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العثمان: »هال فبراير« أبرز سمعة الكويت عالميًا

»تعاونية الشرق« تدعم المهرجان

الموعد: مزايا عديدة للمتسوقين خالل هذا الشهر

العنزي: المهرجان عزز مكانة الكويت السياحية
أعرب رئيس مجلس إدارة شركة الشبكة القابضة 
نايف العنزي عن اعجابه الشديد بالتنظيم املتميز 
واحلضاري للمهرجان على مدار دوراته السابقة، 
وهو االمر الذي ساهم في إبراز مكانة الكويت في 
العالم العربي مؤكدا ان جن���اح املهرجان يعكس 
التنظيم املثالي لالنش���طة وكذلك اجلهد املضني 

للجهات املنظمة للحدث.
وأض���اف العنزي في تصري���ح خاص للجنة 
االعالمية ملهرجان هال فبراير 2010 ان جناح القمة 
اخلليجية التي قام���ت الكويت باحتضانها نهاية 
العام املاضي يعطي داللة على قدرة الكويت على 
تنظيم االنش���طة الكبرى وخاص���ة بعد ان القت 
القمة جناحا منقطع النظير وهو ما يعتبر اعترافا 
عامليا وخليجيا بإمكانيات الكويت في تنظيم تلك 

االنشطة الكبرى.
وأشار العنزي الى ان مهرجان هال فبراير اكتسب 
ش���هرة كبيرة في جميع الدول العربية، وأصبح 
من املهرجانات ذات الشعبية اجلارفة في املنطقة 
العربية بفضل برامجه وانشطته الناجحة، والتي 

أصبحت جاذبة لقطاع عريض س���واء من العرب 
أو األجانب. 

وأوضح العنزي ان األجواء في الكويت ممتعة 
وتتسم باألمان وهو ما يجعل املهرجان في دورته 
احلادية عش���رة فرصة جي���دة للزائرين للتمتع 
باألجواء الترفيهية والتسوق من املراكز التجارية 
واالستفادة من اخلصومات التي يقدمها املشاركون 
في املهرجان مشيرا الى ان الفنادق الكويتية تعد 
من افضل فنادق املنطقة العربية حيث تتوافر فيها 

جميع اخلدمات.
وأضاف العنزي ان األمن الكويتي يلعب دورا 
كبيرا ف���ي اجناح املهرجان كل ع���ام وخاصة في 
تأمني املجمعات واألسواق التجارية التي ستشهد 
االنشطة وهو ما يعطى املش���اركني في املهرجان 

احساسا باألمن واألمان.
وأوضح العنزي ان الكويت استطاعت على مدى 
السنوات املاضية أن تعزز من مكانتها السياحية 
والتجارية في املنطقة م���ن خالل إطالقها مبادرة 

هال فبراير.

 مشاركات عائلية كبيرة
في ماراثون زين العائلة

في جو اس���ري يس���وده الود واملرح، اقامت 
جلنة االنشطة والبرامج في مهرجان هال فبراير 
2010 ظهر امس السبت ماراثون عائليًا ضخما في 
سوق شرق حمل عنوان )ماراثون زين العائلة( 
شارك فيه عدد كبير من االهالي واطفالهم الذين 
عاشوا حلظات جميلة برفقة اسرهم خاصة ذلك 
النشاط الذي اقتصر على االسر وكان به نوع من 
التنافس االسري حيث انقسمت االسر الى فرق 
تنافست فيما بينها بأنشطة ترفيهية ورياضية 
ش���يقة لتحصل االسر الفائزة في نهاية املطاف 
على جوائزها، فضال عن مشاعر البهجة والسرور 

التي عاشها االطفال في هذا اجلو العائلي.
وذكر رئيس اللجنة االعالمية مبهرجان هال 
فبراير 2010 وليد الصقعبي ان اللجنة حرصت 
على ادخال الس���عادة على االسر من خالل رسم 
االبتسامة على وجوه ابنائها خالل مهرجان هال 
فبراير 2010، وقد جاء »ماراثون زين للعائلة« الذي 

نظم امس بسوق شرق وفقا لهذه البانوراما.
واضاف الصقعبي ان املاراثون قد حقق الهدف 
املرجو منه خالل اجواء املرح التي عاشها االطفال 
مع ابائهم واجواء الس���عادة التي عاشها اآلباء 
مع ابنائهم الس���يما انهم ق���د جتمعوا في مكان 
عائلي شهد تنافسا اسريا وقد حصل الفائزون 
على جوائز، وهذا مما الش���ك فيه قد يساهم في 
تقوية اواصر االسرة وهو احد اهداف مهرجان 

هال فبراير.
وزاد الصقعبي ان اللجنة العليا املنظمة ملهرجان 
هال فبراير 2010 اضافت جوا من البهجة والسرور 
على املاراثون من خالل احضار الفرق الغنائية 
والدي جي مما اضفي جوا رائعا على انش���طة 
املاراثون السيما ان اغلب تلك االغاني قد حملت 
الطابع الوطني، وهو ما لقي تفاعل اجلهور واالسر 
وحتى رواد السوق الذين وقفوا للحظات يتمعنون 

أجواء وانشطة املاراثون.

أعرب االم���ني العام لرابطة املرأة واالس���رة 
اخلليجية بكوغر )وفا( اإلعالمي محمد العثمان 
عن سعادته بانطالق مهرجان هال فبراير 2010، 
مؤكدا ان صدى املهرجان تعدى محيطه الكويتي 
حتى وصل إل���ى كل دول اخلليج، حيث حرص 
اخلليجيون على زيارة الكويت للتمتع بأنشطة 
وع���روض املهرجان، وه���ذا نتيج���ة طبيعية 
للتخطي���ط الناج���ح واإلدارة املتميزة للقائمني 

على املهرجان.
وقال العثمان في تصريح صحافي »ان ما تقوم 
به اللجنة العليا ملهرجان هال فبراير هو جهد كبير 
ومسؤولية وطنية قبل كل شيء، تهدف الى ابراز 
صورة الكويت للعالم، حيث نال املهرجان اعجاب 
الكثيرين من ش���ركات ومؤسسات وشخصيات 
ونحن في »وفا« نتمنى ان يكون هناك العديد من 
االنشطة التي تخصص وتخاطب املرأة واألسرة، 
وتغرس مفهوم الوفاء لألم واالعتزاز باألسرة، 
ونتمنى الشعور بالفخر ملا حققته األم واألسرة 
الكويتية، وذلك حتى تش���عر املرأة ان املهرجان 
لم يغفل دور املرأة واألسرة الكويتية في املجتمع 

وفي خدمتها لوطنها«.
وأضاف العثمان: هذه النجاحات التي حققتها 
دولتنا الكويت بكل املجاالت داللة واضحة على 
قيادة وحكمة صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد كما نهنئ ولي العهد األمني الشيخ نواف 

اكد رئيس جمعية تعاونية الشرق عبداهلل املوعد على 
اهمية مشاركتها الول مرة في مهرجانات هال فبراير والتي 

حققت جناحات متواصلة طيلة االعوام املاضية.
وقال املوعد، في تصريح صحافي للجنة االعالمية ملهرجان 
هال فبراير 2010، ان هدف اجلمعية من املشاركة في املهرجان 
هو خدمة اهالي املنطقة مبن فيهم املساهمون وغيرهم من 
املناطق االخرى الذين يقصدون الى الش����راء والتسوق من 
اجلمعية، معلنا عن نسبة خصومات عالية بالتنسيق مع 
الشركات املوردة. واضاف: اننا ندعو املساهمني على وجه 
اخلصوص لالس����تفادة من مزايا املهرجان واالستفادة من 
نسبة اخلصومات العالية به، كما دعا الشركات التي تتعاون 
مع اجلمعية الى تخفيض اس����عار الس����لع مبا يحقق احلد 
من موجة الغالء. واشار املوعد الى ان اجلمعية تلقت آالف 
الكوبونات على الشراء )كوبون لكل 5 دنانير مشتريات(، 
حيث س����يجري السحب على 26 س����يارة في املهرجان مت 

تخصيص واحدة منها باجلمعية.
وقال: ان احتفاالت هال فبراير 2010 فرصة الظهار الفرحة 
والس����رور وادخال البهجة على نف����وس املواطنني خاصة 

املقيمني املوجودين على ارض الكويت.
ولفت املوعد الى ان شهر فبراير يشهد انشطة باجلمعية 
ذاتها، مشيرا الى ان اجلمعية تقع في منطقة جتارية، داعيا 

جميع اجلاليات الى املشاركة في املهرجان.

األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد وس���مو رئيس احلرس الوطني الشيخ 
سالم العلي وأسرة آل الصباح الكرام والشعب 
الكويتي والعربي مبناسبة االعياد الوطنية في 

هذه األيام.

محمد العثمان

عبداهلل املوعد

مايا »سنو وايت« في املسرحية

حديقة احليوان بعالم زين

مشهد من مسرحية »سنو وايت« مسابقات تلفزيونية

مدينة اسماعيل

تكرمي الشيخة فريحة األحمد 

وليد الصقعبي ومدينة إسماعيل في امللتقى

فريحة األحمد: المواطن هو الثروة الحقيقية للكويت
خالل افتتاحها »خليجيات نحو الريادة« ضمن أنشطة هال فبراير

أكدت رئيسة جائزة األم املثالية 
والرئيس���ة الفخري���ة للرابطة 
الكويتية لتنمية املوارد البشرية 
)ارتقاء( الشيخة فريحة األحمد 
ان الثروة احلقيقية ألي مجتمع 
هي اإلنس���ان احملرك للنهضة 
احلضارية والس���اعي للتنمية 
بكل أشكالها، الفتة إلى ان علينا 
ان نعد افراد املجتمع للمستقبل 
وتهيئة األجواء لألجيال القادمة 

الستكمال املسيرة.
وقالت الشيخة فريحة في كلمة 
لها في افتتاح امللتقى اخلليجي 
األول للرابطة الكويتية لتنمية 

املوارد البشرية مس���اء أول من أمس حتت عنوان »خليجيات نحو 
الريادة« في مس���رح مكتبة البابطني: س���عدت جدا بحضور افتتاح 
ملتقاكم الذي يش���رفني انه يقام الستثمار املوارد البشرية وطاقات 
الش���باب خلدمة وطنهم في مجاالت العلم واملعرفة واالقتصاد مما 

يجعلنا كمجتمع خليجي في مصاف الدول املتقدمة.
وأضافت الش���يخة فريحة في االفتتاح الذي حضره الس���فيران 
األميركي والفرنس���ي قائلة نحن نعيش هذه األيام أعياد االستقالل 
والتحرير وأج���واء هال فبراير لتأكيد مبدأ الوالء واالنتماء للوطن، 
فعلى اجلميع ان يسعى خلدمة وطنه من خالل وحدة الصف والكلمة 
والبعد عن كل ما يؤدي الى تفكك املجتمع وان نترجم النطق السامي 

لصاحب السمو إلى واقع ملموس.
ومن جانب أخر أشار رئيس اللجنة اإلعالمية ملهرجان هال فبراير 
2010 وليد محمد الصقعبي الى انه طاملا شارك املهرجان في العديد من 
املناسبات والندوات وملا لها من دور فعال ومؤثر في الفرد واملجتمع 
مؤكدا ان امللتقى س���اهم بشكل كبير في خدمة الوطن واملواطن من 
خالل دعم االستثمارات البش���رية خاصة الشباب باعتبارهم عماد 
الوطن مشيرا إلى ان مشاركة العديد من املسؤولني والديبلوماسيني 
في امللتقى جاءت لتتس���لط الضوء عل���ى كيفية االهتمام بالعنصر 
البشري وتنمية مواهبه وطاقاته التي تنعكس ايجابيا على تطوير 
الشعوب مستدركا بأن مشاركة هال فبراير في امللتقى جاءت مساهمة 
وطنية فعالة ووجه الشكر والثناء للرئيسة الفخرية الشيخة فريحة 
األحمد لدعمها الالمحدود لألنشطة املختلفة وسعيها احلثيث لتوحيد 

الصف وخدمة املواطن.
بدوره أكد رئي���س امللتقى د.نامي النامي ان الرابطة ترى ان من 
واجبها كإحدى مؤسس���ات املجتمع املدني خدمة األنشطة املختلفة 
وتطوير قدرات املجتمع من خالل الدورات التدريبية املختلفة وتنمية 
الثروة البشرية الفتا إلى ان املرأة لها دور كبير في املشاركة املجتمعية 
وال ميكن ألحد ان يتجاهل دورها على املستوى الدولي والسياسي 
واالجتماعي والثقافي والريادي مس���تدركا: لقد اس���تطاعت نصف 
املجتم���ع بجهودها العظيمة ان تصنع معجزات تنموية كبيرة وان 
تنافس الرج���ال في مجاالت عديدة إلى ان تركت بصمة مثالية تدل 
على جهودها العريقة في تنمية املجتمع موجها الشكر إلى الشيخة 
فريحة الهتمامها الكبير بحضور امللتقى ورعايته ما يدل على حرصها 

الدائم على خدمة الوطن.

إسماعيل: إقبال كبير من العائالت على مدينة »عالم زين«
تواصل مدينة »عال����م زين« لالطفال التي 
تقام عل����ى هامش مهرجان ه����ال فبراير 2010 
استقبال روادها من االطفال الذين يحضرون 
من العاشرة صباحا ملتابعة االنشطة. وقالت 
رئيسة جلنة االنشطة والبرامج مدينة اسماعيل 
في تصريح صحافي ان مدينة عالم زين لالطفال 
تشهد مجموعة متنوعة من األلعاب واالنشطة 
في مقدمتها عرض السيرك وملعب كرة القدم 
والعاب ربحية ولعبة املتاهة باالضافة الى اقامة 
جناح الغابة الذي يضم مجس����مات حيوانية 
وعرضا للعرائس املتحركة كما تضم اخليمة ألول 
مرة مكتبة املسابقات وانشطة اخرى متعددة 
ومتنوع����ة وهي ألعاب الق����ت اعجاب االطفال 
ومسابقات تلفزيونية.وزادت اسماعيل ان مدينة 
عالم زين لالطفال ستش����هد عرض مسرحية 
»سنو وايت« لالطفال يوميا من الساعة الرابعة 
عصرا وغالبية العروض تكون كاملة العدد حيث 
تشهد تهافتا كبيرا من االطفال الذين اعربوا عن 
سعادتهم بهذا العرض الشيق واحلضور الرائع 
لالقزام باملالبس الزاهية، وهو من إعداد واخراج 
بدر البلوش����ي وبطولة سمر ومايا ومجموعة 

من األطفال املوهوبني.

عروض مسرحية »سنو وايت« كاملة العدد

جدول أنشطة هال فبراير الفترة من 2/9 إلى 2/11
المكانالوقتالنشاط

بنزين املسيلةمن 1 ظهرا الى 6 مساءالطائرات الورقية
الفروانية5 عصرامجمع احلمرا مول

سوق شرق4 عصراورنا شطارتك
سوق شرق3.5 الى 6السيرك

 الساحة الترابية10 صباحا الى 10 مساءاخليمة
مقابل سوق شرق

شعار هال فبراير


