األمير وللوطن، مهنئا 
الشعب الكويتي واملقيمني على أرض الكويت وزوارها 
بهذه االحتفاالت الوطنية، متمنيا لهم األمن واألمان 

والتوفيق.
  من جهتــه، قال مديـــــر مديريــة أمن االحمــدي 
اللـــــواء عبدالفتاح العلي انـــه مت عمل نطاق أمني 
كامل ع لى املنطقـــة للمحافظة على األمن وممتلكات 
وأرواح الناس، وتنظيم عملية املرور لتفادي عرقلة 
الســـير واحلوادث، اضافة الى توفيـــر األمن داخل 

املجمعات. 

 خالل حضوره افتتاح «مسيرة الوالء» ضمن احتفاالت األحمدي باألعياد الوطنية

 الدعاس: «هال فبراير ٢٠١١» 
  حقق أهدافه التسويقية

 قال عضو اللجنة العليا ورئيس جلنة التســـوق في مهرجان 
هال فبراير ٢٠١١ «حلوة يا كويت» محمد الدعاس ان املهرجان حقق 
اهدافه التســـويقية من اجل انعاش احلركة التسويقية في البالد 

باالضافة الى تنشيط احلركة السياحية واالقتصادية.
  واضاف الدعاس ان السحب اليومي للمهرجان حتول الى مهرجان 
كبير يتابعه الكثير من املواطنني والوافدين ســـواء في املجمعات 
التي تشـــهده او على شاشة تلفزيون الكويت مما اضفى جوا من 
البهجة، مضيفا: ان اقبال احملال واملجمعات التجارية واجلمعيات 
التعاونية على االشـــتراك في املهرجان وتوزيع الكوبونات على 

روادهم ساهم في حتريك عجلة التسوق في البالد. 

 في اطار استعدادات شركة املشروعات السياحية لالحتفال باالعياد 
الوطنية في مرافقها املختلفة، اعلن مدير ادارة العمليات واالنشــــطة 
باملدينــــة الترفيهية انور النصف عن تنظيم برامج وانشــــطة مميزة 

باملدينة الترفيهية احتفاال باالعياد الوطنية.
  وقال النصف ان املدينة الترفيهية تستعد لالحتفال بالعيد الوطني 
وعيد التحرير ببرنامج وانشطة اعدتها ادارة املدينة الترفيهية تتضمن 
تخفيض تذكــــرة دخول املدينة الترفيهية الى دينارين بدال من ثالثة 
دنانير ونصف الدينار يومي اجلمعة ٢٥ والسبت ٢٦ اجلاري، ويتضمن 
برنامج االحتفال باالعياد الوطنية فقرات فنية شعبية وتراثية كويتية 
باالضافة الى فرق لالطفال تصاحبها الشخصيات الكرتونية املميزة 
وفقرة الساحر. واشار النصف عن مواعيد التشغيل، حيث تستقبل 
املدينة الترفيهية زوارها من الساعة الثانية ظهرا حتى احلادية عشرة 
مســــاء يوم اجلمعة والســــبت ٢٥ و٢٦ اجلاري، مضيفا ان يوم االحد 

العطلة االسبوعية ويوم االثنني للنساء فقط. 

 مدينة عالم زين تتفاعل مع االحتياجات الخاصة

 أكدت رئيـــس جلنة البرامج 
واالنشطة في مهرجان هال فبراير 
٢٠١١ «حلوة يـــا كويت» مدينة 
اسماعيل ان أنشطة املهرجان في 
دورته الـ ١٢ حققت جناحات عديدة 
بشهادة القاصي والداني حيث كان 
االقبال اكثر مـــن ممتاز جلميع 
افراد االسرة. وقال اسماعيل ان 
اولياء االمور اثنوا على األنشطة 
التي مت تنظيمها وخاصة السيرك 
واملســـرحية حيث اشـــاد بهما 
اجلميع مبا تقدمه من رســـائل 

تربوية وتعليمية لالطفال.

 إسماعيل: الزوار أشادوا 
بأنشطة «عالم زين لألطفال»

 أوبريت «الوطن.. إال الوطن» مستوحى من الكلمات السامية

 ديناران فقط لدخول المدينة الترفيهية في األعياد

 «ديرتي وديرة أجدادي» في «المهندسين»
 رندى مرعي

  احتفلت جلنة املهندسني الشباب 
في جمعية املهندسني باألعياد الوطنية 
مـــن خالل تنظيم احتفـــال بعنوان 
«ديرتي وديـــرة أجدادي» وذلك في 
مقر اجلمعية، والذي شارك فيه عدد 
من املهندسني وأسرهم ومجموعة من 
الشـــباب وطلبة كلية الهندسة في 
جامعة الكويت وتخللته عدة فقرات 
فنية وثقافية. وخالل االحتفال توجه 
الى  الشـــباب بالتهنئة  املهندسون 
الشعب الكويتي مبناسبة االحتفاالت 
الوطنية. من جانبها، قالت مرمي شاه 
ان هذه اللجنة هي من أحدث اللجان في 
جمعية املهندسني وتقيم أياما مفتوحة 
مع طلبة الهندسة تستعرض خاللها 
حرب اآلباء واألجداد التي اشتهروا بها 
عبر احلقب املاضية مثل فنون البحر 
والفنون الرياضية والهندسية، ولفتت 
الى ان االحتفاليـــة تضمنت لوحة 
كبيرة استعرض فيها شباب املهندسني 
الكويت،  وعودهم جتـــاه وطنهـــم 
باإلضافة الى ان االحتفالية يشارك 
فيها فرق شعبية مختلفة، وتضمنت 
أيضا مسابقة ألفضل الصور، الفتة 
الى ان هذه االحتفالية يقيمها الشباب 
حبا فـــي الكويت، متمنية ان يجعل 

أيامها كلها أفراحا. 

 فعاليات مهرجان هال فبراير ٢٠١١ «حلوة يا كويت» 
 الموقع  التاريخ  الفعالية 

 مدينة عالم زين 
 الدائري السادس مدخل مجمع  يوميا لألطفال 

 ٣٦٠
 سيرك احلسناء 

 مدينة عالم زين للطفل الدائري  يوميا والوحش 
السادس مدخل مجمع ٣٦٠ 

 مسرحية مصباح 
 مدينة عالم زين للطفل الدائري  يوميا عالء الدين  

السادس مدخل مجمع ٣٦٠ 

 XCITE مجمع 
الكترونيات الغامن 

 ١٩ الى 
 ٢٤

فبراير 
 الري 

 ملتقى الشعوب 
الثاني لوزارة 

االوقاف والشؤون 
االسالمية 

 ٢٠ إلى 
 ٢٤

فبراير 
 املسجد الكبير 

 أسماء الفائزين بسحوبات يوم األربعاء ١٦ الجاري 
 مكان الشراء  اسم الفائز  اجلائزة 

 سيارة شفروليه كروز 
موديل ٢٠١١ 

 مهدي مضحي 
الرشيدي 

 إقامة ملدة ليلة واحدة في 
شاليه ملكي مبنتزه خليفة 

السياحي 

 فاطمة 
 األندلس عبدالفتاح السيد 

 اشتراك مبعهد صحي بفندق 
كراون بالزا ملدة شهر 

 مها غريب 
 الرقعي حمدان العنزي 

 كوبون مسبق الدفع بقيمة 
(١٤٥ دينارا) مقدمة من 

عيادة بلسم لألسنان 
 Gahau Giri  الغامن 

 إقامة ليلة واحدة في شاليه 
مبنتزه خليفة السياحي 

 أحمد إبراهيم 
 الغامن عرفة 


