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وليد الجاسم يثني على رعاية
 محمد الصباح لبطولة الرماية األولى

تنطلق في الـ 22 الجاري

أثنى املنسق العام ملهرجان هال 
فبراير 2010 وليد محمد اجلاسم 
على رعاي����ة نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
الرماية  د.محمد الصباح لبطولة 
األولى والتي حتمل شعار »الكويت 
ملن أحبها« والتي ستقام يوم 22 

فبراير اجلاري.
وقال اجلاس����م ف����ي تصريح 
صحافي ان الشيخ د.محمد الصباح 
أعرب عن تقديره للجهود املبذولة 
لتنظيم مثل هذه األنشطة املتميزة 
األمر الذي يؤكد ان اللجنة العليا 
املنظم����ة تس����ير عل����ى الطريق 
الصحيح في اقامة األنشطة املتميزة 
التي تساهم في جمع شمل األسرة 
وحتقق أهدافها على الوجه األكمل 
من خالل تنويع األنشطة مبن فيهم 

جميع أفراد األسرة.

أثنى مساعد مدير التسويق لسوق شرق 
جمال القيشاوي على اختيار سوق شرق 
لتدشني كرنڤال مهرجان هال فبراير 2010، 
الفتا الى ان الس����وق تزي����ن بأبهى صورة 
الستقبال عرس الكويت »مهرجان هال فبراير 
2010« مؤكدا على اهمية مهرجان هال فبراير 
في انعاش احلركة التجارية داخل الكويت 
وتس����ابق محالت سوق ش����رق للمشاركة 
في مهرجان هال فبراير للتسوق. واوضح 
القيش����اوي في تصريح للجنة االعالمية 
ملهرجان هال فبراير 2010 ان اختيار اللجنة 
العليا املنظمة ملهرجان هال فبراير لسوق 
ش����رق جاء اختيارا صائب����ا نظرا الهمية 
السوق وموقعه االس����تراتيجي سواء في 

املواقف او في الس����وق الداخلي والساحة 
البحرية باالضافة الى اخلدمات اللوجستية 
داخل الس����وق. واكد القيشاوي ان سوق 
شرق تألأل باحتضان أنشطة مهرجان هال 
فبراير حيث سيشهد حزمة من املسابقات 
الرياضية واملع����ارض الفنية وغيرها من 
االنشطة حيث االمان الكامل وحتقيق فكرة 
»التسوق السياحي« كما تستطيع اي اسرة 
داخل الكويت بالتسوق والتمتع واملشاركة 
وقضاء وقت جيد في جو عائلي ممتاز بحيث 
تتتحقق فكرة السياحة العائلية التي يبحث 
عنها ش����ريحة كبيرة داخل الكويت وهذا 
ما حتققه مجموعة العمل في سوق شرق 

ومنظمو مهرجان هال فبراير.

جمال القيشاوي: »هال فبراير« أنعش الحركة التجارية

حمد المناور: صدور قانون الخطة اإلنمائية
 يعني نيل ثقة القيادة السياسية 

وزارة المواصالت تدعو مشتركي خدمتها الهاتفية 
إلى دفع مستحقاتها المالية قبل قطعها

والس����لطتني  السياس����ية 
التشريعية والتنفيذية نتيجة 

العمل واجلهد.
كما انه بص����دور القانون 
ف����إن املجتمع الكويتي حتمل 
األمان����ة العام����ة املس����ؤولة 
التنفي����ذ للوصول  مبتابعة 
الى األهداف املرسومة. وأكد 
املناور ف����ي ختام كلمته على 
فخر العاملني في األمانة العامة 
للتخطيط بتوكي����ل د.عادل 

الوقيان رئاسة األمانة.

التنمية  بالتعاون مع شركاء 
من أجهزة الدولة ومؤسسات 
القط����اع اخل����اص ومنظمات 
املدني ان جتس����د  املجتم����ع 
رؤية ورغبة صاحب السمو 
في وثيق����ة تنموية ومنهاج 
عمل يحدد املسار املستقبلي 
لتحويل الكويت الى مركز مالي 

وجتاري.
القانون  وان����ه بص����دور 
أدنى  فقد حصلت األمانة بال 
شك على ثقة وتقدير القيادة 

احتفل����ت األمان����ة العامة 
للمجلس األعل����ى للتخطيط 
والتنمية باملوافقة على قانون 
اخلطة اإلمنائية املتوس����طة 
األج����ل، وذلك مبق����ر األمانة 
العام  العامة برعاي����ة األمني 
د.عادل الوقيان الذي أعرب عن 
فخره باإلجناز، مشيدا باجلهود 
املبذول����ة من قب����ل املوظفني 
الذين ساهموا في إجناح خطة 
التنمية. بدوره ألقى األمني العام 
املساعد للتخطيط واستشراف 
املستقبل حمد املناور كلمة قال 
فيها ان قانون خطة التنمية 
كان حلما لطاملا راود العاملني 
في مجال التخطيط أكثر من 
25 سنة، وان صدور القانون 
وإحالته لصاحب السمو األمير 
من قبل مجل����س األمة يعني 
الكثي����ر، اذ ان التخطيط كان 
خالل الس����نوات املاضية في 
طليعة املؤسسات احلكومية. 
وتابع ان صدور القانون يعني 
ان األمانة العامة اس����تطاعت 

كونا: دعت وزارة املواصالت مشتركيها في 
اخلدمة الهاتفية أمس الى سداد املستحقات املالية 
املترتبة عليهم جراء استخدام هذه اخلدمة عبر 
رسالة حتذيرية الى هواتفهم ضمن البرنامج 

اآللي للقطع املبرمج لشهر فبراير.
وقال مدير ادارة العالقات العامة بالوزارة 
احمد رمضان في تصريح صحافي ان الوزارة 
بدأت بإرسال رسالة حتذيرية أولى ثم ستعقبها 
رسالة حتذيرية ثانية الى ارقام الهواتف املعنية 

في ال� 21 من الشهر اجلاري.
وأضاف ان الوزارة س����تبادر في األول من 
شهر مارس املقبل بعد بث الرسالة التحذيرية 
الثانية بقطع اخلدمة ع����ن الهواتف املتخلف 

أصحابها عن السداد.
وأشار رمضان الى امكانية تسديد املشتركني 

لفواتيرهم عبر موقع الوزارة االلكتروني وموقع 
البوابة االلكترونية احلكومية الرسمية.

وأوضح ان احلاسب اآللي يق����وم بإدراج 
ارقام الهواتف على قائ����مة القط�����ع املب���رمج 
عندما تصل سقف 50 دينارا للهواتف املنزلية 

و100 دينار للهواتف التجارية.
وبني ان الهواتف التي مت االتفاق على تقسيط 
مبالغها املستحقة س����تقطع اخلدمة عنها آليا 
بشكل مباش����ر عند التأخر عن تسديد القسط 

الشهري املستحق.
وش����دد رمضان على ضرورة املبادرة الى 
دف����ع املبالغ املالية املس����تحقة مبكرا لضمان 
استمرارية اخلدمة لهواتفهم مثنيا في الوقت 
نفسه على تعاون املشتركني مع الوزارة خالل 

األشهر املاضية.

أكد أن سوق شرق تزين الستقبال المهرجان

خالل احتفال أقامته األمانة العامة للتخطيط

جمال القيشاوي

وليد اجلاسم

السالم: »تعاونية الجهراء«
 تشارك في المهرجان

أعلن رئيس جمعية اجلهراء التعاونية بدر عبدالرزاق الس����الم عن 
مش����اركة اجلمعية في مهرجان هال فبراير 2010، الفتا الى ان اجلمعية 
ستنظم مهرجانا تسويقيا بأسعار مخفضة للمساهمني وأهالي منطقة 
اجلهراء ورواد اجلمعية من املناطق االخرى، داعيا جمهور املستهلكني 
الى االس����تفادة من مزايا اخلصم على السلع واجلوائز املخصصة لهذا 
املهرجان على مستوى الكويت والتي بلغت 26 سيارة من بينها سيارة 
باجلمعية. وقال الس����الم في تصريح خاص للجنة االعالمية ملهرجان 
هال فبراير 2010 ان اجلمعية تسلمت آالف الكوبونات للمتسوقني الذين 
سيدخلون الس����حب على هذه اجلوائز، مش����يرا الى ان قيمة الكوبون 
5 دنانير للمشتريات. ووصف الس����الم مهرجان هال فبراير 2010 بأنه 
انع����كاس حقيقي حلالة األمن والطمأنينة في البالد. وقال الس����الم: ان 
شهر فبراير مرتبط لدينا مبناسبتني عزيزتني على نفوس اهل الكويت 
جميعا وهما مناسبة العيد الوطني ويوم التحرير الذي يرتبط بتحرير 
الكويت من الغزو العراقي الغاشم وما لذلك من معان جميلة الجيالنا في 
املستقبل. واكد السالم ان املهرجان في دورته احلادية عشرة وما يحويه 
من انش����طة كثيرة يعد فرصة مناسبة جلميع افراد االسر في الكويت 
من اجل االس����تمتاع باالجواء الرائعة، خصوصا ان هال فبراير يقام في 
فترة تعتبر من اجمل فترات السنة ويحقق الفرحة ويرسم البسمة على 
ش����فاه املواطنني. واشار السالم الى ان تنشيط احلركة االقتصادية في 
موسم املهرجان اصبح متوقعا ومألوفا من اجلمهور الكويتي والوافدين 
واملقيمني ف����ي الكويت، ومن ابناء دول اجلوار التي اعتادت على زيارة 

الكويت خالل الفترة التي يغطيها املهرجان.

جدول أنشطة هال فبراير 2010

المكانالوقتالتاريخاالنشطة

مسرح الشاميةعرضني الساعة 4 الساعة 6 مساءيوميامسرحية سنو وايت

سوق شرقعرضني 4-5 ، 6-7 مساءيومياالسيرك

الفروانيةالساعة 5 الى 8 مساء15-2/16مجمع مغاتير

املسجد الكبيرالساعة 155-2/20معرض اصدارات وزارة االوقاف

الفحيحيلالساعة 5 الى 8 مساء17-2/20مجمع الدبوس

سوق شرقالساعة 181-2/19معرض ليالي كويتية

سوق شرقالساعة 1 الى 6 مساء18-2/19كرة طائرة الشاطئ

سوق شرقالساعة 1 إلى 6 مساء2/19معرض 112

سوق شرقالساعة 215-2/23معرض التصوير

السامليةالساعة 5 الى 8 مساء21-2/28مجمع الفنار

ميادين الشركة الوطنية بجانب ابتداء من الساعة 1 ظهرا2/22بطولة الرماية األولى
نادي الصيد والفروسية

أسماء الفائزين بسحوبات  
هال فبراير 2010 في 

مجمع مغاتير الفروانية
 الجمعة 12 فبراير

س����يارة شيفروليه 
ك����روز مودي����ل 2010 � 

منير حسني
إقام����ة ليل����ة في   
منتجع خليفة السياحي 
)ش����اليه ملكي( � عمر 

محمد خليل
 كوبون مس����بوق 
الدفع تأجير سيارة من 
 Q.B.F.briuyan � A1 شركة

Kara
 اش����تراك في معهد 
ڤيوتولوز بفندق كراون 
بالزا � أحمد محمد فاروق 

السيد
 أعمال طبية من عيادة 
املنار � بش����اير يوسف 

محمد اخلشاب.

»هال تيم« بالفروانية

س���تتواجد كاميرا 
التلفزيوني  البرنامج 
»هال تيم« الذي يخرجه 
جمال العباسي ومحمد 
املوس���وي ومن اعداد 
ش���يماء دشتي ورشا 
الفه���د  وم���ن تقدمي 
فايز السهيل وحبيبة 
العب���داهلل في مجمع 

مغاتير مساء اليوم.

عادل الوقيان حمد املناور


