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أصحاب المحالت: »هال فبراير 2011« يساهم في مضاعفة الحركة التسويقية في الكويت
أكدوا أنه يعد أحد المواسم التي ينتظرونها سنويًا

املهرجان ينعش احملال التجارية

إقبال من اجلمهور على اقتناء السلع والبضائع

جانب من األنشطة في مدينة عالم زين

مدينة إسماعيل

منطقة اخلليج.
ويرى عالء سليمان املسؤول 
عن احد املراكز التجارية بحولي 
ان مهرجان هال فبراير 2011 يساهم 
في حتريك العجلة التجارية في 
الكويت، حيث ينتظره عدد كبير 
من املواطنني والوافدين للحصول 
عل���ى احتياجاتهم بتخفيضات 
جيدة، كما ان احملالت تعتمد عليه 
في تسويق بضاعتها باعتباره 
موسما تنتظره احملالت من عام 

الى آخر.
وتوقع س���ليمان ان تش���هد 
األسواق انتعاشا بنسبة تصل الى 
75% خالل فترة إقامة املهرجان، 
الفتا الى ان أنشطته تنعش جميع 

القطاعات.

بأنفسهم العوائد احملققة من تلك 
املشاركة.

وأض���اف حس���ني ان معظم 
التج���ار ينتظرون مهرجان هال 
فبراير بفارغ الصبر، وذلك ألنه 
فرصة جيدة للترويج ملنتجاتهم، 
خاصة في ظل حالة الركود التي 
تش���هدها جميع األسواق جراء 
األزمة املالية العاملية التي تعصف 
باألسواق، موضحا ان املهرجان 
يعد أداة جيدة لعودة االنتعاش 
م���رة اخ���رى للس���وق مطالبا 
بضرورة مد فترة املهرجان ملدة 

شهرين او 3 شهور.
ومن جانب���ه، قال مدير احد 
احملالت التجارية في الفروانية 
ان أنش���طة  احم���د عبدالرزاق 

مهرجان »هال فبراير 2011« تعتبر 
خير س���بيل لتشجيع السياحة 
الداخلية واحلد من ظاهرة السفر 
خالل عطلة األعياد الوطنية وما 
تتسبب فيه من هجرة األموال، 
مضيف���ا ان املهرج���ان يخل���ق 
أجواء نشطة مفعمة باحليوية 
التجارية ويكسر  في املجمعات 
التي تنتش���ر في  الركود  حالة 

األسواق.
وأض���اف عبدال���رزاق ان 
الكويت تعد واحدة من أفضل 
العالم في تنظيم  الدول حول 
املهرجانات واحتضان املناسبات 
الدولية واإلقليمية واحمللية، 
خاصة مهرجان هال فبراير الذي 
يالقي جناحا وسمعة كبيرة في 

بشكل كبير، كما ان هناك اهتماما 
بالغا من جميع التجار مبوضوع 
املواد والس���لع  تأكي���د نوعية 
والبضائ���ع املش���اركة بحيث 
ترضي جميع األذواق، موضحا ان 
الغالبية العظمى من املشاركني هم 
ممن يشهد اجلمهور على جودة 

بضائعهم.
وأوضح حس���ني ان مهرجان 
»هال فبراي���ر 2011« يعمل على 
رفع مستوى املبيعات لذا ينتظره 
جميع التجار لتسويق منتجاتهم، 
مؤكدا ان املهرجان يحظى باهتمام 
جميع دول اخلليج ملا يتمتع به 
من سمعة طيبة على مدار دوراته 
الس���ابقة وباألخص بالنس���بة 
ملن س���بق لهم املشاركة وملسوا 

تستعد الكويت خالل الفترة 
املقبلة الس����تقبال مهرجان هال 
فبراير 2011، خالل فترة األعياد 
الوطنية، وهو م����ا دفع التجار 
لوضع استعدادات خاصة لهذا 
املهرجان، وذلك من اجل مواجهة 
الرك����ود نتيجة لألزمات  حالة 
املالي����ة العاملية التي يش����هدها 

العالم.
وبهذه املناسبة، أكد عدد من 
أصحاب احملال التجارية املشاركة 
في مهرجان »هال فبراير 2011« 
في تصريحات للجنة اإلعالمية 
ملهرج����ان »هال فبراير 2011« ان 
املهرجان جنح في اس����تقطاب 
اجلمهور وفي تش����جيع حركة 
املبيعات لدى احملال املش����اركة 
فيه، وأشاروا الى ان العروض 
والتنزي����الت ال حتقق الغرض 
املطلوب باملستوى الذي حتققه 
األنشطة املصاحبة لها وان اجلهات 
املنظمة للمهرجان اجتهدت في 
توفي����ر األنش����طة التي تعطي 
للتس����وق مفهوما آخر مرتبطا 
باملتعة والترفيه، حيث ساهمت 
تلك األنشطة في تنشيط إقبال 
اجلمهور على احملال واملجمعات 
التي حتتضنها، ما انعكس بشكل 
إيجاب����ي على نس����بة املبيعات 
واألرب����اح املتحققة خالل األيام 

املاضية من عمر املهرجان.
وأضاف����وا ان عمر املهرجان 
واستمرارية جناحه دليل على 
حس����ن التنظيم، حيث يش����هد 
املهرج����ان تفاع����ال كبي����را من 
اجلمه����ور، مش����يرين الى انهم 
ملسوا وبشكل عملي األثر اإليجابي 
املهرج����ان على حركة  لتنظيم 
املبيعات من خالل إقبال جمهور 
املواطنني واملقيمني على اقتناء 
البضائع والس����لع من أجنحة 

املعرض املختلفة.
ومن جانب���ه، قال مدير احد 
محالت املالبس بالساملية ابراهيم 
حسني ان مهرجان »هال فبراير 
2011« يتمي���ز ع���ن املهرجانات 
العربية األخرى بحسن التنظيم 
وبإقبال اجلمهور على الش���راء 

أسماء الفائزين بسحوبات هال فبراير 2011 ليوم 
الثالثاء الموافق 2011/2/1

اسم الفائزاجلائزةالترتيب

سيارة شفروليه األول
كروز موديل 2011

عبدالعزيز عبداهلل 
اسماعيل

الثاني

عبارة عن اقامة ملدة 
ليلة واحدة في شاليه 
ملكي مبنتزه خليفة 

السياحي

عبدالناصر القناعي

الثالث
اشتراك مبعهد صحي 
بفندق كراون بالزا 

ملدة شهر
صباح محمد صقر

الرابع

كوبون مسبق الدفع 
بقيمة 145 دينارا 
مقدمة من عيادة 

بلسم لألسنان

جنى محمد عطية 
العنزي

اخلامس
اقامة ليلة واحدة في 
شاليه مبنتزه خليفة 

السياحي
زهير عبداهلل محمد

إسماعيل فاز بسيارة
 »هال فبراير 2011«

واصل���ت اللجنة العلي���ا ملهرجان »هال فبراي���ر 2011« توزيع 
جوائزها القّيم���ة التي تزيد قيمتها على ملي���ون دوالر في اطار 
الس���حوبات اليومية في مجمع الدبوس بالفحيحيل والذي شهد 

حضورا جماهيريا كبيرا.
وقد فاز بس���حوبات »هال فبراير 2011« ف���ي اليوم الثاني كل 

من:

إسماعيل: مدينة عالم زين لألطفال تنمي مواهب روادها

جميعها تلق���ى إقباال على مدار 
افتتاح اخليمة خصوصا ان هذه 
الفترة متزامنة مع اجازة نصف 
العام للطالب، األمر الذي ساعد 

على ازدحام اخليمة بروادها.

التي  سيرك احلسناء والوحش 
تعتمد عل���ى حركات اكروباتية 
وتش���ويقية مث���ل الس���احر 

وغيرها.
وقالت اسماعيل ان األنشطة 

فبراير 2011 ان احلضور أشادوا 
مبدين���ة عالم زي���ن خاصة ان 
هدفها تنمي���ة املواهب وصقلها 
منذ الصغر، باإلضافة الى تقدمي 
أنشطة شيقة في مقدمتها عروض 

دعت رئي���س جلنة البرامج 
واألنش���طة ملهرجان هال فبراير 
2011 مدينة اسماعيل املواطنني 
والوافدي���ن ملتابع���ة أنش���طة 
املهرجان التي يشهدها في دورته 
الثانية عشرة في خيمة مدينة 
عالم زين لألطفال بالنادي العلمي 
والتي تضم مجموعة من األنشطة 
املمي���زة الت���ي جت���ذب اهتمام 
األطفال بطريقة علمية وتعليمية 
وتثقيفية ترفيهية، حيث تساهم 
ف���ي زرع الثقة وتعليم األطفال 
النظ���ام واالعتماد على  مبادئ 

النفس واحترام القانون.
وقالت اسماعيل في تصريح 
للجنة اإلعالمي���ة ملهرجان هال 

إشادات متنوعة بأنشطة السيرك والخيمة

الخنفور: »هال فبراير« يفتح بابًا واسعًا
 لتطوير السياحة الكويتية

وجه النائب في مجلس 
األمة سعد اخلنفور تهنئة 
الى الشعب الكويتي بشكل 
عام، مبناس���بة األعياد 
الوطنية واملكرمة األميرية 
السخية التي تفضل بها 
صاح���ب الس���مو األمير 
الش���يخ صب���اح األحمد 
للمواطنني والعسكريني.

وأضاف في تصريح 
صحافي للجنة اإلعالمية 
ملهرجان هال فبراير 2011 ان 
األفراح التي تعم الكويت 
خالل املهرجان تش���كل 

بابا واسعا لتطوير السياحة الكويتية، إذ 
طالب املعنيني بتنظيم االحتفاالت باالهتمام 
اإلعالمي واملالي إلجناحها، ملا متثله من مرآة 
تعكس الصورة املضيئة للكويت »جوهرة 

اخللي���ج«، وم���ا حتمله 
لالقتصاد الكويتي وعلى 
نس���يجه االجتماعي من 
مدخالت مالية وثقافية، 
كما شدد على أهمية فتح 
الباب أمام التبادل الثقافي 
بني الكويت ودول اخلليج 
العربية بوجه  وال���دول 

عام.
ولفت اخلنفور خالل 
حديثه ال���ى ان مهرجان 
»هال فبراي���ر 2011« بات 
املناس���بة األبرز واألكثر 
أهمي���ة الت���ي ينتظرها 
الشعب الكويتي بفارغ الصبر كل عام، وال 
يجوز ألحد ان يعارض أفراح الكويت، بل 
يجب رصد كل من يحاول التخريب أو تشويه 

مشاهد األفراح الكويتية.

العليا  اللجن���ة  أكد عض���و 
ورئيس اللجنة االعالمية ملهرجان 
هال فبراير 2011 وليد الصقعبي ان 
املهرجان استطاع خالل ايام قليلة 
ان يثب���ت اقدامه كأكبر مهرجان 
تسويقي ترفيهي وسياحي في 

الكويت، وذلك من خالل نشاطات املهرجان 
املواطنني  املتنوعة والت���ي القت إعج���اب 
والوافدين على السواء. وقال الصقعبي ان 
املهرجان مازال في بدايت���ه ومازال جدول 
مهرجان هال فبراي���ر 2011 حافال بالبرامج 
واألنشطة املتميزة بالتعاون مع وزارة األوقاف 
ووزارة الداخلية والذين س���يكون لهم دور 

حيوي ومهم في تنويع االنسطة التي تتم 
إقامتها بش���كل يومي وتتجاوز 20 نشاطا 
بخالف االنشطة التي تتم اقامتها في مدينة 
عالم زين لألطفال ام���ام مجمع 360. وزاد 
الصقعبي ان هال فبراير 2011 يشهد العديد 
من النشاطات الرياضية املتميزة في مقدمتها 
بطولة هال فبراير للرماية املفتوحة باإلضافة 

الى املسابقات اخلاصة باالطفال.

شارك مكتب الشهيد في كرنڤال هال فبراير 
وس����ط حضور جماهيري كبير، وقد حضر 
املكتب هذه املناسبة التي تتزامن مع االحتفاالت 
الوطنية وقام الشهيد بتوزيع الهدايا وامللصقات 
التذكارية التي تعبر عن الفرحة باألعياد الوطنية 
التي تعيشها الكويت في شهر فبراير من كل 
عام هذا وسيشارك مكتب الشهيد في مهرجانات 

وطنية اخرى كاحتفاالت احملافظات ومعرض 
اجلهات احلكومية واخلاصة، ومعرض اخلمسني 
وسيشارك مبركبة الشهيد التي ترمز للوحدة 
الوطنية، في كرنڤال مسيرة حب الكويت وتأتي 
هذه املشاركات حتقيقا لرسالة مكتب الشهيد 
وهي تخليد ذكرى شهدائنا االبرار وبث روح 

االنتماء والوالء للوطن لدى املجتمع.

الصقعبي: »هال فبراير« حافل
 بالبرامج واألنشطة المتميزة

مكتب الشهيد شارك في المهرجان

بالتعاون مع »األوقاف« و»الداخلية«

وليد الصقعبي

إدارة  أعلن رئيس مجلس 
جمعية صباح السالم التعاونية 
عبدالرحمن شجاع العتيبي عن 
مشاركة اجلمعية في مهرجان 
هال فبراير 2011، الفتا الى تنظيم 
ع���روض تخفيضية وخاصة 
خ���الل املهرج���ان للعديد من 
السلع الغذائية واالستهالكية 
ستكون مفاجأة ألهالي املنطقة 

ورواد اجلمعية.
وأشار العتيبي في تصريح 
للجنة اإلعالمية ملهرجان هال 
فبراير 2011 الى ان مش���اركة 
اجلمعية تأتي انطالقا من دورها 

الوطني لالحتفال باليوبيل الذهبي ومرور 20 عاما على التحرير 
و5 سنوات على تولي صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
مقاليد احلكم. وأثنى العتيب���ي على الدور الذي تؤديه جلنة هال 
فبراير 2011 في ادخال البهجة والس���رور ال���ى نفوس املواطنني 
واملقيمني على أرض الكويت والتقريب بني الش���عوب، فضال عن 
انه يعكس التراث الكويتي، الفتا الى ان اجلمعية وفرت 120 ألف 
كوبون للس���حب يوميا على اجلوائز والتي من بينها تخصيص 
سيارة وآالف اجلوائز األخرى املتنوعة. وأشاد باملهرجان الذي ساهم 
في السنوات املاضية في انعاش حركة األسواق وزيادة املبيعات، 
فضال عما يقدمه من خصومات على أسعار السلع، معربا عن أمله 
في ان يش���هد مهرجان هذا العام اجنازات أكثر، حيث تعم الفرحة 
البالد ويقصدها الزائرون من مختلف البلدان العربية واألجنبية 

العتدال طقس الكويت في هذا التوقيت.
وامتدح احلميدان اجلهود املضاعفة التي تبذلها اللجنة للخروج 

بحفل يليق بهذه املناسبة فضال عن حتريك لالقتصاد.

العتيبي: مفاجآت في األسعار
 بـ»تعاونية صباح السالم« خالل المهرجان

أثنى على جهود اللجنة المنظمة للمهرجان في دورته الـ 12

عبدالرحمن العتيبي

سعد اخلنفور


