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»مدينة الفحيحيل« تستضيف مهرجان هال فبراير63% من المواطنين والمقيمين: »هال فبراير« أنعش األسواق

القراوي: »األوقاف« تشارك في المهرجان بمعرض للمطبوعات واإلصدارات
قال الوكيل املس���اعد للتنس���يق الفني والعالقات اخلارجية 
بوزارة االوقاف والشؤون االسالمية د.مطلق القراوي ان وزارة 
االوقاف بكل قطاعاتها تشارك الشعب الكويتي فرحته في احتفاالت 
االعياد الوطنية التي اعتادت على تنظيمها، وذلك من خالل اقامة 
مع���رض للمطبوعات واالصدارات اخلاصة الذي تقيمه الوزارة 
مبش���اركة بعض اجله���ات االخرى، وذلك ف���ي اخليمة الكبرى 
باملسجد الكبير ابتداء من يوم االحد 20 صفر 1431ه� املوافق 14 
اجلاري  وذلك ضمن انش���طة مهرجان هال فبراير 2010. وأشار 
ال���ى ان قطاعات العمل بالوزارة وعددا من اجلهات منها االمانة 
العامة لالوقاف وجمعية االص���الح االجتماعي وجمعية احياء 
التراث االسالمي بس���فارة اململكة العربية السعودية بالكويت 

ستشارك في هذا املعرض.
واضاف د.القراوي ان هذه املشاركة تأتي في اطار مبدأ الشراكة 
املجتمعية وهي احدى ابرز دعائم اس���تراتيجية وزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية التي تستش���رف املستقبل، مشيرا الى ان 

ه���ذا املعرض الذي يصاحب انش���طة مهرجان هال فبراير 2010 
يعمل على رفع التوعية باملفاهيم والقيم االسالمية وترسيخها 
في املجتمع بكل فئاته من اجل تدعيم وتنمية التواصل التفاعلي 
البناء مع كل الشرائح املجتمعية، مبا يسهم في احداث التغيير 
االيجابي والتفاعل مع القضايا املثارة على املس���تويني احمللي 

واالقليمي.
كما اكد د.القراوي ان وزارة االوقاف تهتم بالدور الثقافي الى 
جانب دورها الدعوي داخل املساجد واملشاركة الفعالة التي تسهم 
في تكوين املواطن القادر على تنمية مجتمعية مع تغذية روح 
املواطنة فيه مع االلتزام بالثوابت االسالمية. وأشار د.القراوي 
ال���ى ان ال���وزارة من هذا املنطلق عملت عل���ى اقامة العديد من 
املؤمترات التي تسهم في تكوين مواطن راسخ االنتماء متفاعل 
مع كل شرائح املجتمع وفق أسس علمية تواكب التطور املتسارع 
بهدف الوصول الى التميز والريادة، وذلك يتم اذا توافرت النوايا 

احلسنة وحولنا ثقافة االقوال الى االفعال.

تستضيف مدينة الفحيحيل 
مجمع الكوت واجهة الفحيحيل 
البحرية ومجمع وابراج املنشر 
انش����طة مهرجان هال فبراير 
حيث يتخل����ل املهرجان باقة 
مميزة م����ن الفعاليات جلميع 
رواد مدينة الفحيحيل تناسب 

جميع افراد العائلة.
وحت����ت ش����عار »الكويت 
ملن يحبها« يعد مهرجان هال 
فبراير ف����ي مدينة الفحيحيل 
الع����ام برنامج����ا حافال  لهذا 
للمتس����وقني وللعائلة كبارا 
وصغارا للمش����اركة والتمتع 
بجميع الفعاليات من مسابقات 

شيقة وجوائز قيمة.
وسيتخلل الفعاليات العرض 
املكسيكي األول من نوعه في 
الكويت حيث يجمع بني الطهي 
املكسيكي األكثر متيزا وغيرها 
من عروض الطهي املباش����رة 
لتناسب جميع االذواق، واضافة 
لذلك جوائز قيمة ومغرية لعيد 
احلب وغيرها من اجلوائز التي 

تناسب جميع افراد العائلة.
وقالت نوال النجار، مديرة 
مشروع مدينة الفحيحيل، ان 
مهرجان ه����ال فبراير يعد من 
املهرجانات املهمة في املنطقة، 
كما اضافت ان برنامجنا لهذه 
السنة والذي س����ينطلق من 
مدين����ة الفحيحيل في الكوت 
ومجمع وابراج املنشر سيكون 
مليئا باحليوية ويعد فرصة 
للجميع للمشاركة في فرحة 

هال فبراير.

املهرجان.
وبني اجلاسم أن االستبيان اكد أن املواطنني 
واملقيمني متعطش����ون القامة املهرجانات التي 
تضفي جوا خاصا على البالد خاصة ان افتتاحه 
كان متزامنا مع عيد اجللوس لصاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد.
من جهته قال رئيس اللجنة االعالمية ملهرجان 
هال فبراي����ر 2010 وليد الصقعبي ان املهرجان 
س����عى الى أن تتالءم انش����طته مع كل الفئات 

واالعمار وإرضاء جميع االذواق. 
وقال الصقعب����ي ان رد الفعل جاء ايجابيا 
عل����ى كرنڤال االفتتاح والذي اقيم في س����وق 
شرق على مدار يومني حيث أكد نحو 26% من 
املش����اركني انه كان ممت����ازا يؤيدهم في الرأي 
نح����و 26% رأوا انه جيد ج����دا وما يقارب من 
21% ي����رون انه جيد وأكد 11% انه مقبول نوعا 
ما، الفتني الى ان الكويت تبحث عمن يرس����م 
السعادة والبسمة خاصة أنها تفتقد مثل هذه 

األنشطة الترفيهية.
وزاد الصقعبي ان السؤال الثاني في االستبيان 
حول رأيهم في االنشطة التي مت تنظيمها خالل 
العش����رة أيام فقد رأى نحو 48% انها ممتازة 
خاصة مع تنوعها وانها ساهمت في جمع شمل 
االس����رة، كما رأى نحو 31% ان االنشطة كانت 
جي����دة جدا بينما اكد 16% انها جيدة و5% انها 
مقبولة وذلك بسبب عدم اشتمال االنشطة على 

مسابقات خاصة بالسيدات وكبار السن.
وأشار الصقعبي الى ان السؤال الثالث كان 
حول رأيهم في مدينة عالم زين لألطفال التي 
تقام على هام����ش املهرجان فرأى انها ممتازة 
ونحو 13% جيدة جدا و6% انها جيدة و3% انها 
مقبولة والسؤال األخير حول تأثير املهرجان 
على األسواق فقد رأى 63% انه كان ممتازا بفضل 
اخلصومات والع����روض التي قدمتها احملالت 
واملجمعات املشاركة في املهرجان والتي ساهمت 
في حتريك األس����واق، كما رأى 41% انها جيدة 

جدا و15% انها جيدة و8% انها مقبولة.

تنظيم االنشطة والكرنڤال واملردود االقتصادي 
ومدينة عالم زين لألطفال.

وأكد اجلاسم ان املشاركني اجمعوا على أن 
انشطة هذا العام شهدت اجلديد خاصة اقامة 
مدين����ة عالم زين باالضاف����ة الى التنوع الذي 
شهدته ثقافيا ورياضيا وترفيهيا، مشيرين الى 
ان هذا التنوع اكد ان هال فبراير مهرجان شامل 
وان����ه اصبح يلبي جميع  الرغبات للمواطنني 
والوافدين خاصة انه يتزامن مع عيدي التحرير 
واالستقالل واجازة نصف العام مما اعطى مجاال 

طيبا لالستمتاع بأنشطته.
وأضاف أن بعض املشاركني في االستبيان 
دعوا الى إقام����ة أكثر من مهرجان خالل العام 
الواحد وان تعم إقامة االنشطة جميع املجمعات 
املش����اركة في املهرجان للمساهمة في التنوع 
وافساح املجال للجميع في مشاهدة نشاطات 

 : ســـم لجـا ا
المهرجـان  اسـتبيان 
شـارك فيه المواطنون 
والمقيمـون لتقديـم 
ثـقافــية  أنشـطـة 
وترفيهيـة  وريـاضيـة 
لــهـم مـفـيـدة 

قالت اللجنة العلي����ا املنظمة ملهرجان هال 
فبراي����ر 2010 ان 63% من املواطنني واملقيمني 
أكدوا التأثير االيجاب����ي للمهرجان في دورته 
احلادية عشرة على األسواق وانه ساهم بفضل 
اخلصومات والسحوبات والعروض التي قدمتها 
احملالت واجلمعيات املش����اركة ضمن أنشطة 
املهرجان، مؤكدين انها ساهمت في تدوير العجلة 

االقتصادية.
وأوضح املنسق العام ملهرجان هال فبراير 
2010 وليد اجلاس����م أن االستبيان الذي أعدته 
اللجن����ة اإلعالمية والذي اس����تطلع آراء 1000 
مواطن ووافد أكد أن املهرجان استطاع ان يلبي 
احتياجات اجلميع بشكل متميز وعلى جميع 

األصعدة.
وأضاف اجلاس����م أن اللجنة طرحت أربعة 
أسئلة على املشاركني استطلعت فيها آراءهم في 

من خالل أنشطة تتناسب مع جميع أفراد العائلةفي استبيان أجرته اللجنة اإلعالمية لمهرجان 2010

وليد الصقعبي

مدينة الفحيحيل البحرية

وليد اجلاسم

ما رأيكم في األنشطة التي متت إقامتها ؟

ممتازة 
%48

مقبولة 
%5

جيدة 
%16

جيدة جدا
%31

واضاف����ت قائلة ف����ي يومي 
11 و12 فبراي����ر س����وف تتحول 
النافورة الراقصة واالكثر شعبية 
في الك����وت � واجهة الفحيحيل 
البحرية الى نافورة استثنائية 
تأخذ املتس����وقني الى عالم من 
اخليال الس����احر، وجميع افراد 
العائل����ة مدعوون لالس����تمتاع 

مبجموعة من وس����ائل الترفيه 
وخاصة األطفال بالرس����م على 
البهلوانية،  الوجوه، واأللعاب 
والدمى املتحرك����ة والعروض 

السحرية.
النجار قائلة:  وختمت نوال 
يعك����س »ه����ال فبراي����ر« دفء 
النموذجية  العربي����ة  الضيافة 

من خ����الل دعوة واس����تضافة 
الترفيه  رواد املجمع، وتق����دمي 
على افضل وجه ممكن، كما اننا 
الزوار في  الى استقبال  نتطلع 
مدين����ة الفحيحيل مما يجعلها 
املكان األنسب للتسوق والترفيه 
واقامة فعاليات بأسلوب يواكب 

متطلبات العصر احلديث.

نوف العيسى جانب من املسابقات خليفة اخلرافي

 مبيعات الجمعيات والمحالت
زادت 25% في »هال فبراير«

يواص����ل مهرجان »هال فبراير« 2010 انش����طته 
لألسبوع الثاني متزامنا مع األعياد الوطنية وإجازة 
نصف العام وذلك وس����ط حالة من الرواج تشهدها 
األسواق واجلمعيات التعاونية املشاركة في سحوبات 
املهرجان في دورته احلادية عش����رة من خالل منح 
كوبونات السحب لعمالئها األمر الذي ساهم في مواجهة 

حالة اجلمود التي تشهدها األسواق حاليا.
وقد شهدت األسواق خالل األسبوع املاضي تنافسا 
بني احملال واجلمعي����ات التعاونية لتقدمي عروض 
وخصومات كبيرة جل����ذب العمالء إليها خالل تلك 
الفترة حيث بلغت اخلصومات في احملال ما بني 10 و 
60% على كل السلع واملنتجات وذلك من اجل تنشيط 
حركة البيع التي بدأت تعود بش����كل تدريجي عقب 

األزمة املالية التي أملت بعديد من الشركات.
وبهذه املناسبة قامت اللجنة االعالمية للمهرجان 
مبتابعة حركة املبيعات في األس����بوع األول ل� »هال 
فبراير« التي جذبت ال����زوار من كل الدول العربية 

واالجنبية.
فى البداية قال عالء الشحات احد املسؤولني في 
مجال االلكترونيات: ان احملال املشاركة القت إقباال منذ 
بداية مهرجان »هال فبراير« 2010 لزيادة مبيعاتها، 
وخاصة ان املهرجان يعد تسويقيا في الدرجة األولى، 
كما ان كل املشاركني به سواء الكويتيون او األجانب 
يعتبرونه فرصة مثالية للشراء ملا تقدمه الشركات 

من خصومات.
وأضاف الشحات ان مهرجان »هال فبراير« حقق 
انتعاش����ا كبيرا وواضحا في املبيعات وخاصة ان 
املهرجان يتزامن مع اجازة نصف العام الدراس����ي، 
وهو األمر الذي يتيح الفرصة لكل شرائح املجتمع 

للتس����وق، واالس����تفادة من العروض التي تقدمها 
احملالت، مش����يرا الى ان التواجد العائلي الكبير في 
املجمعات التجارية يساهم في زيادة حركة املبيعات 
والتسويق للمحال املوجودة بداخله، خصوصا ان 
املجمعات التجارية اصبحت مكانا مالئما للمواطنني 
والوافدين في االستمتاع باجلو الذي يتميز به مهرجان 

هال فبراير.
ومن جانبه قال رمضان عبداهلل مسؤول مبيعات في 
محل هواتف ان احملل قام بعمل خصومات وتخفيضات 
على اسعار األجهزة بنسبة تصل الى 15% الستقطاب 
اكبر شريحة من العمالء خالل فترة املهرجان، كما مت 
رفع مستوى اخلصومات على اإلكسسوارات لتصل 
الى 25% مع بدء انشطة »هال فبراير« 2010، مؤكدا ان 
حجم مبيعاتها يتضاعف بنسبة 80% خالل انشطة 

»هال فبراير« مقارنة بالشهور األخرى.
وأش����ار الى زي����ادة حجم املبيع����ات في احملال 
واجلمعيات املشاركة في األسواق، وخصوصا في ظل 
اإلقبال الكبير عليها من جانب املقيمني واخلليجيني 
والعرب الذين يزورون الكويت خالل املهرجان، مشيرا 
الى ان اخلصومات التي تقدم في اجلمعيات واحملال 
تتيح الفرصة للعمالء لشراء افضل املاركات العاملية 

من املالبس باسعار رخيصة جدا.
وذكر عبداهلل ان أسعار األجهزة االلكترونية في 
الكويت تعتبر مقاربة بشكل كبير ألسعارها في الدول 
اخلليجية األخرى ولكن في ظل اخلصومات الكبيرة 
التي تقدمها احملالت واجلمعيات خالل فترة املهرجان، 
فان أسعار السلع واملنتجات تتراجع مما يدفع العديد 
من مواطني الدول اخلليجية االخرى الى استغالل 

األجواء االحتفالية لعمل جوالت تسويقية.

جدول فعاليات هال فبراير 2010 الفترة من 2/11 إلى 2010/2/26 
المكانالوقتالفعاليات

ابتداء من الساعة 1 ظهرا الى 6 الطائرات الورقية
املسيلة بجانب بنزين املسيلةمساء

الفروانية5 عصرامجمع احلمرا مول 
سوق شرق3.5 الى 6السيرك

مركز الفروسية � الدائري الساعة 1 الى 8 مساءبطولة قفز املوانع للخيول
السادس

الفحيحيلالساعة 5 الى 8 مساءمجمع الدبوس
مركز الفروسية � الدائري السادسالساعة 1 الى 8 مساءبطولة قفز املوانع للخيول

املسجد الكبيرالساعة 5معرض اصدارات وزارة األوقاف

أكد احد م����الك مركز الكويت 
للفروس����ية خليف����ة اخلرافي ان 
بطول����ة قفز املوانع للخيول تقام 
للعام الثاني ضمن انشطة مهرجان 
هال فبراير 2010 وذلك مس����اهمة 
من املركز ف����ي احتفاالت الكويت 
بعيد جلوس صاحب السمو األمير 
ومشاركة الشعب الكويتي الفرحة 
باألعي����اد الوطنية كعيد التحرير 

والعيد الوطني.
وق����ال اخلرافي ف����ي تصريح 
خاص للجن����ة اإلعالمية ملهرجان 
هال فبراي����ر 2010، ان هال فبراير 
يعد مناسبة سعيدة للجميع ولذا 
نحرص كل عام على املشاركة فيها 
ضمن انشطة مهرجان هال فبراير 
حيث يوجد دعم كبير من اللجنة 
العليا املنظمة ملهرجان هال فبراير 
والذي����ن يقدمون كافة احتياجات 
البطولة الفتا الى ان البطولة جتد 
صدى كبيرا لدى الشباب الكويتي 

ومن جميع الفئات العمرية.
وأشار الى ان البطولة ستقام 
على مدار يومني هما 12، 13 فبراير 
اجلاري حيث سيشهد اليوم األول 
للمسابقة إقامة سباقات بني أربع 
فئات، الفئة األولى هي املبتدئون، 
والثاني����ة الناش����ئون والثالث����ة 
املتقدمون  للمتوس����طة والرابعة 

حيث يتنافسون على القفز باخليول 
بحواجز ارتفاعها يتراوح ما بني 

1.30 م و1.35 م.
وزاد اخلرافي بأن اليوم الثاني 
سيش����هد سباقات بني ثالث فئات 
البطولة فقرات  حيث س����يتخلل 
اس����تعراضية للخيول وأنشطة 
ترفيهية لألطفال، مش����يرا الى ان 
ضيف شرف البطولة سيكون بطل 
آسيا في قفز احلواجز لعام 2008 
الف����ارس األول علي الرميحي من 
دولة قطر الشقيقة والذي سيحتفل 

معنا بالدورة الثانية للبطولة.
وقال ان هن����اك خمس جهات 

ستشارك في البطولة هي:
نادي الصيد والفروسية
نادي املسيلة للفروسية
احتاد الشرطة الرياضي
احتاد اجليش الرياضي

فرسان مركز الكويت للفروسية، 
باإلضاف����ة الى عدد من فرس����ان 
الكويت احملبني لتلك الرياضة مثل 
الفارس����ة نوف العيسى، الفارس 
علي اخلرافي، متوقعا ان تش����هد 
البطولة حضورا جماهيريا كبيرا 
خاصة بع����د النجاح الكبير الذي 
حتقق العام املاضي باإلضافة الى 
اجلوائز القيمة التي سيتم تقدميها 

للفائزين.

الخرافي: 5 جهات تشارك في »قفز الموانع« 
لهال فبراير من 12 إلى 13 الجاري

املسابقات التلفزيونية ساهمت في انتشار املهرجانشعار »هال فبراير«


