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دعا عض���و اللجنة 
اللجنة  العليا ورئيس 
االعالمي���ة ملهرج���ان 
ه���ال فبراير 2011 وليد 
الصقعب���ي املواطنني 
والوافدي���ن ملتابع���ة 
املهرجان في  أنش���طة 
مجمع دار الغامن والذي 
يشهد سحبا على جوائز 
املهرجان في أسبوعه 
الثاني، وذلك في اطار 
اخلطة التسويقية التي 

مت وضعها.
وزاد الصقعبي: ان 

االنشطة ستشهد العديد من املفاجآت واخلصومات املميزة 
على املشتريات وجوائز تزيد قيمتها على املليون دوالر، 
حيث سيتم يوميا السحب على سيارة وجوائز أخرى قيمة، 
وس���يتم نقلها على الهواء مباشرة في تلفزيون الكويت 
بهدف إضفاء املزيد م���ن البهجة وجذب املزيد من الرواد 

عبر إقامة مسابقات يومية في مجمع الغامن.

اقتصاديون: »هال فبراير 2011« ينّشط العجلة االقتصادية
أكدوا أن المهرجان يساهم في تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري إقليمي

شعار هال فبراير

جوهر: »هال فبراير 2011« بات واقعًا
رغم أنف من يعرقله

أعرب النائب د.حس���ن 
جوهر عن سعادته وسعادة 
الكويتي جميعا  الش���عب 
بتزام���ن احتفالن���ا ب�»هال 
فبراي���ر 2011« مع األفراح 
الوطني���ة، وذكراه���ا التي 
تثلج الصدور، وأولى هذه 
املناسبات احتفالنا مبرور 
50 س���نة على االستقالل، 
الذهبي، والثانية  اليوبيل 
ذكرى حترير الكويت وتسلم 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، حفظه اهلل 
ورعاه، مقاليد احلكم، كما 

متثل هذه املناس���بات مجتمعة محطة جديدة 
لتجديد والئنا ألرض الكويت احلبيبة، واحملبة 

التي تربط بني الناس.
ودعا جوهر في تصريح خاص للجنة اإلعالمية 
ملهرجان هال فبراير 2011 ان يلتزم اجلميع بقيم 
اآلباء واألجداد الذين أسسوا كويت الدميوقراطية 
والوئام والتوافق االجتماعي، فننبذ اخلالفات 

والنزاع���ات التي تس���يء إلى 
صورة الكويت املش���رقة، على 
أن تكون االختالفات السياسية، 
إن وجدت، في إطار الدستور، 
من دون جتاوزه، مبا ميثله من 
وثيقة وطنية، لئال نفسد فرحتنا 
واحتفالنا باألعياد الوطنية التي 

تطرق أبواب الكويت.
وأشار جوهر إلى ان مهرجان 
واحتفاالت »هال فبراير« باتت 
واقعا، وفقا لرؤيتي ومالحظتي، 
الفائتة، ورغم  السنوات  خالل 
أنف م���ن يحاول���ون عرقلتها 
وتعطيلها إال أنها كانت ناجحة 
باملقاييس كلها، وفي خضم االستعداد الحتفاالت 
هذه السنة، الفتا الى انه ال يرى فيها تعطيال للجو 
األسري الذي مييز الكويت، وطبيعة نسيجها 
االجتماعي، خصوصا وس���ط التطبيق الدقيق 
للضوابط االحتفالية العامة، واحلضور السنوي 
ملهرجانات »هال فبراير« الذي كان كثيفا ومتنوعا 

في السنوات السابقة.

دعا المواطنين إلى نبذ الخالفات التي تسيء إلى صورة الكويت

الصقعبي: »هال فبراير 2011« 
يدشن أنشطته في دار الغانم

وليد الصقعبي

د.حسن جوهر

اإلعالن عن احدى اجلوائز

الصقر فازت بأولى سيارات »هال فبراير 2011«
وسط حضور جماهيري كبير 
في مجمع الدبوس بالفحيحيل 
اختتم مهرجان هال فبراير 2011 
أول���ى فعالياته ومس���ابقاته 
املتنوعة في املجمعات التجارية 
والت���ي اش���تملت عل���ى فرق 
أكروبات عاملية وفرق تراثية 
وفرق من اجلاليات باالضافة الى 
ورش عمل لألطفال وشخصيات 
وعروض لألطفال التي أضفت 
جوا م���ن البهجة واملتعة على 

احلضور.
 وقد ش���هد مجمع الدبوس 
إجراء أول سحوبات هال فبراير 
2011 وذلك يوم االثنني 31 يناير 
وكان أصحاب احلظ الس���عيد 

هم:

مجمع الدبوس شهد احتفالية كبيرة في السحب

أش����اد العديد من الشخصيات 
الكويت  الب����ارزة في  االقتصادية 
مبهرجان ه����ال فبراير 2011 لدوره 
الكبير في تنشيط العجلة االقتصادية 
وإنعاش االسواق احمللية بعد األزمة 
املالية التي أثرت على جميع مناحي 

االقتصاد الوطني.
وأعربت تلك الشخصيات عن 
املتميز  الشديد بالتنظيم  إعجابها 
واحلضاري للمهرجان خالل نسخه 
السابقة والذي ساهم في إبراز مكانة 
الكويت في العالم العربي، مؤكدين 
ان جناح املهرجان يعكس التنظيم 
املثالي لالحتف����االت وكذلك اجلهد 

املضني للجهات املنظمة للحدث.
وأض����اف االقتصادي����ون ف����ي 
تصريحات للجنة اإلعالمية ملهرجان 
هال فبراير 2011 ان جناح املهرجان 
سيساهم في ان تكون الكويت مركزا 

ماليا وجتاريا عامليا.
وبه����ذه املناس����بة ق����ال املدير 
املالي واالداري بش����ركة التحالف 
العقاري احمد رسالن ان مهرجان 

»هال فبراير2011« يعتبر خطوة في 
طريق حتويل الكويت الى مركز مالي 
اقليمي، خصوصا ان املهرجان يجذب 
العديد من الزائرين من جميع أنحاء 
العالم وبالتالي يعتبر فرصة مثالية 
لعرض كل الفرص االس����تثمارية 
املتاحة في الكويت للمس����تثمرين 

األجانب.
وأوض����ح رس����الن ان الكويت 
اس����تطاعت على مدى الس����نوات 
املاضي����ة ان تؤصل م����ن مكانتها 
الس����ياحية والتجارية في املنطقة 
من خالل إطالقها مبادرة هال فبراير 
2011 التي ساهمت بالفعل في ترسيخ 

هذه املكانة.
واضاف رسالن ان األمن الكويتي 
يلعب دورا كبيرا في جناح املهرجان 
كل عام وخاصة في تأمني املجمعات 
التي ستشهد  التجارية  واألسواق 
الفعاليات وهو ما يعطي املشاركني 
ف����ي املهرج����ان إحساس����ا باألمن 

واألمان.
العام لشركة مينا  املدير  وقال 

لالستشارات املالية عدنان الدليمي 
ان مهرجان ه����ال فبراير2011 يعد 
فرصة جيدة من اجل إنعاش األسواق 
ف����ي ظل حالة  الكويتية وخاصة 
التي تعاني منها االسواق  الركود 
نتيجة األزمة املالية العاملية والتي 
أثرت بش����كل واضح على مبيعات 

جميع الشركات.
وأش����ار الدليم����ي الى ضرورة 

دعم احلكومة للمهرجان باعتباره 
وجهة ثقافية وحضارية وسياحية 
للكويت، مش����يرا الى ان مهرجان 
هال فبراير2011 أدى إلى ترس����يخ 
سمعة الكويت كوجهة عاملية رائدة، 
حيث تتعدد أنشطة املهرجان وسط 
مظاهر احتفالية ضخمة طوال أيام 

العيد.
وأضاف الدليم����ي ان املهرجان 
يعود بالنفع على جميع ش����رائح 
املجتمع سواء املواطنون او الوافدون 
ملا يقدمه من عروض تس����ويقية، 
وخصومات كبيرة على املنتجات، 
مشيرا الى ان املهرجان يعد متنفسا 
جيدا للعائالت بقضاء العيد الوطني 

وسط أجواء احتفالية.
وأوض����ح الدليمي ان املهرجان 
ينش����ط حركة املبيعات في مراكز 
التسوق مما يعطي السائح والزائر 
املزيد من اخليارات وجتارب تسوق 
فريدة، مش����يرين الى ان املهرجان 
يعطي الفرصة للمحالت التجارية 
بتقدمي عروض خاصة، حيث يعد 

من املواسم املهمة التي يستعد فيها 
التجار وأصحاب احملالت التجارية 
جي����دا. وبدوره أكد رئيس مجلس 
ادارة شركة الشبكة القابضة نايف 
الشديد بالتنظيم  العنزي إعجابه 
املتميز واحلضاري للمهرجان على 
مدار دوراته الس����ابقة، وهو األمر 
الذي أبرز مكانة الكويت في العالم 
العربي، مؤكدا ان جناح املهرجان 
يعكس التنظيم املثالي لألنش����طة 
وكذل����ك اجلهد املضن����ي للجهات 

املنظمة للحدث.
واض����اف العن����زي ان جن����اح 
التي جنحت  الكب����رى  األنش����طة 
الكويت في تنظيمها خالل العامني 
املاضيني، كالقمة اخلليجية والقمة 
االقتصادية يعطي داللة على قدرة 
الكويت على تنظي����م االحتفاالت 
الكب����رى، خاصة بعد ان القت تلك 
الفعاليات جناحا منقطع النظير وهو 
ما يعتبر اعترافا عامليا وخليجيا 
بإمكانيات الكويت في تنظيم تلك 

االحتفاالت الكبرى.

أسماء الفائزين بسحوبات هال فبراير 2011
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