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شعار هال فبراير

وليد اجلاسموليد الصقعبي

مرزوق الغامن

الغانم: دور »هال فبراير« حيوي في تدوير العجلة االقتصادية
أكد عضو مجلس األمة النائب مرزوق الغامن ان 
مهرجان هال فبراير 2010 أثبت جناحه خالل دورته 
احلادية عشرة رغم التحديات العديدة التي تواجهه 
خاصة مع غياب الدعم احلكومي املفترض ملثل هذه 
األنشطة احليوية التي تس���اهم في الترويج السم 
الكويت خارجيا باالضافة الى دوره في جذب السياحة 

من الدول املجاورة الى الكويت.
وقال الغامن في تصريح خاص للجنة اإلعالمية 
ملهرج���ان هال فبراير 2010 ان املهرجان كانت بدايته 
جيدة مع كرنڤال االفتتاح في س���وق ش���رق والذي 
أشاد به اجلميع الفتا الى ان املهرجان استطاع خالل 

هذه املرحلة ان يك���ون له دور حيوي في النهوض 
العجلة االقتصادية  بالوضع االقتصادي وتدوي���ر 

وتنشيط حركة التسوق.
واوضح الغامن ان املهرجان استطاع خالل السنوات 
املاضية ان يحقق رسالته في رسم البهجة على وجوه 
املواطن���ني واملقيمني في الكوي���ت التي حتتاج الى 

االبتسامة والفرح باإلضافة الى دوره احليوي.
وأشاد الغامن باجلهود التي بذلتها اللجنة العليا 
املنظمة للمهرجان في اإلعداد للكرنڤال للخروج به 
بالشكل املطلوب والذي ساهم في ان يكون هال فبراير 

اضافة نوعية للكويت.

أشاد بجهود اللجنة المنظمة للمهرجان

الشمالي: نجاح أمني الفت 
في افتتاح الكرنڤال

»األحمدي« توفر مائة ألف كوبون 
»هال فبراير« لروادها

 دعا رئيس مجلس ادارة جمعية 
االحمدي عبدالرحمن العتيبي أهالي 
املنطقة الى االستفادة من انشطة 
املهرج����ان التس����ويقي للجمعية 
مبناسبة هال فبراير 2010 والتي 
تش����ارك ضمن األنش����طة. وقال 
العتيبي في تصريح خاص للجنة 
االعالمية ملهرجان هال فبراير 2010 
ان اجلمعية حترص على كس����ب 
ثقة املواطنني م����ن اهالي املنطقة 
ومن خارجها معربا عن سعادته 
ملش����اركة اجلمعية مبهرجان هال 
فبراير 2010 هذا العام والذي اثبت 

فعالياته في السنوات السابقة. وقال 
العتيب����ي: ان اجلمعية قد وفرت 
خالل مهرجانها التس����ويقي اكثر 
من مائة ألف كوبون بقيمة خمسة 
دنانير للسحب على سيارة للزبائن 
املتسوقني باجلمعية، مؤكدا حرص 
اجلمعية على ان تكون االس����عار 

مخفضة وفي متناول اجلميع.
الى  العتيب����ي اجلمهور  ودعا 
املهرجان  االس����تفادة من مزاي����ا 
الذي تنظم����ه اجلمعية بالتعاون 
اللجنة املنظمة »هال فبراير«  مع 

.2010

أشاد وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون االمن العام 
ورئي����س اللجن����ة االمنية 
ملهرجان ه����ال فبراير 2010 
اللواء خليل الشمالي بحسن 
التزام احلضور من املواطنني 
واملقيمني لكرنڤال هال فبراير 
الذي اقيم على مدار يومني 
في سوق شرق، الفتا الى ان 
الوعي اجلماهيري باالنشطة 
االمنية واملرورية كان كبيرا 
مما أدى الى خروج الكرنڤال 
بالصورة التنظيمية التي مت 
وضعها. وأوضح الشمالي 
في تصري����ح خاص للجنة 

االعالمية ملهرجان هال فبراير 2010 ان هذا النجاح االمني في تأمني الكرنڤال 
يعود الى تعليمات وزير الداخلية الفريق الركن متقاعد الش����يخ جابر 
اخلالد بضرورة حتقيق االنضباط األمني لتحقيق النجاح للكرنڤال، الفتا 
الى ان املخطط الذي مت عمله ملواقف الس����يارات ساهم في عدم حدوث 
تكدس مروري أمام رواد الكرنڤال. وأعرب الشمالي في ختام تصريحه 
عن سعادته بنجاح الكرنڤال هال فبراير 2010 من الناحية االمنية وعدم 
حدوث ما يعكر صفو املهرجان مثنيا على جهود اللجنة العليا املنظمة 
ملهرجان هال فبراير في حس����ن تنظيم والتع����اون بني اللجان الفرعية 

للخروج بالكرنڤال في أبهى صورة.

أشاد بالتزام الحضور بالتعليمات

الدعاس: سحوبات سيارات 
هال فبراير 2010 تنطلق اليوم من صفاة الغانم

أكد رئيس جلنة التسويق في مهرجان 
هال فبراير 2010 محمد الدعاس ان سحوبات 
املهرجان على 28 سيارة ستبدأ اليوم حتى 
الثامن والعش����رين من فبراير اجلاري. 
وقال ان السحب األول سينطلق من صفاة 
الغامن على الدائري الرابع مبنطقة الري 
اعتبارا من اليوم الى 6 فبراير اجلاري 
كما ان مجمع العنود سيش����هد السحب 
ملدة 5 أيام اعتبارا من 7 إلى 11 فبراير ثم 
يشهد مجمع الدبوس مبنطقة الفحيحيل 
أيضا السحب ملدة 4 أيام اعتبارا من 12 
إلى 15 فبراير. وقال الدعاس ان محافظة 

الفروانية ستش����هد السحب أيضا على 5 س����يارات اعتبارا من 16 إلى 20 
اجلاري ثم تنتقل أنشطة السحب الى محافظة حولي في منطقة الساملية 
حيث سيشهد مجمع الفنار السحب على 8 سيارات اعتبارا من 21 إلى 28 
فبراير اجلاري. وأوضح الدعاس انه باالضافة الى الس����يارات املقدمة من 
اللجنة املنظمة فإن جميع احملالت التجارية املوجودة في هذه املجمعات 
س����تقدم العديد من الهدايا للصغار والكبار باالضافة الى املسابقات التي 

يقدمها تلفزيون الكويت وهناك العديد من اجلوائز أيضا للمشاركني. 
وزاد الدعاس ان هناك العديد من املفاجآت في انتظار اجلمهور، مشيرا 
بذلك الى ان عدد احملالت املشاركة في مهرجان هذا العام فاق بكثير األعوام 
السابقة وهذا ما مييز مهرجان هذا العام مؤكدا ان مهرجان هال فبراير 2010 
كان انطالقة قوية بدءا من الكرنڤال الذي حضره جمهور غفير كانت هناك 
مشاركة من جميع اجلاليات مؤكدا ان ذلك يعتبر تظاهرة عاملية في حب 
الكويت ودعا الدعاس املواطنني واملقيمني الي حضور أنشطة السحوبات 

في جميع املجمعات متمنيا للجميع حظا وافرا في اقتناص اجلوائز.

أشاد املنسق العام ملهرجان هال فبراير 
2010 وليد محمد جاس���م باجلهود التي 
بذلتها وزارات ومؤسسات الدولة إلجناح 
كرنڤال االفتتاح للمهرجان والذي استمر 

ملدة يومني في سوق شرق.
وأثنى جاس���م باجلهود التي قامت 
به���ا اللجن���ة الفرعية في ه���ال فبراير 
والتي تضافرت للخروج بالكرنڤال في 
أفضل صورة، االمر الذي انعكس على 
احلضور الذين أعربوا عن س���عادتهم 
بحس���ن التنظيم، الفتا الى الدور املهم 
الذي بذله مسؤولو سوق شرق باملساندة 

في االعداد لكرنڤال االفتتاح.
وقدر جاس���م اجلهود التي بذلتها 
وزارة االعالم بقيادة وزير االعالم الشيخ 
احمد العبداهلل ووكيل الوزارة الشيخ 
فيصل املالك، حيث كان لتوجيهاتهما 
دور كبير في ابراز انشطة املهرجان 
بتوفير كل االمكانيات لنقل الكرنڤال 

على الهواء.
واكد جاسم ان هذا النجاح الذي حققه 
الكرنڤال لم يكن ليخرج بهذا املستوى، 
لوال اجلهود املتواصلة لرجال االمن بقيادة 
وزير الداخلية الفريق متقاعد الشيخ جابر 
اخلالد ووكي���ل وزارة الداخلية الفريق 
احم���د الرجيب، حيث كان لتعليماتهما 
دور مهم وحيوي ف���ي جناح الكرنڤال 

واخلروج بهذه الصورة الرائعة.
وثم���ن رئي���س اللجن���ة االعالمية 
للمهرجان وليد محمد الصقعبي اجلهود 
املضنية التي بذلتها وكالة االنباء الكويتية 
»كونا« بقيادة رئيس مجلس االدارة املدير 
العام الشيخ مبارك دعيج الصباح الذي 
يعد احدى الدعائم االعالمية املس���اندة 
إلجناح املهرجان، مشيدا باجلهود التي 
بذلتها اللجنة االمنية بقيادة وكيل وزارة 
الداخلية املساعد ورئيس اللجنة االمنية 
ملهرج���ان هال فبراير 2010 اللواء خليل 

الشمالي، حيث بذلت اللجنة جهودا في 
تأمني الكرنڤ���ال وتوفير األمن واألمان 
جلميع املواطن���ني واملقيمني، الفتا الى 
ان املخرج املبدع خالد بوحميد كان له 
دور حيوي في نقل جماليات الكرنڤال 
مما ساهم في اظهار الصورة احلضارية 

للكويت.
واختت���م الصقعب���ي تصريحه بأن 
اللجنة العليا ل� »هال فبراير 2010« قامت 
بإعداد برنامج متكامل سيرضي جميع 

االذواق والفئات.

جاسم: »اإلعالم« و»الداخلية« ساهما في إنجاح الكرنڤال
الصقعبي ثّمن جهود »كونا« والشمالي

اللواء خليل الشمالي

محمد الدعاس
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

لالإيــجـــــار

99682600 - 97171172
حمـالت + مكـاتب + م�ساحـات مفتوحة

يف ال�سامليـة - املـبـاركيـة - ال�ســرق

لعالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

ن�شتــــري
الكهربائية والجهزة  الم�ستعمل  الثاث 

النــــــوم - مكيفــــــات - مطــــــابـخ غرف 

والمنيــوم - �ســقق كاملة - وحــدات تكييف

لأعلى �سعر

�أبو�سـالــح
66050901

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

مطـلـوب ڤـيـال للبـيـع
يف الأنـدل�س اأو القيـروان

والدفع كا�ش على وجه ال�سرعة

97929191

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�ش

99070808

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق

بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار

للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج

الرخام واجلرانيت

املا�سية بالأقرا�س 

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

�ســــقــــــق للإيـــــجــــار

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــلت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

�لمجانية ــات  ــدم ــخ �ل ـــاأل عـــن  ��ـــس

�لعزل �لمزدوج ر�ئد 

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2


