
محلياتاالحد   7   فبراير   2010   6

أش���اد رئيس مجلس األمة جاس���م اخلرافي بكرنفال هال فبراير 
2010 وبجهود اللجنة املنظمة للمهرجان في االعداد والتنظيم مؤكدا 
انه جاء على مس���توى احلدث ورسم البهجة والسرور على وجوه 

احلضور سواء من املواطنني او املقيمني.
وقال اخلرافي في تصريح خاص للجنة اإلعالمية ملهرجان هال فبراير 
2010 ان املهرجان في دورته احلادية عشرة شهد تطورا كبيرا في انشطته 
خاصة انه يرفع هذا العام شعار الوحدة الوطنية بني كافة طوائف 
الشعب وهذا امر حيوي وبالغ االهمية ونتمنى ان يسود هذا الشعار 
عمال وليس قوال للنهوض بالكويت التي حتتاج الى تكاتف اجلهود في 
هذا الوقت احلرج خاصة 
اننا في مفترق الطرق في 
ظل االحداث التي متر بها 

منطقتنا.
ان  اخلراف���ي  وزاد 
املهرج���ان حق���ق العديد 
من االجنازات احملسوبة 
له ف���ي دعم���ه للجانب 
الس���ياحي والترويج���ي 
للبالد وتس���ليط الضوء 
على العديد من النشاطات 
املتنوع���ة الت���ي تعكس 

اجلانب احلضاري.

جانب من حفل اخلتامرئيس جلنة التسوق محمد الدعاس يتابع السحوبات

قيس الغامن رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي

م�شابقة جمعية اأهايل ال�شهداء

الأ�شرى واملفقودين الكويتية

�شــــــــــــــــــــروط امل�شــــــــابــــقــــــــــــة:

پ تتكون �مل�شابقة من ع�شرين �شوؤ�اًل مت توزيعها �إىل �أربعة جمموعات، كل جمموعة حتتوي على خم�شة �أ�شئلة يتم ن�شرها من خالل كوبون يومي 

خا�ص، وتن�شر كل جمموعة ملدة 5 �أيام متتالية �عتبارً� من تاريخ 6 فرب�ير 2010 كالتايل:

�أ( جمموعة رقم 1 من 2/6 وحتى 2010/2/10     ب( جمموعة رقم 2 من 2/11 وحتى 2010/2/15

ج( جمموعة رقم 3 من 2/16 وحتى 2010/2/20      د( جمموعة رقم 4 من 2/21 وحتى 2010/2/25

 ويعاد ن�شر جميع �الأ�شئلة �لع�شرون يوم 26 فرب�ير 2010.

پ يجوز �مل�شاركة بالكوبون �الأخري و�لذي يحتوي على �لع�شرين �شوؤ�اًل.

پ ي�شرتط �الإجابة على �الأ�شئلة �لع�شرين من خالل �لكوبونات �الأ�شلية �ملن�شورة وتو�شع يف ظرف و�حد وتر�شل �إىل �ملكان �ملخ�ش�ص.

پ يحق للم�شرتك �إر�شال عدد 5 ظروف فقط حتتوي على خم�ص �إجابات با�شم و�حد.

پ تو�شع �الجابات يف �ل�شندوق �ملخ�ش�ص لها يف مقر جمعية �أهايل �ل�شهد�ء �الأ�شرى و�ملفقودين �لكويتية �لكائن يف �جلابرية ق 6 �ص 111 ق�شيمة 28.

�أو تر�شل �إىل �لعنو�ن �لتايل �ص.ب - 27036 �ل�شفاة - �لرمز �لربيدي 13131 �لكويت.

پ �أخر موعد لت�شليم �الإجابات هو �خلمي�ص 2010/3/11.

پ يحق �ال�شرت�ك يف �مل�شابقة جلميع �ملو�طنني و�ملقيمني ولي�ص بال�شرورة من �أهايل �ل�شهد�ء.

پ �شيتم �الإعالن عن �لفائزين من قبل �جلمعية يف موعد الحق.

پ ميكن �حل�شول على ن�شخ جمانية من �أعد�د جريدة �الأنباء يف مقر �جلمعية بعد تاريخ 2010/2/26.

پ �جلو�ئز مب�شاهمة من 

بالتعاون مع جريدة

اأ�شئـلـــــة ا مل�شابقـــــــة

املجموعة رقم »1« تن�شر من 6 فرباير وحتى 10 فرباير 2010

1 - يف اأي عهد من حكام الكويت مت بناء ال�شور الأول ؟
❏ �أ - عبد�هلل بن �شباح بن جابر           ❏ ب - مبارك �ل�شباح          ❏ ج - �شامل �ملبارك �ل�شباح

1899؟ اأبرم اتفاقية احلماية مع بريطانيا يف  2 - من هو حاكم الكويت الذي 
❏ �أ - جابر �ملبارك �ل�شباح                  ❏ ب - مبارك �ل�شباح          ❏ ج - �أحمد �جلابر �ل�شباح

3 - متى وقعت معركة هدية ؟
❏ �أ - 1915             ❏ ب - 1917       ❏ ج - 1910

4 - متى مت افتتاح مدر�شة املباركية يف الكويت  ؟
❏ �أ - 1911             ❏ ب - 1915       ❏ ج - 1917

5 - متى وقعت معركة اجلهراء ؟
❏ �أ - 1920             ❏ ب - 1925       ❏ ج - 1927

✂

اال�ســـم:

العنوان:

تلفـون:الرقم املدين:

يعطي إحساسًا بالتفاؤل في ظل الركود االقتصادي أكد تأييده لكل حدث يساهم في رسم البهجة على وجوه المواطنين

الغانم: »هال فبراير« يدعم السوق االستهالكي الخرافي: »هال فبراير« شهد تطورًا في دورته الـ 11
قال اخلبير االقتص���ادي قيس الغامن ان انطالق مهرجان هال 
فبراير 2010 اصبح له بعد نفس���ي ايجابي داخل املجتمع حيث 
يعطي إحساس���ا بالتفاؤل وخاصة في ظ���ل الركود االقتصادي 
الناجت عن االزمة املالية العاملية وال�ذي اث���ر على جم���يع شرائح 

املجتمع.
واشاد الغامن في تصريح للجنة االعالمية ملهرجان هال فبراير 
2010 بأنشطة املهرجان ودورها في اضفاء الروح التفاؤلية لدى 
املواطنني وهو ما يشكل بعدا اجتماعيا جيدا للمهرجان وخصوصا 
في ظل الرغبة الش���ديدة لدى اجلميع للمش���اركة في املهرجان 
الفتا الى ان املهرجان يعد فرصة جيدة النعاش حركة االس���واق 

واملبيعات التي اصبحت تعاني من ركود شديد.
واش���ار الغ���امن الى ان مه���رج���ان ه��ال فبراير 2010 ي���دعم 
السوق االست���هالكية ويعيد لها النشاط من جديد، وخاص���ة ان 
التجار يستغل���ون هذه االجواء االحتفالية لعرض من���تجاتهم 
وب���ضائعهم س���واء للكويتيني او لل���زوار االجانب وبأس���عار 

مخفضة.
واضاف الغامن ان توقيت هال فبراير 2010 تزامن مع ازمة كبيرة 
اثرت على حجم انفاق االس���ر بشكل واضح لذا يعتبر املهرجان 
فرصة جيدة جلميع فئات املجتمع لالستفادة من اخلصومات التي 
يقدمها املهرجان املوجه جلميع افراد االس���رة من خالل انشطته 
الترفيهية والتسويقية التي تشهد اقباال جماهيريا وذلك للمشاركة 

والفوز باجلوائز املقدمة من الشركات الراعية له.

ختام رائع لمهرجان »صفاة الغانم« وسط حضور جماهيري

مدينة اسماعيل

جدول أنشطة هال فبراير 2010 الفترة من 2/7 إلى 2010/2/11
المكانالوقتالتاريخاألنشطة

املسيلة بجانب بنزينة املسيلةابتداء من الساعة 1 ظهرا إلى 6 مساء7-2010/2/11الطائرات الورقية
سوق شرق5 عصرا7-2010/2/8إجنازاتي لذوي االحتياجات اخلاصة

الفروانية5 عصرا7-2010/2/11مجمع احلمرا مول
سوق شرق5 عصرا7-2010/2/9ورنا شطارتك

سوق شرق3.5 إلى 6يومياًالسيرك
الساحة الترابية مقابل سوق شرق10 صباحا الى 10 مساءيومياًاخليمة

اختتمت امس انشطة مهرجان هال 
فبراير 2010 في صفاة الغامن )صفاة 
هوم( والذي شهد سحوبات ملدة يومني 
على سيارة موديل 2010 بحضور عدد 
الذين  املواطنني والوافدين  كبير من 
تابعوا االنشطة على مدار خمسة ايام. 
وقال رئيس اللجنة االعالمية ملهرجان 
هال فبراي���ر 2010 وليد الصقعبي ان 
اليوم اخلتامي للمهرجان شهد اقباال 
كبي���را من رواد ه���ال فبراير والذين 
استمتعوا باالنشطة الشيقة التي مت 
اعدادها من مسابقات وبرامج ترفيهية 
القت اعجاب احلضور باالضافة الى 
اجراء الس���حب اليومي على جوائز 

املهرجان.
واشار الصقعبي الى ان االنشطة 
س���تنتقل مس���اء اليوم ال���ى مجمع 
احلمرا مول في الفروانية والعنود في 
الفحيحيل وذلك في اطار استراتيجية 
اللجنة العليا املنظمة للمهرجان في 
توزي���ع اقامة االنش���طة في مختلف 
مناطق الكويت وذلك حتى تكون بجوار 
املواطنني واملقيمني، وهو هدف سعينا 
الى تفعيله خالل االعوام املاضية والقى 

ثناء كبيرا من زوار »هال فبراير«.
ودعا الصقعبي املواطنني واملقيمني 
العنود  الى حضور االنش���طة ف���ي 

والسحوبات في احلمرا مول.

في إط���ار الدعم املس���تمر الذي تقدمه 
اللجنة العليا املنظمة ملهرجان هال فبراير 
2010 للمواهب واصحاب القدرات الرياضية 
اخلاصة تنظم جلنة االنش���طة والبرامج 
مسابقة »وّرنا شطارتك« اليوم في سوق 

شرق.
وقالت رئيسة جلنة البرامج واألنشطة 
في مهرجان هال فبراير 2010 مدينة اسماعيل 
ان املسابقة يتم تنظيمها ألول مرة وتهدف 
إلى تسليط الضوء على املواهب الرياضية 
الشابة في جميع األلعاب وذلك من خالل 

التعرف على املهارات الفردية.
وأوضحت مدينة اسماعيل ان املسابقة 
ستقام على مدار ثالثة ايام تبدأ انشطتها 
اليوم ويشترط للمشاركة فيها ان يكون 
عمر املش���ترك بني 8 و15 عام���ا وميتلك 
امله���ارة واجلرأة واملواجه���ة وتتوافر له 

روح التحدي.

إسماعيل: »وّرنا شطارتك« يفتح 
أبواب الشهرة للمواهب الرياضية

جانب من احتفاالت خيمة عالم الطفل وفي االطار وليد الصعقبي

الصقعبي: معرض »إنجازاتي«
 لذوي االحتياجات الخاصة اليوم

تدش���ن اللجنة العليا املنظمة ملهرجان هال فبراير 2010 مساء 
اليوم معرض »اجنازاتي« لذوي االحتياجات اخلاصة في سوق 

شرق والذي سيستغرق يومني.
ويقول رئيس اللجنة اإلعالمية ملهرجان هال فبراير 2010 وليد 
محمد الصقعبي ان اللجنة العليا للمهرجان تسعى دائما الى ان 
تكون األنشطة متوافقة مع كل طوائف وفئات الشعب الفتا الى ان 
معرض اجنازاتي لذوي االحتياجات اخلاصة واحد من املعارض 
املهمة التي تسلط الضوء على اإلجنازات الرائعة التي حققها ذوو 

االحتياجات في جميع املجاالت.
واضاف الصقعبي ان املعرض تشارك فيه مجموعة مختارة من 
اجلهات واملؤسسات اخلاصة بذوي االحتياجات في مقدمتهم مركز 

الداون ومركز التوحد ومدارس اخلرافي »ومجموعة طنا«.
من جهة أخرى، مازالت خيمة »عالم الطفل« تس���تقبل العديد 
من األسر لقضاء يوم جميل بني ألعابها وشخصياتها الكرتونية 

حتى نهاية فترة املهرجان.


