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رأت أن هناك قصورًا في الزينة في شوارع الكويت

تنطلق غدًا بمشاركة 9 فرق

ختام ناجح لالحتفاالت في دار الغانم

معصومة المبارك: »هال فبراير 2011« موسم لألفراح لبعث األمل في مستقبل أفضل

إقبال كبير على مرسم فبرور التعليمي بـ »عالم زين«

يش����هد مرس����م فبرور التعليمي ال����ذي يقام ضمن 
أنش����طة مهرجان هال فبراير 2011 »حلوة يا كويت« في 
مدينة عالم زين للطفل إقباال كبيرا من األط��فال ال��ذين 
وج������دوا في��ه المتعة التعليمي���ة واكتش������اف الذات 

وابراز المواه��ب.
وقالت عضو لجنة البرامج واألنشطة بالمرسم دعاء 
المطيري في تصريح صحافي للجنة اإلعالمية لمهرجان 
هال فبراير 2011 »حلوة يا كويت« ان المرس����م يستقبل 
العديد من األطفال الذين يس����تمتعون بالمرس����م الذي 
يقام ألول مرة لتنمية الجانب الثقافي التعليمي وذلك 
من خالل استعراض عدد من األفالم المميزة عن تاريخ 
وتراث الكويت، الفتة الى ان المرسم يقيم ورشا يدوية 
للرسم على الفخار وتشكيل الصلصال ومرسما باأللوان 
وذلك في اطار مسابقات تعليمية ترفيهية للطفل وتوزيع 

جوائز مميزة على األطفال الفائزين.

الفهد يرعى بطولة الرماية الثانية
 لـ »هال فبراير 2011«

»هال فبراير« ينطلق إلى محطته الثالثة 
بمجمع مغاتير

أنس: أنشطة رياضية متنوعة في المهرجان
أكد عضو جلنة البرامج واالنشطة ومسؤول البرامج الرياضية 
في مهرجان هال فبراير 2011 »حلوة يا كويت« سالم انس ان املهرجان 
في دورته ال� 12 يركز على الطفل من خالل تقدمي مجموعة مختارة 
من االنشطة املتنوعة التي جتذب جميع افراد االسرة وفي مقدمة هذه 

البرامج االنشطة الرياضية التي تلقى إعجابا من اجلميع.
وقال انس في تصريح خاص للجنة االعالمية ملهرجان هال فبراير 
2011 »حلوة يا كويت« ان هذا العام سيش���هد اقامة أنشطة رياضية 
مميزة وفي مقدمتها ماراثون االطفال الذي سيقام يوم 11 فبراير املقبل 
من أمام ماكدونالدز الواجهة البحرية في الساملية والذي يشارك فيه 
اكث���ر من 600 طفل وبطولة كرة القدم لالطفال باالضافة الى بطولة 
هال فبراير للرماية املفتوحة التي تقام باالشتراك مع شركة ميادين 

في مقر الشركة.
وقال انس: ان هناك جوائز سيتم توزيعها على الفائزين في هذه 

االنشطة املنوعة.

يرعى نائ���ب رئيس مجلس 
الوزراء للش���ؤون االقتصادية 
التنمية  الدولة لشؤون  ووزير 
الدولة لشؤون االسكان  ووزير 
الشيخ احمد الفهد بطولة الرماية 
الثانية التي تقام في نادي الرماية 
بصبحان التي تنطلق غدًا وملدة 

يومني.
العليا  اللجن���ة  وقال عضو 
ورئيس اللجنة االعالمية ملهرجان 
هال فبراير 2011 »حلوة يا كويت« 
وليد الصقعبي ان هذه الرعاية 
الكرمية من الش���يخ أحمد الفهد 
للبطولة تأكيد على جناحها في 
املاض���ي والتي حضرها  العام 
وتابعها جمهور كبير من هواة 

اللعبة.
وقال الصقعبي ان هناك عددا 
من الفرق اعلنت مشاركتها في 
مسابقات البطولة، هي فريق هال 
فبراير 2011 وفريق الشهيد فهد 

هنأت النائبة ف����ي مجلس االمة د.معصومة 
املبارك، الشعب الكويتي مبناسبة مهرجان هال 
فبراير 2011 واالعياد الوطنية املتمثلة في الذكرى 
اخلمسني )اليوبيل الذهبي( لالستقالل، والذكرى 
العشرين للتحرير، وذكرى مرور خمس سنوات 
على تسلم األمير مقاليد احلكم في الكويت، كما 
متنت املبارك عمرا مديدا لصاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد.
وقالت د.املبارك في تصريح للجنة االعالمية 
ملهرج����ان هال فبراي����ر 2011، ان الكويت حكومة 
وشعبا، مواطنني ومقيمني في حاجة لهال فبراير 
2011 الى موس����م افراح كه����ذا، لبعث االمل بغد 

أفضل.
واش����ارت املبارك الى ان مهرجان هال فبراير 
2011 يش����كل فرصة ال مثيل لها لتحقيق الهدف 

املنشود منه، عبر مظاهر الفرح، التي احبت ان تنتشر في ارجاء الكويت كلها، معربة 
عن تطلعاتها باسمها والشعب الكويتي قبلها، اال يقتصر الفرح على شهر فبراير، 
ويتجاوزه الى العام بأكمله، مش����ددة عل����ى ان هذا ال ميكن ان يتم من دون تنفيذ 
س����ريع خلطة التنمية، من اجل خلق االستقرار الدائم في نفوس اجلميع، وارساء 
االطمئنان الى ان الفرص الوظيفية ستكون من خالل اخلطة، وموجهة الى شرائح 

الشباب على تنوعها واختالف انتماءاتها.
وفي الس����ياق ذاته طالبت النائبة د.املبارك 
املش����رفني على تنظيم مهرج����ان »هال فبراير«، 
باحلرص على ايصال املعني احلقيقي للمهرجان 
الى الفئات االجتماعية املختلفة، لكي يلمس����ها 
الفرد، مواطنا او مقيما، بشكل سليم، الفتة الى ان 
احلزن يتملكها وهي متر اليوم في شوارع الكويت 
بسبب املس����توى املتدني من االهتمام بالزينة 
املخصصة للمهرجان، فالكويت تس����تحق اكثر 
من ذلك، خاصة ان املبالغ املرصودة لها ضخمة، 
وعلى وجه التحديد زينة املباني وأعمدة االنارة 
في الشوارع، مشيرة الى ان الزينة ال ترقى الى 
مستوى هال فبراير 2011 بشكل عام، خصوصا 
ان االحتفاالت هذا العام تضم مشاركني ومدعوين 
على مستوى رؤس����اء ووزراء كانت الكوي قد 

شاركتهم افراح دولهم فأبدعوا مبهرجاناتهم.
وشددت د.معصومة املبارك على ان اجلهات املسؤولة من القطاعني العام واخلاص، 
تتحمل مسؤولية القصور االحتفالي، مشيرة باصبع االتهام الى البخل في االنفاق 
على هذا املهرجان، ولم تس����تثن املبارك املواطنني، مطالبة إياهم بقليل من الزينة 

واالعالم في بيوتهم، لتكون جزءا من الكرنڤال، ومن احتفاالت الوطن.

تختتم اليوم أنش���طة مهرجان هال فبراير »حلوة يا كويت« في 
مجمع دار الغامن بالري، وذلك وسط حضور جماهيري كبير، حيث 
شهد توزيع نحو 5 سيارات، باإلضافة الى جوائز قيمة ونوعية أدخلت 

السرور على احلضور الذين تابعوا املهرجان في املجمع.
ومن جهة اخرى، تنطلق غدا أنشطة احتفالية في مجمع مغاتير 
بالفروانية، وذلك في ثالث محطاته بعد انطالقته األولى في مجمع 

الدبوس ثم مجمع دار الغامن.
وقال رئيس جلنة التس���وق ملهرجان هال فبراير 2011 »حلوة يا 
كويت« محمد الدعاس ان اللجنة قامت بإعداد برنامج متكامل للمحال 
املش���اركة في املجمع جلذب أكبر عدد من احلضور، وذلك مبناسبة 
االحتفال اليومي الذي يشهده املهرجان، الفتا الى ان اختيار مغاتير لم 
يأت من فراغ بل مت بشكل مدروس نظرا ألنه يقع في منطقة سكنية 

ويتوسط الفروانية، ما يجعله قبلة لرواد التسوق.

األحمد وفريق احتاد الش���رطة 
وفريق زين واالحتاد العسكري 
لوزارة الدفاع، واالحتاد العسكري 
للحرس الوطني، والنادي العلمي، 
ومركز بلس���م لعيادة االسنان 
وفريق يوس���ف احم���د الغامن 
العديد من املسابقات  وستشهد 

على مسدس 9 مم رجال مسافة 
10 أمتار ومسدس توتو )نساء 

ورجاال( مسافة 10 أمتار.
ودعا الصقعبي اجلمهور الى 
حضور انش���طة البطولة التي 
ستش���هد منافسات ساخنة بني 

الفرق املشاركة في البطولة.

وليد الصقعبي

محمد الدعاس

الشيخ أحمد الفهد

سالم العويد اإلبراهيم

سالم أنس

جانب من مهرجان دار الغامن

د.معصومة املبارك شعار هال فبراير

طفلة مشاركة

جانب من املرسم

أحد األطفال املشاركني

فعاليات وأنشطة مهرجان هال فبراير 2011 »حلوة يا كويت«
الموقعالساعةالتاريخالنشاط

الدائري السادس مدخل مجمع 360من 10 ص- 10ميوميامدينة عالم زين لألطفال1

العرض األول: 5 -7 م العرض يومياسيرك احلسناء والوحش2
مدينة عالم زين للطفل الدائري السادس مدخل مجمع 360الثاني: 7.30 - 9م

مدينة عالم زين للطفل الدائري السادس مدخل مجمع 360من 5.15م - 7.30ميوميامسرحية مصباح عالء الدين3
الريالساعة 8 - 9.30م2011/2/7مجمع دار الغامن4

معرض إصدارات ومطبوعات5
املسجد الكبيرالساعة 5م2/7 – 2011/2/10وزارة األوقاف للشؤون اإلسالمية

مدينة عالم زين للطفل الدائري السادس مدخل مجمع 2/7360 – 2011/2/8مسابقة اللهجة الكويتية6

7
بطولة هال فبراير للرماية املفتوحة

)شركة ميادين صبحان( برعاية نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية

مجمع ميادين الرماية )صبحان(الساعة 4م2/8 – 2011/2/9

الفروانيةالساعة 6م2/8 – 2011/2/12مجمع مغاتير8

أسماء الفائزين بسحوبات هال فبراير 2011 ليوم الجمعة الموافق 2011/2/4
مكان الشراءاسم الفائزرقم الكوبون الجائزةالترتيب

الغامنفيصل فاضل مصطفى385356سيارة شفروليه كروز موديل 2011األول

جيان1739409Nisar Mohإقامة ملدة ليلة واحدة في شاليه ملكي مبنتزه خليفة السياحيالثاني

ابراهيم محمد املهدي مجمد1391696اشتراك مبعهد صحي بفندق كراون بالزا ملدة شهرالثالث

طارق غزال401679كوبون مسبق الدفع بقيمة 145 د.ك مقدمة من عيادة بلسم لألسنانالرابع

الغامنهدى احمد املضيان157477إقامة ليلة واحدة في شاليه مبنتزه خليفة السياحياخلامس

»االمتياز« راٍع ذهبي لألنشطة الدينية بمهرجان »ليالي فبراير«
أعلنت شركة االمتياز لالس���تثمار عن رعايتها الذهبية 
لالنشطة الدينية اخلاصة مبهرجان ليالي فبراير 2011 حيث 
يحف���ل برنامج املهرجان في دورته له���ذا العام بالعديد من 
االنش���طة الدينية تتضمن احملاضرات والندوات التوعوية 
واالرشادية التي يقدمها كبار الدعاة والشيوخ واملرجعيات 

الدينية الكويتية والعربية.
وارجع مساعد املدير العام لشركة االمتياز لالستثمار سالم 
العويد االبراهيم رعاية الشركة الى حرص الشركة على القيام 
بدورها املجتمعي وممارسة املسؤولية االجتماعية لتكريس 
هذا الدور احملوري في عمل الشركات مؤكدا ان القيمة املضافة 

الي شركة تكمن في اعطائها حيزا 
اكبر لهذا الدور وبغيابه تفقد جزءا 

من دورها في تنمية املجتمع.
وقال ان رعاية هذا احلدث املهم 
تأت���ي في اط���ار ح���رص االمتياز 
لالس���تثمار على مواصلة رسالتها 
الشاملة التي تنطلق من املرتكزات 
الشرعية، وانسجاما مع دورها جتاه 

اف���راد املجتمع، مؤكدا دور هذه الندوات في نش���ر التوعية 
الدينية.واوضح االبراهيم ان املتتبع للفعاليات واالنش���طة 

الدينية في السنوات السابقة في ليالي 
فبراير يالح���ظ قدرتها على جذب 
الناس من خ���الل كوكبة من الدعاة 
املتميزين في طريقهم دعوتهم من 
خالل ترغيبهم في املشاركة الفاعلة 
لدرجة ان عدد احلضور وصل الى 
اعداد غير مسبوقة في وقت نحتاج 
الى تكثيف اقامة الندوات واحملاضرات 
الدينية والتوعية واالستفادة من علم وفقه شيوخنا وعلمائنا 
االجالء، متوقعا ان حتظى هذه االنش���طة باهتمام وحضور 

كبيرين، باعتبار ان الشعب الكويتي متدين بطبعه ويحرص 
دائما على متابعة هذه االنشطة.

واكد ان انش���طة املهرجان تتزامن مع احتفاالت الكويت 
مبرور 50 عاما على االستقالل ومرور 20 عاما على التحرير 
ومرور 5 س���نوات على تولي صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح األحمد مقاليد احلكم، األمر الذي يتطلب من اجلميع 
العمل بتف���ان واخالص لتحقيق رغبة س���موه في حتويل 
الكويت الى مركز مالي وجتاري وعاملي مبا ينعكس ايجابيا 
على مسيرة االقتصاد الكويتي ويضع الكويت على خارطة 

التنمية املستدامة لتعود كما كانت درة اخلليج.


