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الجاسم: »هال فبراير« 2010 نجح في تحقيق أهدافه التسويقية والترفيهية والرياضية
ختام ناجح للمهرجان بفضل تميز وتنوع أنشطته التي القت استحسان الجميع

الصقعبي: المهرجان أصبح مهرجانًا إقليميًا بشهادة الجميع رغم تعنت بلدية العاصمة وتجاهل وزارة اإلعالم
إسماعيل: تنوع األنشطة القى 

استحسان المواطنين والمقيمين

المهرجان »أنعش« مجمعات الكويت

اكدت رئيسة جلنة البرامج 
واالنشطة مدينة اسماعيل 
ان االنشطة هذا العام جاءت 
مميزة بفضل تنوعها حيث 
حققت جميع اهدافها وكانت 
خير صديق للمواطن واملقيم. 
واضافت قائلة: ان املهرجان 
شهد هذا العام اقامة مجموعة 
مخت���ارة من األنش���طة في 
مقدمته���ا »مدينة عالم زين 
األطفال« وس���يرك فبراير 

ومعرض الفنون التش���كيلية ومعرض اجنازاتي لذوي 
االحتياجات اخلاصة ومعرض صناع املستقبل االبداعي 
وماراثون زين ومع���رض التصوير وغيرها التي القت 

استحسان املواطنني واملقيمني.

اخلارجية أو وزارة اإلعالم والتلفزيون الذي تعامل 
مع املهرجان كأنه حدث عادي وليس مهرجان الكويت 
األول وباألخص القن����اة الرياضية، حيث غابت عن 

متابعة االنشطة الرياضية.
ف����ي املقابل، كان هناك دور مش����رف للعديد من 
هيئات وجمعيات النفع العام في مساندة املهرجان 
من بينها النادي العلمي برئاسة اياد اخلرافي الذي 
كان الميانة بهال فبراير وأهمية دور املهرجان دورا 
ايجابيا في اس����تقبال خيمة هال فبراير فور إزالتها 

من أمام سوق شرق.

تحريك العجلة االقتصادية

وأشار الصقعبي إلى ان هذه العقبات لم تؤثر 
على اللجنة املنظمة وسعت إلى أن يخرج املهرجان 
بالصورة الت���ي يتمناها ويتطلع اليها املواطنون 
واملقيمون وان يضع الكويت على خريطة املنطقة 
السياحية، وان يصبح معلما مميزا يقدم مختلف 
أشكال املعرفة والترفيه ويحرك العجلة االقتصادية، 
موضحا أن املهرجان هذا العام كان زاخرا باالنشطة 
اجليدة واملتنوعة واحملبوبة لدى اجلميع والقت 
استحسانهم وإعجابهم، حيث مت استحداث انشطة 
جديدة منها إنزال فرق القوات اخلاصة بجوار أبراج 
التحرير ومعرض 112 وبطولة الرماية األولى التي 
أقيمت حتت رعاية نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 

الشيخ د.محمد الصباح.
وأعرب الصقعبي عن ثنائه 
العديد من  التي بذلتها  للجهود 
اجلهات املشاركة في هال فبراير 
وفي مقدمته���ا وزارة الداخلية، 
وزارة اخلارجية، وزارة األوقاف، 
شركة زين، تلفزيون الوطن، سوق 
شرق، نادي الكويت للفروسية، 
مجمع ميادين الرماية، مؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية وجميع 
الرعاة الذي���ن كان لهم دور في 
إجناح املهرجان في دورته احلادية 
عشرة، وكذلك كل من ساهم في 
ظهور املهرجان بصورة مشرفة 

للكويت.

مهرجانا تسويقيا هدفه إبراز صورة الكويت املشرقة، 
إال ان بعض اجلهات احلكومية لألس����ف تعاملت مع 
املهرجان بصورة كشفت عن تعنت البعض مع املهرجان 
بصورة تعسفية، حيث قامت بلدية العاصمة بإزالة 
اخليمة رغم حصول اللجنة املنظمة للمهرجان على 
املوافق����ة وأصروا على إزال����ة اخليمة والدخول في 

مشاحنات مع املواطنني الذين كانوا في اخليمة.
وزاد الصقعبي ان موقف وزارة اإلعالم الكويتية 
من املهرجان كان غير متوقع، حيث لم يلق املهرجان 
الدعم اإلعالمي الكافي س����واء من املكاتب اإلعالمية 

الكبير الذي تابع االنشطة على مدار الدورة احلادية 
عش����رة التي كشفت عن تعطش املواطنني واملقيمني 
إلى إقامة مثل هذه املهرجانات وبهذا التنظيم اجليد 
الذي القى استحس����ان احلضور واثبت ان مهرجان 
هال فبراير ليس مهرجانا محليا، بل مهرجان إقليمي 

بشهادة اجلميع.

تعنت حكومي

وقال الصقعبي انه رغم اجلهود التي بذلتها اللجنة 
املنظمة للمهرجان للخروج به في أبهى صورة باعتباره 

اختتم مهرجان هال فبراير 2010 أعماله في الدورة 
احلادية عشرة محققا العديد من النجاحات على كل 
األصعدة وفي مقدمتها تنشيط احلركة التجارية 

واالقتصادية وإبراز املقومات اجلمالية للكويت.
وقال املنسق العام ملهرجان هال فبراير وليد محمد 
اجلاسم ان املهرجان هذا العام أكد أهمية الدور الذي 
يلعبه القطاع اخلاص في حتريك العجلة االقتصادية 
حيث دعم النشاط التجاري واالقتصادي وعمل على 
تنشيط األسواق وزيادة عدد السياح القادمني إلى 
الكويت. وأوضح اجلاسم ان بداية املهرجان جاءت 
متزامنة مع عيد جلوس صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وتسلمه مقاليد احلكم، وهو األمر الذي 
ألقى على اللجنة أعباء ثقيلة في اخلروج باملهرجان 
بالصورة املطلوبة، خاصة ان املهرجان أصبح ميثل 
عالمة وبصمة كبيرة في عالم املهرجانات التسويقية 
والترفيهية في املنطق���ة، وأصبح هناك الكثير من 
املواطنني واملقيمني ينتظرونه لالستمتاع بأنشطته 
املتنوعة أو للتسوق واحلصول على املزايا التي تقدمها 

احملالت واملجمعات املشاركة في املهرجان.

 عرس ترفيهي

وأشار اجلاسم إلى ان املهرجان بدأ أعماله بكرنڤال 
االفتتاح الذي استمر على مدار يومني وشهد حضورا 

ما يقارب 100 ألف مواطن ومقيم، 
حيث حتول كرنڤال االفتتاح إلى 
عرس ترفيهي وسياحي واجتماعي 
أطلق البهجة والبسمة والسعادة 
على احلض����ور الكبير الذي تابع 
جميع االنش����طة ومن����ح اللجنة 
املنظمة وس����اما باإلشادة والثناء 
الذي أبداه اجلميع األمر الذي حمل 
اللجن����ة املنظمة املس����ؤولية في 
اخلروج باالنشطة بالصورة التي 
يتمناها اجلميع وهو ما حتقق خالل 

االنشطة التي متت إقامتها.
من جانبه أعرب عضو اللجنة 
اللجنة  العليا املنظم����ة ورئيس 
اإلعالمية املنظم����ة ملهرجان هال 
فبراير 2010 وليد محمد الصقعبي 
عن سعادته باحلضور اجلماهيري 

أشار رئيس جلنة التسوق 
محمد الدعاس الى ان مهرجان 
هال فبراير ساهم في »انعاش« 
القوة الشرائية في األسواق 
وحرك العجل���ة االقتصادية 
الذي ش���هد به  األم���ر  وهو 
اجلميع، الفتا الى ان املهرجان 
هذا العام اقيمت انشطته في 6 
مجمعات جتارية مت اختيارها 
بعناية في الساملية والشويخ 

واالحمدي والفروانية.
وزاد ان املهرجان قام بإجراء السحوبات على 130 جائزة 
قيمة خالل املهرج���ان في مقدمتها س���يارة موديل 2010 
باالضافة الى توزيع ما يقارب 15 الف هدية وجوائز عينية 

من الشركات واحملالت املشاركة في املهرجان.

مدينة إسماعيل
وليد الصقعبي شعار »هال فبراير« وليد اجلاسم

جانب من أنشطة »هال فبراير« 2010 املتنوعة

محمد الدعاس

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)

لعالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

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

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

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

الفجرية الدولية لل�ستاليت
تمديد ق�سائم

الر�سيفر العجيب

22640704 - 66651495

�سيانة

دينار 3

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــالجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

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 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب

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

قطـــع عـالقـــة
تعلن جمموعــة بود�ستـــور الهنــد�سـيــة

باملدعو عالقتها  قطع  عن 

حممد اأحمد
 حممد اإ�سماعيل

بــــطــــاقــــة مــــدنــــيــــة رقــــم 

واملجموعة   275072704173

غري م�سئولة وحتذر من اأي تعامل يتم مع 

املذكور اعتبارا من تاريخ 2010/1/17م .

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

55606032


