
 االحد المحلية  المحلية  المحلية  المحلية 
  ٢٠  فبراير ٢٠١١ 

 2 

 وليد محمد جاسم

 ملتقى الشعوب  الدولي الثاني ينطلق في المسجد الكبير اليوم
 يقـام تحت شـعار «الوفاء لبلد العطاء»  ويسـتمر حتـى ٢٤ الجاري 

 أثنى املنسق العام ملهرجان هال فبراير 
٢٠١١ «حلوة يا كويت» وليد محمد جاسم 
على التفاعل اجلماهيري مع املهرجان في 
دورته الـ ١٢ والتـــي حققت جناحا كبيرا 
على كل األصعدة التسويقية والرياضية 
والترفيهية والتربوية، وانه حتول الى عرس 
كبير صارت فيه الكويت قبلة للســـياحة 

في اخلليج.
  وقال جاسم في تصريح للجنة اإلعالمية 
ملهرجان هال فبراير ٢٠١١ «حلوة يا كويت» 
ان هـــذا التفاعل ألقى باملســـؤولية على 
الدورات  اللجنة املنظمة للمهرجـــان في 
املقبلة للمحافظة على هذا النجاح الكبير، 

خاصة في املجال التســـويقي الذي ساهم 
في إنعاش احلركـــة االقتصادية ووضع 
اسم الكويت على خارطة السياحة العربية 
باإلضافة الى مهرجانات التسوق املختلفة 
التي أقيمت يوميا للســـحب على جوائز 
املهرجان والتي أدخلت السعادة والسرور 

على قلوب اجلميع.
  وزاد جاسم بان األنشطة التي مت تنظيمها 
شهدت إقباال واهتماما كبيرا من املواطنني 
واملقيمني، خاصة مدينة عالم زين للطفل 
والتي متت إقامتها في النادي العلمي وأضفت 
فرحة على األطفال مبمارســـة هواياتهم 
ســـواء كان طبيبا أو عسكريا او إطفائيا 

وغيرها من الوظائف التي ساهمت في زرع 
الثقة في قلوبهم وتعليمهم مبادئ النظام 
واالعتماد على الذات باإلضافة الى اكتشاف 
وتنمية مواهب األطفال في الشعر والرسم 
والتصوير باإلضافة الى عدم إغفال اجلانب 
الترفيهي في ســـيرك اجلميلة والوحش 

ومسرحية «مصباح عالء الدين».
ان االنـشــــطــة    وقــــــال جــاســـــم 
الـريـاضية التي شهدها املهرجان ساهمت 
في جمـــع شـــمل األســـرة وفي مقدمتها 
ماراثون األطفال والذي شـــارك فيه أكثر 
من ٤٠٠ طفل، باإلضافة الى بطولة الرماية 

الثانية. 

 ينطلق اليـــوم ملتقى الشعوب الدولي 
الثــــاني في املسجد الكبير الـــذي أقامته 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ضمن 

أنشطة هال فبراير ٢٠١١.
  وقـــال عضو اللجنـــة العليا ورئيس 
اللجنـــة اإلعالمية ملهرجان هـــال فبراير 
٢٠١١ وليـــد محمد الصقعبـــي ان امللتقى 
ستستمر أنشـــطته حتى يوم ٢٤ فبراير 
اجلاري، وذلك حتت شـــعار «الوفاء لبلد 
العطاء» وتشارك فيه العديد من املؤسسات 

احلكومية واألهلية في مقدمتـــها وزارة 
التـــــربية وجامـــعة الكــــويت والهيــــئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب واللجنة 
الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة 
«اليونســـكو» واألمانـــة العامة لألوقاف 
والهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية وجلنة 
التعريف باإلسالم وجمعية الشيخ عبداهللا 

النوري اخليرية وإدارة املسجد الكبير.
  واضاف ان امللتقى سيشـــهد إقامة ما 
يقارب ٦٠ ركنا ويعرض فيه حتف وأدوات 

تراثية للدول املشاركة في امللتقى فضال 
عن املســـابقات الثقافية والركن اخلاص 
باألطفال، معربا عـــن أمله في ان يحقق 
امللتقى أهدافه في التأكيد على عمق الرابطة 
اإلسالمية واإلنسانية بني الكويت ودول 
العالم باإلضافة الى تنمية الثقافة الوسطية 
واالعتدال، خاصة للشباب في وجه مختلف 
األفكار الدخيلة وإيجـــاد بيئة تواصلية 
مشـــجعة على جتـــاوز الصعوبات التي 

تواجههم. 

 فعاليات وأنشطة مهرجان هال فبراير ٢٠١١ «حلوة يا كويت» 

 الموقع   الساعة  التاريخ  الفعالية 

  الدائري السادس مدخل مجمع ٣٦٠  من ١٠ ص- ١٠ م  يوميا  مدينة عالم زين لألطفال 
 مدينة عالم زين للطفل الدائري السادس مدخل مجمع ٣٦٠  العرض األول: ٥ -٧ م  ـ العرض الثاني: ٧٫٣٠ -٩ م  يوميا  سيرك احلسناء والوحش 

 مدينة عالم زين للطفل الدائري السادس مدخل مجمع ٣٦٠  من ٥٫١٥ م - ٧٫٣٠ م  يوميا  مسرحية مصباح عالء الدين 
 الري  الساعة ٦ م  ٢/٢٠ – ٢٠١١/٢/٢٤  مجمع XCITE الكترونيات الغامن 

 املسجد الكبير     ٢/٢٠ – ٢٠١١/٢/٢٤  ملتقى الشعوب الثاني لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

 متنوع في اإليقاعات والمقامات الموسيقية

  القعود: تراثنا حاضر
  في أوبريت «الوطن.. إال الوطن»

 انطالق مسابقة التصميم الهندسي 
لطلبة وطالبات المرحلة الثانوية

 حسين البريكان
  أعلنت اللجنة املنظمة ملسابقة الكويت السنوية للتصميم الهندسي 
لطلبة وطالبات املرحلة الثانوية عن انطالق فعاليات املسابقة لعام 
٢٠١١/٢٠١٠ وتعتبر مسابقة التصميم الهندسي هي األولى من نوعها 

في الكويت «تصميم املنجنيق».
  وقال رئيس اللجنة االعالمية م.رائد األحمد أن هذه املسابقة تأتي 
بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية وحتت رعاية وزيرة التربية 
ووزيـــرة التعليم العالي د.موضي احلمود والتنســـيق مع الوكيل 
املساعد لالنشطة الطالبية دعيج الدعيج والراعي الرسمي شركة شل، 
وقام بتنظيمها مجموعة من املهندسني ومركز الطاقة لالستشارات 
وهناك جلنة حتكيمية مرشحة من جامعة الكويت ترشيحا رسميا 
ومن التطبيقـــي ومعهد االبحاث وجعلنا هذه املســـابقة تزامنا مع 
االحتفاالت باألعياد الوطنية، وزاد بأن هذه املسابقة تعطي الطالب 
نوعا من التشجيع واملؤازرة والتنافس فيما بينهم واضاف ان الفريق 
الواحد مكون من ٣ اشـــخاص لكي ننمي روح التعاون واالخاء وان 

يكون عليهم مشرف. 

 عبداهللا القعود

 جانب من املشاركني في املسابقة

 توّقع نجاح المهرجان ودعا وسائل اإلعالم للتفاعل معه

  الطاحوس: «هال فبراير٢٠١١»
  بات جزءًا من الكويت وشعبها

واقتصادية واجتماعية، في ظل 
احلكم الرشيد لصاحب السمو 
األمير، حفظـــه اهللا ورعــــاه، 
موضحـــا ان ســـموه حريص 
جدا علـــى تفعيل مثـــل هذه 
االحـــتفاالت الوطنية والشعبية 
وإجناحها، ملا حتمله من قيمة 
الكويتي  لدى شرائح الشعب 

املختلفة.
أنه  الطاحوس على    وشدد 
يجب أن يكون هناك رقابة على 
احتفاالت هال فبراير٢٠١١ حتى ال 
تخرج عن إطارها الذي نتمنى 
أن تكون عليه متوقعا أن تكون 
املناسبات االحتفالية املهرجانية 
هذا العـــام أكبر وأكثر جناحا، 
وأمتنى أن تتفاعل وسائل اإلعالم 
احمللية والعربية والعاملية مبكرا 
مع انطالق االحتفاالت في مطلع 

فبراير املقبل. 

ملهرجان هـــال فبراير ٢٠١١: ان 
العام ســـيكون االحتفال  هذا 
مختلفا عن األعوام الســـابقة، 
الكويت مبراحل  بفضل مرور 
متعددة مـــن التطور والتقدم 
على مستويات عدة، سياسية 

 أكــــــــد النــــائـــب خالـــد 
الطاحوس أن هـــال فبراير٢٠١١ 
سيشهد هذا العام ثالث مناسبات 
عزيزة على قــــلوبنا، جسدت 
إذ  املعنى احلقيقـــي للبهجة، 
فـــي فبرايـــر ذكـــرى  تلتقي 
مــــــرور خمســـني عاما على 
االستقالل، وعشــــــرين عاما 
على التحرير، وخمس سنوات 
على تولي صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، حفظه 
اهللا ورعـــاه، مقاليـــد احلكم، 
الفتا الـــى ان مهرجانات «هال 
فبراير» الســـنوية باتت جزءا 
من الكويت وشعبها، ولذا يجب 
أن يتناسب حجم االحتفال بتلك 
املناســـبات، جميعا، مع حجم 

املناسبات نفسها.
  وقال الطاحوس في تصريح 
صحافـــي للجنـــة االعالمية 

 خالد الطاحوس

 ثمــــن امللحن عبــــداهللا القعود 
اجلهود املبذولــــة إلجناز أوبريت 
الوطــــن» رغم فترة  إال  «الوطن.. 
االعداد القصيرة سواء من الشيخة 
أمثال االحمد او شركة كندور العاملية 
والقائمني عليها باالضافة الى الدور 
الكبير الذي تلعبه وزارة التربية 
والطاقم الفني ســــعيا من اجلميع 
إلجنــــاح االحتفاليــــة التي تواكب 
الغالية في هذا  الكويت  احتفاالت 
العام، حيث سيكون حتت رعاية 
الســــمو األمير  وحضور صاحب 
وضيوف الكويت من رؤساء دول 

عربية وصديقة.
  وكشف القعود عن أن مدة االوبريت ستصل الى ساعة وربع السابعة 
على عكس الســــنوات املاضية حيث كانت املــــدة أقل من ذلك الوقـــت، 
موضحا انه سيشــــاركه عــــددا من االســـماء املمــــيزة من ملـــــحنني 
أمثال سليمان املال، احـــــمد حـــمدان، محمد البــــلوشي، ومن الشعراء 
عبداللطيف البناي، ســــاهر، أحــــمد الشرقاوي، منصور الواوان، مما 
ســــيعطي تنوعا كبيرا في االيقاعات واملقامات املوسيقية واالفكار من 

خالل اللوحات الغنائية االستعراضية.
  وأكــــد القعود ان االوبريت يعتمد على املواهب الشــــبابية من طلبة 
وطالبات وزارة التربية واالســــتعانة أيضا بالهيئة التدريســــية ممن 
يتمتعون بأصوات جميلة للمشاركة في الغناء، مشيرا الى انه واجه هو 
وزمــــالؤه بعض الصعوبات في تدريب هذه املواهب اال ان املتعة كانت 
حاضرة في اكتشاف العديد من االصوات الشابة اجليدة التي من املمكن 

أن يكون لها شأن في الوسط الفني مستقبال.
  وعــــــــن املقــــامات التراثية التي اســــتخدمت في األوبريت أوضح 
القعود انه ال ميكن ان نستغني عن تراثنا الشعبي العريق، ولذلك كان 
له النصيب االوفر، وسيستمتع اجلميع مبقامات الشابوري والسواحلي 
والدزة مع العديد من مقامات مودرن مؤمال بأن يظهر االوبريت بالشكل 

املشرف الذي يتناسب مع حجم املناسبة واحلضور.

 وليد الصقعبي

 جاسم: «هال فبراير ٢٠١١» حّول الكويت لعرس سياحي وتسويقي
 أثنى على الحضور الكبير لمتابعة أنشطة المهرجان


