
االحد 6 فبراير 2011   25هال فبراير
حرصًا منها على التواجد في كل األنشطة والمناسبات االجتماعية

»دار الغانم« أطلق أنشطة المهرجان

دعت إلى توفير دعم الحكومة والقطاع الخاص للمهرجان

المال: »هال فبراير 2011« عليه التوسع 
في األنشطة  الثقافية والغنائية والرياضية  اللجنة الوطنية و»غراس« يشاركان في افتتاح »هال فبراير«

هاتشر: »هال فبراير 2011« فرصة إلنعاش األسواق 
ودفع عجلة االقتصاد  وتشجيع السياحة

أعل���ن مدير األعمال ف���ي دار الغامن 
هاتشر عن ترحيب الشركة باملشاركة 
في أنشطة هال فبراير 2011، مهنئا سمو 
األمير البالد الشيخ صباح األحمد مبرور 
5 سنوات على تولي سموه مقاليد احلكم 
في البالد ومرور 50 عاما على االستقالل 
و20 عاما على التحرير من الغزو العراقي 

الغاشم.
وأشاد هاتش���ر في تصريح للجنة 
اإلعالمية ملهرجان هال فبراير 2011 بالدور 
الذي تؤديه جلن���ة االحتفاالت في هال 
فبراير 2011 واجلهود التي بذلت خالل 

السنوات املاضية، وما يجري اآلن إلجناح 
األنشطة، الفتا الى ان املهرجان يعد فرصة 
إلنعاش االقتصاد وتشجيع السياحة 
في الكويت وإتاحة الفرصة للمواطنني 
واملقيمني لالستفادة من مزايا املهرجان 

في دار الغامن.
وق���ال ان هناك مزاي���ا كبيرة على 
املشتريات من دار الغامن حيث يتم توفير 
كل ما يحتاجه املواطن واملقيم للمنازل، 
موضحا ان السحب مستمر على كوبونات 
الشراء اعتبارا من 3 إلى 7 فبراير اجلاري 
ويتخلل املهرجان السحب على اجلوائز 

يوميا ومنها سيارة وذلك في السابعة 
مساء، باإلضافة الى وجود عروض ديزني 
وأعمال فلولكلورية محببة لألطفال تدخل 

البهجة والسرور الى نفوسهم.
املواطنني  وناش���د هاتش���ر جميع 
واملقيم���ني باملش���اركة ف���ي املهرجان 
واالس���تفادة من مزايا األسعار املقدمة 
واجلوائز املخصصة والتي يجري عليها 

السحب يوميا.
وأشار هاتشر الى ان دار الغامن يوفر 
أفض���ل ما يحتاجه كل منزل بأس���عار 
مخفضة للمواطنني واملقيمني معربا عن 

أمله في ان تكون أنشطة هال فبراير 2011 
للتسوق قي قمة جناحها نظرا للجهود 
التي تبذلها اللجنة املنظمة من اجل توفير 
أنشطة متنوعة وزيادة حركة التسوق 

في هذه املناسبة الوطنية العزيزة.
وأضاف: يعتبر هال فبراير 2011 خطوة 
في طريق حتويل الكويت الى مركز مالي 
وجتاري فضال عن انه يجذب العديد من 
الزائرين للكويت من كافة بلدان العالم، 
حيث تتوافر األجواء الربيعية ويكون 
الطقس معتدال يجذب الزائرين وينعش 

عملية التسوق.

اللجنة الوطنية للوقاية  ش���اركت 
التوعوي  من املخ���درات واملش���روع 
الوطني »غراس« ف���ي افتتاح كرنڤال 
هال فبراير 2011 في دورته ال� 12 الذي 
انطلق من شارع سالم املبارك، وسط 
حضور جماهيري فاق عشرات اآلالف 
من املواطن���ني واملقيمني الذين تابعوا 
أنشطة الكرنڤال على مدار أكثر من 5 
ساعات، والذي أقيم برعاية العديد من 

الشركات.
وأكد أمني عام اللجنة الوطنية للوقاية 
من املخدرات د.أحمد السمدان على حرص 
اللجنة ومشروع »غراس« على املشاركة 
في كل االنشطة االجتماعية في الكويت، 
مشيرا الى ان اللجنة وغراس يضعان 
في اعتبارهما املس���ؤولية املجتمعية 
نحو احمليط الذي كبرا فيه وعمال من 
أجله، الفتا الى انهما دأبا على مواكبة 
االنشطة االجتماعية والوطنية اميانا 

منهما بضرورة حتسني 
محيطهم���ا وتعزيز 

سالمة املجتمع.
وأضاف السمدان ان 
املشاركة في مثل هذه 
الوطنية  االحتفاالت 
م���ن توض���ح مدى 
قدرة »غ���راس« على 
التواصل مع املؤسسات 
التي تقوم  واجلهات 
االنش���طة  بعم���ل 
التي من  االجتماعية 
خاللها يتضح دوره 
الوطنية  ومشاركته 

وزيادة التوعوية عن املخدرات الى كل 
الشباب الكويتي، بل الى املجتمع بأكمله 

لوقايته وحمايته من املخدرات.
وبني الس���مدان ان اللجنة الوطنية 
ومشروع غراس يهدفان الى االنخراط 

املجتم���ع  داخ���ل 
الهادفة  واملش���اركة 
وبن���اء س���ور قيمي 
يحم���ي املجتمع من 
آفة املخدرات وتشكيل 
مصدر توعوي طويل 
األمد يحق���ق مفهوم 
االستمرارية في التأثير 
الوجداني، مضيفا ان 
غراس يوفر صياغة 
خطاب اعالمي جديد 
يحاكي طبيعة الشرائح 
املس���تهدفة وعوامل 
التأثير فيها وتوفير 
أداة علمية للمجتمع متكنه من قياس 
قدرته على حل مشكلة املخدرات وإيجاد 
مرجعية معرفية ألفراد االسرة متكنهم 
من التعامل مع املشكلة والتصدي لها 
مبكرا وحتقيق البعد التكاملي بني اجلهد 

الرسمي واالهلي في مواجهة املخدرات 
اضافة الى إب���راز دور اجلهات االهلية 
املتصدية ملشكلة املخدرات ومشاركتها 
في كل أنش���طتها االجتماعية الفعالة 
والتي تصل الى اكبر قدر من الشرائح 

االجتماعية.
وختم السمدان مشيدا باجلهود التي 
بذلتها اجلهات املشاركة في الكرنڤال وفي 
مقدمتها الش���ركات الراعية وجمعيات 
النفع العام والعديد من اجلهات الشعبية، 
باالضافة الى السفارات، الفتا الى الدور 
الفعال الذي لعبته وزارة االعالم الكويتية 
التي كان لتعليماتها دور كبير في إبراز 
أنشطة املهرجان، كما أشاد أيضا باجلهود 
املتواصلة لرج���ال األمن بقيادة وزير 
الفريق متقاعد الشيخ جابر  الداخلية 
اخلالد، حي���ث بذل رجال األمن جهودا 
كبي���رة منذ الس���اعات االولى من بدء 

االحتفال.

الس�مدان: حريص�ون على مش�اركة »غ�راس« و»الوطنية«
 في توصيل المعلومات الصحيحة عن المخدرات في كل المناسبات

الصقعبي: انطالقة معرض إصدارات 
مطبوعات األوقاف اليوم بالمسجد الكبير

إذاعة »FM 93.3« شاركت
 في أنشطة »هال فبراير 2011«

على مدار يومني شاركت اذاعة »FM 93.3« »يا 
اغلى دار« في فعاليات هال فبراير 2011 »حلوة يا 
كويت« من خالل النقل املباشر لبرامجه وانشطته 

التي يتم تنظيمها في خيمة مدينة عالم زين.
وقال عض���و اللجنة العليا ورئي���س اللجنة 
اإلعالمية ملهرجان هال فبراير 2011 »حلوة يا كويت« 
ولي���د الصقعبي ان اذاع���ة »FM 93.3 « »يا أغلى 
دار« فتحت خطا مباشرا بني مستمعيها واحلضور 

في مدينة عالم زين للطفل في بث مباش���ر ساهم 
في التواصل مع املس���تمعني وذلك من خالل طرح 

مسابقات وتوزيع جوائز قيمة.
وشدد الصقعبي على ان املهرجان في دورته ال� 
12 استطاع ان يجذب املواطنني واملقيمني لالستمتاع 
بفعالياته وانشطته املتنوعة التي تلقى اعجابهم 
من خالل االفكار واملقترحات التربوية والتعليمية 

والترفيهية في نفس الوقت.

الحميدان: »هال فبراير 2011« 
تظاهرة ترفيهية في الكويت

النائب صالح املال،  أوضح 
أن احتفاالت »هال فبراير2011« 
تأصلت في نفوس الكويتيني، 
وباتت تقليدا اعتاده الش���عب 
واملقيمون كل عام، مؤكدا أن ما 
العام مرور خمسني  مييز هذا 
عاما على االستقالل، وعشرين 
عاما على التحرير وخمسة أعوام 
على تسلم صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، أمد اهلل 
في عمره ورعاه، مقاليد احلكم 

في الكويت.
وأش���اد املال ف���ي تصريح 
صحافي للجنة اإلعالمية ملهرجان 
هال فبراي���ر2011 بالتجهيزات 
التي قامت بها  واالستعدادات 
اجله���ات املنظمة لالحتفاالت، 
وبدعوة زعماء الدول للمشاركة 
في أعي���اد الكويت، معتبرا أن 
الش���عب الكويتي بحاجة إلى 
الش���عور بالبهجة والسعادة، 
في هذا الوقت حتديدا، خاصة 
السامية  املكرمة األميرية  بعد 

اليوم في املس����جد  ينطلق 
الكبي����ر مع����رض إص����دارات 
املطبوعات لوزارة األوقاف الذي 
تقيمه وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية بالتعاون مع اللجنة 
املنظمة ملهرجان هال فبراير 2011 
»حلوة يا كويت« خالل الفترة من 
6 الى 10 فبراير اجلاري باخليمة 
الكبيرة على فترتني صباحية 

ومسائية.
وقال عض����و اللجنة العليا 
رئيس اللجنة اإلعالمية ملهرجان 
هال فبراير 2011 »حلوة يا كويت« 
ولي����د الصقعب����ي ان املعرض 
س����يضم مطبوعات من األمانة 
الزكاة،  العامة لألوقاف وبيت 
وذلك في إطار مد اجلسور مع 
اجلمهور من ش����رائح املجتمع 
املختلفة، وذل����ك في إطار دعم 
قيمه اإلسالمية من خالل الوسائل 

التي تفضل بها صاحب السمو 
للشعب الكويتي.

وش���دد املال عل���ى أن هذه 
االحتف���االت مص���در فخ���ر 
للكويت، مطالبا بإعادة النظر 
في أجن���دة »هال فبراير 2011« 
لتجنب التكرار، في إشارة منه 
إلى أن احتفاالت العام الفائت 
شابهت س���ابقاتها في األعوام 

احلديثة بواسطة املطبوعات التي 
يتم توزيعها مجانا.

وأش����ار الصقعب����ي الى ان 
املعرض ميثل نوعا من جتسيد 
ال����والء واالنتم����اء للكوي����ت 

املاضية، إضافة إلى عدم االهتمام 
باملسيرات املنظمة على شارع 
اخللي���ج العرب���ي والعروض 
العسكرية والفعاليات املميزة 
التي كانت تتم على مرأى العامة 
وحتتضنها ش���واطئ الكويت 
اجلميلة، متمنيا التوس���ع في 
الثقافية والغنائية  النشاطات 
والرياضية، تزامن���ا وانتهاء 
بأعمال اإلنشاء في ستاد جابر، 
الكويت  مبش���اركة منتخ���ب 
الوطني. كما أكد أن الدولة لن 
تبخل بضخ األم���وال في هذا 

الصدد.
وحول إم���كان إيجاد طرح 
نيابي بخصوص فعاليات »هال 
فبراير2011«، اوضح أن أعضاء 
األمة ال يريدون التطفل على عمل 
السلطة التنفيذية التي شكلت 
جلنة مكلفة بتنظيم املهرجان، 
وفعالياته، إلى جانب جلنة »هال 
فبراي���ر2011« املوجودة أصال 

للتجهيز والتنظيم.

والتواصل مع املؤسسات األخرى 
وذلك للعام الرابع من التعاون 
والشراكة بعد النجاحات السابقة 
في املعارض التي سبق إقامتها 

والقت إقباال كبيرا.

أعربت احملامي����ة بالتمييز 
والدس����تورية نضال احلميدان 
ان مهرج����ان ه����ال فبراير2011 
يش����هد تطورا في فعالياته من 
عام آلخر بفضل اجلهود املبذولة 
العليا،  اللجنة  التنظيم من  في 
والذي استطاع في سنوات قليلة 
ان يكون احد املهرجانات املميزة 
ليس فقط في الكويت ولكن على 
مس����توى اخلليج وذلك بفضل 

تطوره.
وقالت احلميدان في تصريح 
للجنة اإلعالمي����ة ملهرجان هال 
فبراير 2011 ان الكويت حتتاج الى 

مثل هذه التظاهرات التي تضفي البسمة والفرحة 
على قلوب املواطنني باإلضافة الى حتقيق املكاسب 
االقتصادية والتسويقية والترفيهية والتعاونية 

حيث جتذب جميع أفراد األسرة، 
الفت����ة ال����ى ان الكرنڤال حقق 
جناحات كبي����رة وكان عنوانا 

جيدا الفتتاح األنشطة.
وزادت احلميدان بان املهرجان 
يحتاج الى مزيد من دعم احلكومة 
والقطاع اخلاص مما يساهم في ان 
يكون مبثابة إيقاع واحد خليجيا 
بقليل من الدعم خاصة اننا منلك 
اإلمكانيات البشرية واللوجستية، 
وه����و يحتاج فقط ال����ى الدعم 
والرعاية إلضفاء املزيد من البهجة 

على املتنافسني واملتسابقني.
ودعت احلميدان اللجنة العليا 
للمهرجان الى تنظي����م فعاليات متنوعة جلميع 
أفراد األسرة حتى يشيع جو من البهجة والسرور 

بني اجلميع.

صالح املال

وليد الصقعبي

سحوبات يومية على اجلوائز وأسعار مخفضة

شعار »هال فبراير«

جانب من أنشطة اإلذاعة

د.أحمد السمدان

نضال احلميدان

أسماء الفائزين بسحوبات هال فبراير 2011
أسماء الفائزين بسحوبات هال فبراير 2011 ليوم الخميس الموافق 2011/2/3

اسم الفائزرقم الكوبونالجائزةالترتيب

عبداهلل عبدالفتاح عبداللطيف748656سيارة شفروليه كروز موديل 2011االول

منصور فرج فالح230020عبارة عن اقامة ملدة ليلة واحدة في شاليه ملكي مبنتزه خليفة السياحيالثاني

عبدالسيد عيضة684300اشتراك مبعهد صحي بفندق كراون بالزا ملدة شهرالثالث

هاني فراج خير محمود427206كوبون مسبق الدفع بقيمة )145 د.ك( مقدمة من عيادة بلسم لالسنانالرابع

خالد صالح الهاجري201005اقامة ليلة واحدة في شاليه مبنتزه خليفة السياحياخلامس

فعاليات وأنشطة مهرجان هال فبراير 2011
الموقعالساعةالتاريخالفعاليةالرقم

مدينة عالم زين للطفل، الدائري السادس مدخل مجمع 360من 10 ص - 10 ميوميامدينة عالم زين لالطفال1

يومياسيرك احلسناء والوحش2
العرض االول: 5 - 7م
العرض الثاني: 7.30م 

- 9 م
مدينة عالم زين للطفل، الدائري السادس مدخل مجمع 360

مدينة عالم زين للطفل، الدائري السادس مدخل مجمع 360من 5.15م - 7.30ميوميامسرحية مصباح عالء الدين3
الريالساعة 8 / 9.30م2/6 - 2011/2/7مجمع دار الغامن4

معرض اصدارات ومطبوعات وزارة 6
املسجد الكبيرالساعة 5م2/6 - 2011/2/10االوقاف للشؤون االسالمية

مدينة عالم زين للطفل، الدائري السادس مدخل مجمع 2/6360 - 2011/2/8مسابقة اللهجة الكويتية7

بطولة هال فبراير للرماية املفتوحة )شركة 6
مجمع ميادين الرماية )صبحان(الساعة 4م2/8 - 2011/2/9ميادين صبحان(


