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دعا الحكومة إلى دعم المهرجان ليكون منافسًا

أكد ضرورة استفادة المواطنين والمقيمين من مزايا الخصم

العبدالهادي: »هال فبراير2011« 
نجح في توصيل رسالته

العتيبي: إقبال غير مسبوق على »تعاونية 
صباح السالم« خالل »هال فبراير 2011«

اخلليجية والتي تلقي بثقلها 
على هذه املهرجانات ولتنشيط 
العجلة االقتصادية والتسويقية 
والسياحية والترفيه عن أبنائها 

في ذات الوقت.
وش���دد م.العبدالهادي على 
العليا  اللجنة  ضرورة ان تهتم 
للمهرج���ان بتطور األنش���طة 
والبرام���ج حتى تص���ل الى كل 
بيت من خالل طرح أفكار ورؤى 
وأطروحات جديدة تس���اهم في 
جذب أهل الكويت من مواطنني 
ووافدين الى املهرجان ومتابعة 

أنشطته املتنوعة.

متنوعة تس���اهم في جمع شمل 
جميع أطفال األسرة في أنشطة 
متنوعة تناسب جميع األعمار.

وأش���ار العبداله���ادي الى 
ان من أه���م مزاي���ا املهرجان 
االعتماد على الكوادر الوطنية 
في القطاع اخلاص حيث أثبت 
املواطن الكويتي انه يستطيع 
ان يحق���ق طموحات���ه بعيدا 
ع���ن العمل احلكوم���ي، الفتا 
ال���ى ان املهرجان يحتاج فقط 
الى املزيد من الدعم احلكومي 
حتى يكون منافس���ا بالدرجة 
األول���ى للمهرجانات األخرى 

ق���دم عض���و مجل���س األمة 
م.ناجي العبدالهادي تهانيه الى 
الش���عب الكويتي والى صاحب 
الس���مو األمير  الش���يخ صباح 
األحمد مبناسبة األعياد الوطنية 
التي تشهدها البالد وفي مقدمتها 
االحتفال مب���رور 50 عاما على 
االستقالل و20 عاما على التحرير 
و5 أع���وام عل���ى تولي صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

سدة احلكم.
وقال م.ناجي العبدالهادي في 
تصريح خاص للجنة اإلعالمية 
ملهرجان هال فبراير 2011 »حلوة يا 
كويت« ان املهرجان استطاع خالل 
دورت���ه ال� 12 ان يكون مهرجان 
الكويت ملس���اهماته الفعالة في 
تنش���يط العجل���ة االقتصادية 
الكويت  والتس���ويقية ووضع 
عل���ى اخلريطة الس���ياحية في 

املنطقة.
وقال م.عبدالهادي ان املهرجان 
حقق خ���الل س���نوات تنظيمه 
املعادلة الصعبة في ان ينش���ط 
حركة التسوق في وقت تعاني 
فيه األس���واق من حالة اجلمود 
التي أعقبت األزمة املالية العاملية 
باإلضاف���ة الى تنظيم أنش���طة 

أكد رئيس تعاونية صباح 
الس���الم عبدالرحمن العتيبي 
أن مهرجان ه���ال فبراير 2011 
»حلوة يا كويت« التس���ويقي 
بالجمعية حظ���ي بإقبال غير 
مسبوق من جمهور المستهلكين 
وأهال���ي المنطق���ة بمن فيهم 

المساهمون.
واشار الى ان الجمعية قامت 
بتخفيض العديد من الس���لع 
الغذائية واالستهالكية التي تهم 
المهرجان  المستهلكين ضمن 
التسويقي والذي يستمر حتى 

25 الجاري.
وقال العتيبي ف���ي تصريح صحافي للجنة 
اإلعالمية لمهرجان ه���ال فبراير 2011 »حلوة يا 
كويت« إن المبيع���ات بالجمعية حققت طفرة 
وزيادة في اإلي���رادات اليومية، الفتا أيضا الى 
ان الجوائ���ز المخصصة بالمهرجان ومن بينها 
وجود سيارة وآالف الجوائز األخرى قد شجعت 
رواد الجمعية على الش���راء هذا باإلضافة الى 
التخفيضات الهائلة التي قامت بها الجمعية على 

السلع المختلفة.
وأثنى العتيبي على الجهود الكبيرة للجنة 
المنظمة التي تبذلها في س���بيل إنعاش حركة 
األسواق ودفع عجلة االقتصاد خالل احتفاالت 

البالد باألعياد الوطنية وإدخال 
البهجة والسرور والفرحة الى 
قل���وب المواطنين والمقيمين 
من خالل البرامج واالنش���طة 
التي تنظمها في مهرجان هال 

فبراير 2011.
وشدد العتيبي على ضرورة 
استفادة المواطنين والمقيمين 
من مزايا الخصم التي تقدمها 
الجمعية لروادها على مختلف 
السلع وما توفره من عروض 
مغري���ة تخفف األعب���اء عن 

المستهلكين.
وقال العتيب���ي: ان منطقة 
صباح الس���الم تحظى بكثافة س���كانية كبيرة 
تشجع على الشراء، وتحرص الجمعية على توفير 
كل احتياجاتها من السلع الغذائية واالستهالكية 

باألسعار المخفضة وبالجودة العالية.
واش���ار الى ان القطاع التعاوني يمثل %80 
من س���وق التجزئة وله دوره الهام في تنشيط 
االقتصاد الوطني، كما  ان هال فبراير 2011 »حلوة 
يا كويت« له طابعه الخاص والذي يتزامن مع 
احتفاالت البلد بمرور 50 عاما على االس���تقالل 
و20 عاما على التحرير ومرور 5 س���نوات على 
تولي صاحب الس���مو األمير مقاليد الحكم في 

الكويت.

شعار »هال فبراير« م.ناجي العبدالهادي

عبدالرحمن العتيبي

شاركه في الكتابة ساهر والشرقاوي والواوان

البناي: »الوطن.. إال الوطن« أوبريت غنائي بأصوات جميلة
أكد الش����اعر عبداللطيف البناي ان األوبري����ت الوطني يعتبر من 
الفنون الصعبة التي ال تتاح ألي ش����اعر، مشيرا الى انه حظي بشرف 
كتابة الكثير من األوبريتات الوطنية على مدى سنوات طويلة وآخرها 
الذي سيعرض مع احتفاالت الكويت بعيدي االستقالل والتحرير وعيد 
اجللوس في السادس والعشرين من الشهر اجلاري أوبريت »الوطن.. 

إال الوطن«.
وح����ول مضمون اللوحات الغنائية الت����ي صاغها مع زمالئه أحمد 
الشرقاوي وساهر ومنصور الواوان قال البناي انها تتحدث عن أهمية 
التضامن والتالحم بني أبناء الوطن ونعمة األمن واألمان التي نتمتع بها 
وكيف أنعم املولى � عز وجل � على هذا البلد الطيب باخليرات الوفيرة 
ومن أهمها نعمة النفط، كذلك سنتناول جانب احلرية والعلم والتالحم 
ما بني أفراد املجتمع. واضاف البناي انه ال توجد مشاهد متثيلية كما 
هو متوقع بل س����يعتمد األوبريت على الغناء واالستعراض فقط كما 

س����يغيب الراوي أيضا حيث نقدم رؤي����ة مبتكرة في الربط الفني من 
خالل لوحات مترابطة مع بعضها البعض في اطار وطني هادف وبشكل 
جميل ومتميز مش����يرا الى انه لن يشارك أحد املطربني الكبار كما كان 
يحدث من قبل وذلك ألننا سنعتمد على مجموعة من املواهب الطالبية 
في وزارة التربية كما حدث في العام املاضي، مشيرا الى ان اإلبداع ان 
تقدم أصواتا جديدة متميزة وتبرزها على الساحة وهي تتغنى بحب 

الوطن خاصة ان املستقبل لهذه األجيال.
وأشار البناي الى ان األوبريت كتب بلهجتنا الكويتية ومبفرداتها 
اجلميل����ة التي يجب ان تتعلمها األجيال القادمة، وباس����تثناء اللوحة 
االفتتاحية التي متت االس����تعانة خاللها بعبارات فرنس����ية وأجنبية 
للترحيب بضيوف الكويت، معربا عن ش����كره للشيخة أمثال األحمد 
وكل العامل����ني في هذا األوبريت على جهودهم اجلبارة إلظهار اجلانب 

الثقافي والفني بأفضل صورة أمام العالم.

أقامته وزارة األوقاف ضمن أنشطة مهرجان »هال فبراير 2011«

انطالقة ملتقى الشعوب الدولي بالمسجد الكبير

سحوبات »هال فبراير 2011« مستمرة في خيمة عالم زين

فعاليات وأنشطة مهرجان هال فبراير 2011 »حلوة يا كويت«
الموقعالساعةالتاريخالفعاليةالرقم

الدائري السادس مدخل مجمع 360من 10 ص - 10 ميوميامدينة عالم زين لالطفال1

العرض االول: 5 - 7 ميومياسيرك احلسناء والوحش2
العرض الثاني: 7:30 - 9 م

مدينة عالم زين للطفل
الدائري السادس مدخل مجمع 360

مدينة عالم زين للطفلمن 5:15 م - 7:30 ميوميامسرحية مصباح عالء الدين3
الدائري السادس مدخل مجمع 360

الريالساعة 6 م23 - 2011/2/24مجمع Xcite الكترونيات الغامن4

ملتقى الشعوب الثاني لوزارة االوقاف 5
املسجد الكبير-23 - 2011/2/24والشؤون االسالمية

أسماء الفائزين بسحوبات هال فبراير 2011 ليوم األحد الموافق 2011/2/20

اسم الفائزرقم الكوبونالجائزة

فادي ثابت أيوب71069سيارة شفروليه كروز موديل 2011األولى

سائدة عدنان حالوب80226إقامة ملدة ليلة واحدة في شاليه ملكي مبنتزه خليفة السياحيالثانية

فوزية أيوب الرويح660031اشتراك مبعهد صحي بفندق كراون بالزا ملدة شهرالثالثة

949629Fatima Varbiكوبون مسبق الدفع بقيمة )145 د.ك( مقدمة من عيادة بلسم لألسنانالرابعة

حصة حمدان العدواني610230اقامة ليلة واحدة في شاليه مبنتزه خليفة السياحياخلامسة

الكويت رائدة 
في استقطاب طلبة المنح

تطبيقا ملبدأ التواصل لتفعيل مفاهيم الوحدة اإلسالمية 
واألخوة اإلميانية أقيم ملتقى الش���عوب الدولي الثاني 
في املسجد الكبير الذي تقيمه وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية ضمن أنشطة مهرجان هال فبراير2011 »حلوة 
يا كويت« برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
القانونية ووزير العدل ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية 
راشد احلماد وقد تخلل االفتتاح عدة فقرات متعددة للجالية 

الفلبينية والصينية واملالوية.
وأكد وكيل وزارة األوقاف د.عادل الفالح في تصريح 
خاص للجنة اإلعالمية ملهرجان هال فبراير2011 ان امللتقى 
جاء تزامنا مع احتفاالت الكويت باألعياد الوطنية وتأكيدا 
على دور املؤسسات الكويتية في تنمية الوسطية واالعتدال 
الت���ي تعتبر صمام األمان لفئة الش���باب ولالطالع على 
التجارب الدولية في رعاية طلبة املنح الدراسية، الفتا الى 
ان وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية سعت من خالل هذه 
االحتفاالت الى ان تشهد بعدا عامليا، مشيرا الى ان امللتقى 
في دورته الثانية سيكون تطبيقا عمليا ملا سطرته اخلطة 
اإلستراتيجية للوزارة من التأكيد على القيم والتواصل 
مع مختلف شرائح املجتمع الكويتي، املقيمني بني أهله من 
طلبة وجاليات وذلك لتفعيل مفاهيم الوحدة اإلسالمية 
واألخوة اإلنسانية بني الش���عوب على اختالف عاداتها 

وتقاليدها ومشاربها الفكرية واالجتماعية.
وأفاد الفالح بأن امللتقى جاء استجابة للنداء الرباني 

الكرمي )يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند اهلل اتقاكم ان اهلل 
علي���م خبير(، الفتا الى امللتقى جاء ليحقق مجموعة من 
األهداف لعل من أهمها إبراز دور الكويت في التنمية الثقافية 
للدول والش���عوب واالطالع على التجارب اخلليجية في 
مجال رعاية طلبة املنح الدراسية، وايضا للتأكيد على دور 
املؤسسات الكويتية في تنمية ثقافة الوسطية واالعتدال 
كونها تعتبر صمام األمان للشباب في وجه مختلف األفكار 
الدخيلة، مضيفا: »ال ميكن ان ننفي ان امللتقى جاء إلبراز 
الدور املتميز والتجربة الرائدة للمسجد الكبير في تطوير 

العمل مع طلبة املنح الدراسية واجلاليات.
وزاد الف���الح: »ان الن���دوات وورش العمل واحللقات 
احلوارية التي تقام على هامش امللتقى ستسفر عن توصيات 
ومقترحات جدية وأنش���طة متثل اخلطوات الثابتة في 
طريق امللتقيات املقبلة، الفتا الى مشاركة عدد كبير من 
اجلهات كوزارة التربية وجامعة الكويت واملعهد التطبيقي 
واللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، باإلضافة الى 
اللجان والهيئات األخرى كدليل على دور املسجد الكبير 
واجنازاته املتميزة في مجال رعاية اجلاليات وطلبة املنح 
الدراس���ية موضحا أن الكويت تعي���ش خالل هذه األيام 
أعيادها الذهبية من خالل االحتفال مبرور خمسني عاما على 
استقاللها وعشرين عاما على حتريرها وخمس سنوات 

على تقلد صاحب السمو األمير مقاليد احلكم«.

ضمن فعاليات ملتقى الشعوب الدولي الثاني، قامت 
إدارة املسجد الكبير بعقد ندوة بعنوان »إشراقة خمسني 
عام��ا من العطاء والوفاء« صباح أمس األول حيث ترأس 
اجللسة إبراهيم الصالح، وأدار الندوة التي حاضر فيها 
كل من مطلق القراوي وكيل مساعد العالقات اخلارجية 
لوزارة األوقاف، وغنيمة الرخيمي ممثلة لوزارة التربية 
بإدارة اخلدمات االجتماعية والنفسية، وسميحة الفرهود 
رئيسة قسم املنح الدراسية، وقد أكد احملاضرون على دور 
الكويت الرائد في استقطاب طلبة املنح الدراسية على مدى 
خمس��ني عاما من 63 دولة من مختلف القارات، أفريقيا 
وآسيا وأوروبا وأميركا اجلنوبية، وبينت سميحة الفرهود 
أن اإلعالن عن املنح الدراسية يتم عن طريق ثالث جهات 
أساسية وهي: وزارة األوقاف والهيئة اخليرية اإلسالمية 

العاملية وسفارات الكويت في الدول املعنية.
وأكد القراوي حرص الدولة على التواصل مع مختلف 
الدول واملساهمة في دعمها من خالل دعم التعليم واملشاريع 
التنموية واألعمال اخليرية ثم فتح باب األسئلة واملناقشة 

للحضور.

الفالح: الملتقى يؤكد على دور المؤسسات الكويتية في تنمية االعتدال والوسطية

تتواصل يوميا سحوبات مهرجان هال فبراير 2011 »حلوة يا كويت« في خيمة مدينة 
عالم زين لألطفال وسط حضور جماهيري كبير من املواطنني والوافدين لالستمتاع 

باملسابقات واجلوائز التي يتم توزيعها، وفيما يلي اسماء الفائزين خالل السحوبات 
اليومية ملهرجان هال فبراير 2011:

الشاعر عبداللطيف البناي

د.عادل الفالح متفقدا أحد األجنحة د.عادل الفالح ومطلق القراوي يقصان الشريط إيذانا بافتتاح امللتقى

جانب من سحوبات هال فبراير

سحوبات وجوائز


