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سعد زنيفر

مدينة إسماعيل

زنيفر: مهرجان هال فبراير  2010 مطالب بالتأكيد
على الوحدة الوطنية وتقديم ما يناسب تقاليد الكويت

مع بدء أنشطة المهرجان

أصحاب المحالت: »هال فبراير 2010« 
طوق نجاة إلنقاذ األسواق من الركود

الركود التي تش���هدها جميع 
االس���واق جراء االزمة املالية 
العاملية التي تعصف باألسواق 
موضحا ان املهرجان يعد اداة 
جيدة لع���ودة االنتعاش مرة 
اخرى للسوق مطالبا بضرورة 
مد فترة املهرجان ملدة شهرين 

او ثالثة شهور.
ومن جانب���ه قال صاحب 
احد احملال حس���ن الش���طي 
ان انش���طة مهرج���ان ه���ال 
فبراي���ر 2010 تعتب���ر خير 
السياحة  وسيلة لتش����جيع 
الداخلية واحلد م���ن ظاهرة 
السفر والسياحة خالل عطلة 
االعياد الوطنية وما تس���ببه 
من هجرة األموال مضيفا ان 
املهرجان يخلق أجواء نشطة 
مفعمة باحليوية في املجمعات 
التجارية وكسر حالة الركود 

التي تنتشر في االسواق.
واضاف حسن ان الكويت 
تعد واحدة من أفضل الدول في 
تنظيم املهرجانات واحتضان 
املناسبات الدولية واالقليمية 
واحمللية وخاص���ة مهرجان 
هال فبراير الذي يالقي جناحا 
وس���معة كبيرة ف���ي منطقة 

اخلليج.

اجلمهور على الشراء بشكل كبير، 
كما أن هناك اهتماما بالغا من 
جانب جميع التجار مبوضوع 
املواد والس���لع  تأكيد نوعية 
والبضائ���ع املش���اركة بحيث 
ترضي كل االذواق، موضحا أن 
الغالبية العظمى من املشاركن 
هم ممن يش���هد اجلمهور على 

جودة بضائعهم.
واوضح الراشد ان مهرجان 
هال فبراب���ر 2010 يعمل على 
املبيع���ات لذا  رفع مس���توى 
يتنظره جميع التجار لتسويق 
منتجاتهم مؤكدا ان املهرجان 
يحظ���ى باهتم���ام جميع دول 
اخلليج ملا يتمتع به من سمعة 
طيبة على مدار دوراته السابقة 
وخصوصا بالنسبة ملن سبق 
لهم املشاركة وملسوا بأنفسهم 
العوائ���د املتحقق���ة م���ن تلك 

املشاركة.
واضاف مدير احد احملالت 
املش���اركة بالساملية ان معظم 
التجار ينتظرون مهرجان هال 
فبراي���ر 2010 بف���ارغ الصبر 
باعتباره موسما للبيع اسوة 
بعيدي الفطر واالضحي وذلك 
الن���ه فرصة جي���دة للترويج 
ملنتجاتهم وخاصة في ظل حالة 

اشاد عدد من اصحاب احملال 
التجارية املشاركة في مهرجان 
ه���ال فبراي���ر 2010 بالنجاح 
النس���مات  ال���ذي حتقق مع 
االول���ى للمهرجان في دورته 
احلادية عشرة حيث ساهم في 
استقطاب اجلمهور الى التسوق 
واالس���تفادة من اخلصومات 
التي قدمتها احملال املشاركة 

في املهرجان.
وقال اصحاب احملالت في 
تصريحات للجنة االعالمية 
ملهرجان هال فبراير 2010 ان 
املهرجان انقذ االسواق من حالة 
الركود التي اصابت االسواق 
من استمرار االزمة االقتصادية 
في الكوي���ت والتي كانت لها 
تأثيرات س���لبية على حركة 
التسوق خالل الفترات السابقة 
الفتن الى ان املهرجان هو طوق 
النجاة لتنشيط االسواق خالل 
فترة اقامة مهرجان هال فبراير 

.2010
العروض  ان  الى  واشاروا 
والتنزيالت ال حتقق الغرض 
املطلوب باملستوى الذي حتققه 
االنش���طة املصاحبة لها وان 
اجلهات املنظم���ة للمهرجان 
اجتهدت في توفير االنشطة 
التي تعطي للتسوق مفهوما 
آخر مرتبطا باملتعة والترفيه 
حيث س���اهمت تلك االنشطة 
في تنش���يط اقبال اجلمهور 
على احمل���ال واملجمعات التي 
حتتضنه���ا مما س���ينعكس 
املبيعات  بشكل ايجابي على 

واالرباح.
واضافوا ان اس���تمرارية 
املهرج���ان دليل على حس���ن 
التنظيم حيث يشهد املهرجان 
تفاعال كبيرا م���ن اجلمهور، 
منوهن بانهم ملس���وا بشكل 
عمل���ي االث���ر االيجاب���ي من 
تنظي���م املهرجان على حركة 
املبيعات من خالل اقبال جمهور 
املواطنن واملقيمن على اقتناء 
البضائع والسلع من أجنحة 

املعرض املختلفة.
ومن جانب���ه قال صاحب 
احد احمل���ال املتخصصة في 
الراشد  بيع املالبس حس���ن 
ان مهرجان هال فبراير 2010 
يتميز عن املهرجانات العربية 
األخرى بحسن التنظيم وباقبال 

مائة طائرة ورقية 
تنطلق اليوم

 في سماء المسيلة

تنطلق ال���يوم م����ائة طائرة 
في س���ماء ش���اطئ املس���يلة 
وذلك ضمن أنشطة مه����رجان 
ه���ال ف��براي���ر 2010 وذلك في 
اكب���ر م���س���ابقة للطائ���رات 
ال����ورقية ف���ي الك���ويت والتي 
ينتظرها عدد ك��بير من هواة 

الطائرات.
وق���الت رئيسة جلنة البرامج 
واألن����ش���طة مل����هرج������ان 
ه���ال ف����براي���ر 2010 م��دينة 
إس�������ماعيل ان امله����رج���ان 
سينطلق من الساعة الواحدة 
ويستمر الى الساعة السادسة 
مساء في شاطئ املسيلة حيث 
مت اإلعداد للمهرجان بشكل كبير 

للخروج به في ابهى صورة.
إس���م�����اعيل  ودع������ت 
الى  املواط����ن���ن واملقيم���ن 
حضور هذا االحت����فال الرائع 
الذي سيشهد انط����الق أشكال 
جديدة من الطائرات الورقية التي 
لم يشاهدها الكثيرون من قبل، 
بحيث يستمتع اجلميع باشكال 

هذه الطائرات وألوانها.

الجراح: المهرجان أنعش األسواق الكويتية
أكد رئيس مجلس ادارة شركة مجمعات األسواق توفيق اجلراح 
ان مهرج���ان هال فبراير2010 ميثل ذكرى طيبة في قلوب جميع 
الكويتين لتزامنه مع عيد التحرير والعيد الوطني مشيرا الى 
ان املهرجان يعد فرصة جيدة من أجل إنعاش األسواق الكويتية 
وخاصة في ظل حالة الركود التي تعاني منها األس���واق نتيجة 
األزمة املالية العاملية والتي أثرت بش���كل واضح على مبيعات 

كافة الشركات.
واضاف اجلراح في تصريح خاص للجنة اإلعالمية ان جميع 
شرائح املجتمع تستفيد بشكل واضح من مهرجان هال فبراير2010 
ملا يقدمه املهرجان من عروض تسويقية وخصومات كبيرة على 
املنتجات مش���يرا الى ان املهرجان يعد متنفسا جيدا للعائالت 

لقضاء العيد الوطني وسط أجواء احتفالية.
وأش���اد اجلراح بجهود اللجنة املنظمة للمهرجان وبقدراتها 

العالية على تنظيم املهرجان، وخصوصا فيما يتعلق بالتغطية 
اإلعالمية، مؤكدا ان املهرجان يحتاج الى رعاية حكومية كاملة من 
اجلانب التنظيمي وتسهيل االجراءات جلميع اجلهات املشاركة 
باالضافة الى الدعم املالي وذلك الن املهرجان أصبحت له سمعة 

إقليمية كما انه يعد واجهة حضارية للكويت.
واوضح اجلراح ان الدعم املالي للمهرجان ضروري من أجل 
تطوير برامج املهرجان ليصبح أكثر جاذبية مؤكدا على ضرورة 
قي���ام احلكومة بالترويج للمهرجان ملا متتلكه من قدرات مالية 
وتنظيمية اكبر مما ميتلكه القطاع اخلاص مشيرا الى ان جناح 
امله��رج���ان ينعكس ايجابيا على كاف���ة القطاعات االقتصادية 
بالدولة مض������يفا ان املهرجان له مردود ايجابي على االقتصاد 
الوطني، كما ان ن���جاحه يعمل على جذب استثمارات سياحية 

الى الكويت.

أكد النائب سعد زنيفر أننا نعيش أياما طيبة 
مع االحتفال بذكرى تولي صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم للسنة الرابعة 
وال���ذي نحتفل به مع احتف���االت البالد بعيدي 

التحرير والوطني.
وق���ال زنيفر في تصري���ح للجنة اإلعالمية 
ملهرجان هال فبراير 2010 ان مهرجان هال فبراير 
في دورته احلادية عش���رة البد من ان يس���اهم 

ف���ي تكريس الوح���دة الوطن����ي���ة واحملافظة 
عليها باإلض���اف����ة الى االهت����مام باحلف���اظ 
ع����ل���ى مقومات وتقالي���د الك���وي��ت في هذه 

االحتفاالت.
وزاد بان املهرجان علي���ه واجب وطني في 
تقدمي كل ما يناس���ب األسرة الكويتية في إطار 
العادات والتقاليد وتوجيه أنشطته نحو املواطنة 

ومتاسك اللحمة الوطنية.

جدول أنشطة هال فبراير 2010 خالل الفترة من 2/6 إلى 2010/2/11

المكانالوقتالتاريخالنشاط

سوق شرق1 ظهرا2010/2/6ماراثون زين للعائلة

ابتداء من الساعة 1 ظهرا الى 6 6-2010/2/11الطائرات الورقية
املسيلة بجانب بنزينة املسيلةمساء

سوق شرق5 عصرا7-2010/2/8اجنازاتي لذوي االحتياجات اخلاصة

الفروانية5 عصرا7-2010/2/11مجمع احلمرا مول

سوق شرق4 عصرا7-2010/2/9ورنا شطارتك

سوق شرق3.5 الى 6يوميالسيرك

الساحة الترابية مقابل سوق شرق10 صباحا إلى 10 مساءيومياخليمة

أسماء الفائزين بسحوبات هال فبراير 2010 بصفاة الغانم 3 فبراير

اسم الفائزرقم الكوبونالجائزةالفائز
فوزي منصور املنصور1016794سيارة شيفروليه كروز موديل 2010االول
جاسم محمد عبدالرحمن الغايب1203344اقامة ليلة في منتجع خليفة السياحي )شاليه ملكي(الثاني
طارق ابراهيم العدوي138931كوبون مسبوق الدفع تأجير سيارة من شركة A1الثالث
لطيفة خالد محمد الفضلي267931اشتراك في معهد ڤيوتولوز بفندق كراون بالزاالرابع

غازي فهد رضوان1489480أعمال طبية من عيادة املناراخلامس

احد محالت بيع االلبسة

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

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 للبـيـع
بيت يف منطقة �سباح النا�سر

66677519

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�س

99070808 7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

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

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. 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 

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب

للإيـجـــار
�سـقــة ملكـيــة في اأبــراج 

زمـزم مطلـة على الحــرم 

بمـكــة المكرمــة للفتـرة 

من 2/11 - 2010/2/19

99027818
66689347

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


