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النصار: أنشطة متنوعة وجوائز متميزة بانتظار األطفال

انطالق أنشطة مدينة »عالم زين لألطفال« وسط حضور جماهيري كبير

د.محمد احلويلة

وليد الصقعبي

طالل اللحدان

شعار هال فبراير

جانب من االنشطة

إضفاء البهجة على احلضور انشطة متنوعة

الحدران: 36 صندوقاً لتجميع الكوبونات في جميع المحافظات

رئيس تعاونية الشامية دعا إلى االستفادة من مزايا الخصم

الحويلة: »هال فبراير 2011« عليه إبراز الكفاءات 
الكويتية للكشف عن الصورة المشرقة للديرة

بعض االلعاب التربوية والترفيهية 
ومنه����ا لعبة املغاوي����ر وااللعاب 
الربحية واماكن للمطافئ وعيادة 
االسنان، باالضافة الى تخصيص 
قسم لاللعاب االلكترونية بحيث 
يدخل الطفل اخليمة ليجد كل ما 
يرغب فيه، ويضيف اليه معلومات 
جديدة باالضافة الى تعلمه حرفة 

جديدة.
واش����ارت الى انه متت دراسة 
االلعاب املقدمة بعناية قبل اقرارها 
العابا هادفة تربوية  بحث تكون 
تعليمية، وتستهدف الطفل حتديدا، 
باالضافة الى السيرك ومسرحية 
االطفال في خيمة ملحقة باخليمة 
الرئيس����ية، مؤكدة احلرص على 
س����المة االطفال بالدرجة االولى، 
الى ضرورة  اولياء االمور  داعية 
احلضور مع اطفالهم ومشاركتهم 

الفرحة وعدم تركهم للخدم.
بدوره، قال مس����ؤول السيرك 
حم����د العنزي ان الس����يرك يقام 
هذا العام حتت عنوان »احلسناء 
والوحش«، وهو عبارة عن قصة 
اجلميلة والوحش والتي س����يتم 
تقدميها للحضور بطريقة مختلفة 
هذه املرة، الفت����ا الى ان العرض 
يستغرق نحو ساعة تقريبا يشارك 
فيه طاقم متميز مت جلبه خصيصا 

من روسيا واسبانيا.

لالطفال، وسيرك متميز من روسيا 
وفرنسا واسبانيا، اضافة الى عرض 
مس����رحية »مصباح عالء الدين« 
والتي يقدمها مجموعة متميزة من 
شباب الكويت وسيكون العرض 
على فترتني يوميا، داعيا املواطنني 
واملقيم����ني الى زيارة املدينة التي 
ستوفر لهم العديد من اخلدمات.

بدورها، قالت مشرفة االلعاب 
الربحية مها املنصور انه مت عمل 
ديكورات للخيمة الداخلية بطريقة 
تناسب االطفال، وتتميز بعنصر 
الى ادخال  التش����ويق، باالضافة 

االبتسامة على الوجوه باالضافة 
ال����ى تقدمي العديد من االنش����طة 
املتميزة التي مت اعدادها خصيصا 

لالطفال.
وق����ال النصار ان����ه في فترة 
الوطنية  االحتف����االت باالعي����اد 
للكويت س����يكون هناك تكثيف 
في االنشطة الوطنية واملسابقات 
التثقيفي����ة والترفيهي����ة لالبناء، 
باالضافة ال����ى توفير العديد من 
اخلدم����ات املتميزة، مش����يرا الى 
انه م����ن بني االحتفاالت والبرامج 
املتميزة التي مت اعدادها مس����رح 

مس����اء مع حضور عدد كبير من 
املنظمني الستقبال االسر وتوفير 
االجواء اآلمنة لهم وس����تقدم لهم 
العديد من اخلدمات والهدايا املقدمة 
من شركة زين باالضافة الى عدد 
من الهدايا التي خصصتها اللجنة 
العليا املنظمة ملهرجان هال فبراير 

.2011
واوضح ان هن����اك العديد من 
املفاجآت واجلوائز التي يتم تقدميها 
خالل اجازات نهاية االسبوع الدخال 
الفرحة في نفوس االبناء ونش����ر 
اجواء الفرح والس����رور ورس����م 

انطلقت انشطة مدينة عالم زين 
لالطفال ضمن انشطة مهرجان »هال 
فبراير 2011« التسويقي متت برعاية 
رئيسية لشركة زين لالتصاالت 
حتت شعار »حلوة يا كويت« وذلك 
بحضور املنسق العام ملهرجان هال 
فبراير 2011 وليد جاسم واعضاء 
اللجنة العليا املنظمة للمهرجان في 

مقر خيمة النادي العلمي.
النظ���ام في  وقال مس���ؤول 
مدينة عالم زين رائد النصار ان 
اللجنة العليا وفرت كل االمكانيات 
واالستعدادات بأن تكون »مدينة 
عالم زين لالطف���ال« نوعية في 
االنش���طة التي تق���ام بها وذلك 
الضفاء البهجة والسرور لالطفال 
واالسر من املواطنني واملقيمني، 
حيث تضم االنشطة التي تستمر 
طوال فترة انعقاد املهرجان، العديد 
من االنشطة املتميزة ومنها االلعاب 
الربحية ولعبة املغاوير والرسم 
والنطاطيات لالطفال والعديد من 
الفقرات الترفيهية التي يتخللها 
العديد من املس���ابقات وتوزيع 
الهداي���ا الرمزية عل���ى الفائزين 

فيها.
واضاف ان االنشطة انطلقت 
على فترتني صباحية ومسائية ومن 
العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا 
ومن الرابعة عصرا حتى العاشرة 

الصقعبي: 1000 محل و5 مجمعات 
تشارك في المهرجان وتقدم عروضًا للرواد

اللحدان: »هال فبراير« ينعش االقتصاد 
ويكسر حالة الركود في األسواق

مجمع 360 بالدائري السادس 
والس���املية حي���ث مت توفير 
8 ماليني كوب���ون توزع على 
اجلمهور مقابل مش���ترياتهم 
بقيم���ة 5 دنانير للكوبون من 
احملال واملجمعات املشاركة في 

املهرجان.
واشار احلدران الى ان اللجنة 
ارتأت ان تقوم بوضع صناديق 
جلمع الكوبونات في نحو 36 
موقعا مت اختيارها بعناية في 
جميع احملافظات حيث يوجد 
15 صندوقا موزعة في جميع 
فروع »Xcite« الغامن باالضافة 
الى مجمعي الدبوس واملغاتير 
وفروع شركة زين في األڤنيوز 
واجلهراء ومجمع 360 وحولي 

واالحمدي.
وشدد احلدران على ان تفريغ 
الصناديق جلمع الكوبونات يتم 
يوميا الس���اعة 12 ظهرا وذلك 
الذي  الس���حب  لدخ��ولها في 
يج���ري يوميا ف���ي املجمعات 
املشاركة الساعة 7 مساء على 
جوائز تق���در قيمتها مبليون 
دوالر سيتم توزيعها على مدار 

الشهر.

فبراير 2011 حسب احلويلة، الى 
التفاف الشعب حول حكومته 

وتعاضد أبنائه.
وشدد د.احلويلة في سياق 
احلديث عن مهرجان هال فبراير 
2011 على ضرورة ان يشهد إبراز 
املواهب والكف���اءات الكويتية 
بأنواعها وشتى أشكالها الثقافية 
واالجتماعية وغيرها من اجل 
ابراز الصورة املشرقة للكويت 

»درة اخلليج«.
وختم د.احلويل���ة حديثه 
متمنيا أال يخرج احملتفلون عن 
اآلداب العامة واألطر القانونية 
لتتماشى االحتفاالت بفرحها 
القيم  الغني���ة مع  وفعالياتها 
الس���امية التي غرس���ها اآلباء 
األبناء،  واألجداد في نف���وس 
فتبقى ذكرى جيدة وقاعدة تبنى 

عليها احتفاالت قادمة.

احملال املشاركة في مهرجان هال 
فبراير 2011 في دورته الثانية 
عش���رة يزي���د ع���ددها على 
الف محل في جميع محافظات 
الكويت باالض��افة الى مشاركة 
خمس جمعيات تعاونية هي: 
الرقة وصباح السالم والشامية 
ومشرف والفن���طاس، باالضافة 
الى مشاركة عدد من املجمعات 
الكبرى ف���ي مق����دمت���ها دار 
الغامن وصفاة هوم ومجموع 
الدب���وس ومجم���ع مغاتير، 
باالضافة الى ف���رع جيان في 

فرحة إلب���راز التراث الكويتي 
وفرصة للت��عارف بني الشعوب 
من خ���الل اجلاليات املوجودة 
داخ���ل الكوي���ت او القادم���ة 
للسياحة والتسوق، موضحا 
ان هذه املناس���بة تعد فرصة 
إلنعاش االقتصاد الوطني بعد 
مرور األزم���ة املالية العاملية، 
فضال عن انها توفر مناخا جيدا 
للتسوق واالس���تفادة من مزايا 
اخلصومات التي ستعلن عنها 
الشركات ومنافذ البيع املختلفة 
مبا فيها اجلمعيات التعاونية 
واملجمع���ات  االس���تهالكية 

التجارية.

وتوقع اللح���دان ان يكون 
احتفال ه���ذا العام متميزا في 
ظل احتفاالت الكويت باليوبيل 
الذهبي، وأكثر تنوعا خاصة ان 
اللجنة تتمتع بخبرة واسعة 
طيلة السنوات املقبلة، معبرا عن 
آماله في مشاركة جميع أهالي 
الش���امية والشويخ وغرناطة 
وكافة مناطق الكويت واملقيمني 
باالنشطة واالستفادة من مزايا 
اخلصم واجلوائز التي وفرتها 
اللجنة باجلمعيات وما توفره 
جمعية الشامية والشويخ بشكل 

خاص.
اللحدان على اجلهود  أثنى 
التي بذلتها اللجنة في األعوام 
الس��ابقة وما ست���قوم بعمله 
 2011 الع�����ام احل��الي  خ��الل 
معتبرا ان التجاوب مع اللجنة 
املنظمة واحلرص على دعمها 
واجب وطني لتحقيق الفرحة 
التي ينتظرها الكويتيون خالل 
ش���هر فبراير وسط احتفاالت 
الذهب���ي  الب���الد باليوبي���ل 
لالس���تقالل وم���رور 20 عاما 
على التحرير و5 سنوات على 
الس���مو األمير  تولي صاحب 
الش���يخ صباح األحمد اإلمارة 

في البالد.

تقدم النائب في مجلس األمة 
بالتبريكات  د.محمد احلويلة، 
لصاحب السمو األمير مبناسبة 
عيد اجللوس اخلامس، وذكرى 
االستقالل اخلمس���ني ومرور 
عشرين س���نة على التحرير، 
مضيف���ا ان التنظيم هذا العام 
استثنائي، بانتظار استقبال ما 
يقارب خمسني رئيسا ووزيرا 
من دول عربي���ة وأجنبية، ما 
يبرز أهمية هذه الذكرى بالنسبة 
للش���عب الكويت���ي، وحرص 
صاحب السمو األمير، حفظه 
اهلل ورعاه، على توطيد العالقات 

الكويتية بسائر الدول.
وأضاف احلويلة في تصريح 
خاص للجنة اإلعالمية ملهرجان 
هال فبراير 2011 ان االحتفاالت 
واجتماعها في هذا الشهر يجعل 
منه معلما مهما ومميزا، والبد 
ان تكون فيه كثير من الفعاليات 
التي تؤكد غنى الكويت وغنى 
أهلها بالتنوع وروح املشاركة 
والفرح، كما تشير احتفاالت هال 

اك���د عضو اللجن���ة العليا 
ورئيس اللجنة االعالمية ملهرجان 
هال فبراير 2011 وليد الصقعبي 
ان املهرجان استطاع ان يحقق 
جميع اهدافه التسويقية رغم 
االيام القليلة على بدء انشطته 
حيث تشارك فيه اكبر املجمعات 
التجارية  واجلمعيات واحملال 
والتي تقدم حسومات وعروضا 

خاصة لروادها.
واض���اف الصقعبي انه مت 
نقل انش���طة س��حب جوائز 
الهواء مباشرة  املهرجان على 
بتلفزيون الكويت )بث مباشر( 
وذلك حت���ت اش���راف وزارة 
التجارة والصناعة، مش���يرا 
التي يتم  الكوبون���ات  ان  الى 
وضعها بعد تفريغ الصناديق 
يتم ادخالها في س���حب اليوم 

التالي.
واش���ار الصقعب���ي الى ان 
اللجن���ة العليا تعلن اس���ماء 
الفائزين في السحوبات ويتم 

نشرها في الصحف يوميا.
ومن جانبه اوضح حسني 
احلدران نائ���ب رئيس جلنة 
التسوق في هال فبراير 2011 ان 

أعلن رئيس تعاونية الشامية 
ط���الل اللحدان عن مش���اركة 
اجلمعية في مهرجان هال فبراير 
2011 التس���ويقي بتخفيضات 
هائل���ة على الس���لع الغذائية 

واالستهالكية.
اللحدان في تصريح  وقال 
للجنة اإلعالمية ملهرجان هال 
فبراير 2011 ان اجلمعية وفرت 
120 أل���ف كوبون مش���تريات 
للسحب على جوائز املهرجان، 
حيث مت تخصيص سيارة موديل 
2011 باإلضافة إلى جوائز أخرى 
متنوعة، الفتا الى ان السحب 
س���يتم يوميا باجلمعية على 

كوبونات الشراء.
اللحدان: ان مهرجان  وقال 
هال فبراي���ر 2011 هذا العام له 
طبيعة خاص���ة حيث يتزامن 
مع احتفاالت الكويت باليوبيل 
الذهبي الستقاللها ومرور 20 
عاما عل���ى التحرير ومرور 5 
س���نوات على تول���ي صاحب 
الس���مو األمير اإلم���ارة، وهو 
البهجة  مناسبة طيبة إلدخال 
والفرحة في نفوس املواطنني 

واملقيمني.
وأش���ار اللح���دان إل���ى ان 
2011 يعد  مهرجان هال فبراير 

شهدت أنشطة مهرجان هال 
فبراير 2011 بدء العرض املسرحي 
»مصباح عالء الدين« في اخليمة 
الرئيسية ملدينة عالم زين لألطفال 
الساعة اخلامسة والنصف  في 
حتى الساعة السابعة مساء وسط 

حضور كثيف من املشاهدين.
م���ن جانب���ه، ق���ال املخرج 
العام للمس���رحية  واملش���رف 
منصور املنص���ور في تصريح 
خاص للجنة اإلعالمية ملهرجان 
هال فبراير 2011 ان املسرحية تأتي 
في إط���ار احتفاالت هال فبراير، 
مشيرا الى ان املسرحية موسيقية 
غنائية تقدم بأسلوب الفانتازيا 
لتوسيع مدارك الطفل من خالل 
ربط أحداث القصة قدميا وعودة 
املارد مجددا الى زمننا احلاضر 
وباألخص الكويت وخروج املارد 
واصطدامه بعدم قدرته على تقدمي 
األمنيات في زمننا احلاضر بسبب 
عدم مواكبته للتطور العلمي الذي 

تربوية وحتتوي على قيم يتم 
من خاللها تعليم الطفل االعتماد 
على ال���ذات، داعيا األس���ر الى 
إحضار أطفالهم ملتابعة أنشطة 

املسرحية.

األداء التمثيلي وكذلك إمكانيات 
ولياقة بدنية عالية، خصوصا 
ان املس���رحية تتضمن حركات 
خطرة والبد من تنفيذها بأعلى 

مستوى من األداء.

وتوقع املنصور حضورا كثيفا 
من املشاهدين للمسرحية، مبديا 
سعادته ملشاركته في احتفاالت 
هال فبراي���ر 2011 من خالل هذه 
املسرحية، الفتا الى ان املسرحية 

وصلنا إليه والذي لم يعهده.
وزاد ان املس���رحية يشارك 
في بطولتها مجموعة كبيرة من 
خريجي معهد الفنون املسرحية 
الذين لديه���م موهبة عالية في 

انطالق مسرحية »مصباح عالء الدين« في مدينة »عالم زين«
أنشطة مهرجان هال فبراير 2011

الموقعالساعةالتاريخالفعاليةالرقم
الفحيحيلالساعة 6 مساء2011/2/2مجمع الدبوس1

الدائري السادس مدخل مجمع 360، من 10 صباحا � 10 مساءيوميامدينة عالم زين لألطفال2
مدينة عالم زين

العرض األول: 5 � 7 مساءيومياسيرك احلسناء والوحش3
العرض الثاني: 7.30 � 9 مساء

الدائري السادس مدخل مجمع 360، 
مدينة عالم زين

مسرحية مصباح عالء 4
الدائري السادس مدخل مجمع 360، من 5.15 مساء � 7.30 مساءيومياالدين

مدينة عالم زين
الريالساعة 8 � 9.30 مساء3 � 2011/2/7مجمع دار الغامن5

الدائري السادس مدخل مجمع 360، 2011/2/5مسابقة الشعر للطفل6
مدينة عالم زين

تخفيضات هائلة على السلع الغذائية واالستهالكية في  تعاونية الشامية

رسم على الوجوه


