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»هال فبراير« يدشن افتتاح ثالثة مهرجانات في تعاونية مشرف

في إطار مشاركتها في احتفاالت الكويت بأعيادها الوطنية الذهبية

تنطلق أنشطة المهرجان اليوم وسط حضور جماهيري كبير

الحساوي: نهدف لتعزيز مكانة الجمعية ونطمح لمزيد 
من المهرجانات التسويقية وفق رؤية عصرية هادفة

»زين« ترعى كرنڤال »زين الليالي.. ليالي فبراير«
أعلنت شركة زين رعايتها 
الليالي.. ليالي  ملهرجان »زين 
فبراي���ر« أضخ���م املهرجانات 
الترفيهية والتثقيفية في البالد، 
والذي تتزامن أنشطته هذا العام 
مع احتفاالت الكويت باليوبيل 
الذهب���ي لالس���تقالل ومرور 
عش���رين عاما عل���ى التحرير 
ومرور خمس سنوات على تولي 
صاحب الس���مو األمير الشيخ 

صباح االحمد مقاليد احلكم.
وذك���رت زين أكبر ش���ركة 
الكوي���ت أن  ف���ي  اتص���االت 
االحتف���االت التي انطلقت قبل 

يومني جاءت وهي حتمل معها مظاهرة حب ووفاء 
لهذا الوطن، فهي تنوعت ما بني ندوات دينية 
وأمسيات شعرية، وحلقات ثقافية مبشاركة 
كبار االدباء والشعراء اخلليجيني، باالضافة الى 

التواجد املميز لعدد كبير من فناني العرب.
وقال املدير التنفيذي للعالقات واالتصاالت 
في زين عبداهلل اجلدعان »زين ومنذ االنطالقة 
االولى وهي شريك رئيسي لالحتفاالت الوطنية، 
وجتديد مش���اركتها في هذا الكرنڤال الوطني 
هو تأكيد اللتزامها بهذه الش���راكة التي تعتز 

بها«.
وأض���اف اجلدع���ان بقول���ه حرصت زين 
على رعاية »زين الليالي ليالي فبراير« نظرا 
لالقبال الكبير على انشطة املهرجان، فالتنوع 
الكبي���ر في الفقرات الترفيهي���ة زاد من اقبال 
جميع أفراد االسرة، خصوصا اذا ما عرفنا أن 

الكرنڤال االحتفالي هذا العام 
سيستضيف حفالت لالطفال 
 The Little والتي ستقدمها

.Big Club
وكشف أن مهرجان زين 
الليالي.. ليالي فبراير هو 
مهرجان فريد من نوعه فهو 
التي تقدم  من املهرجانات 
لوحة فنية متت���زج فيها 
ألوان الفن والفكر والترفيه 
البراز صورة تعبر عن احلب 

والوفاء لهذا البلد.
وأفاد بأن زين حترص 
عل���ى مش���اركة الش���عب 
الكويتي احتفاليته وفرحته مش���يرا الى أنها 
طبعت بصمتها في هذا االجتاه بدعمها املهرجانات 
الوطنية مثل »مهرج���ان ليالي فبراير« وهال 
فبراير والذي يجد فيه اجلميع متنفسا أسريا 
ليستمتعوا بهذه العروض واالحتفاالت الثقافية 

والفنية.
اجلدير بالذكر أن الراغبني في حضور هذه 
االحتفاالت املمتدة خالل فبراير اجلاري ما عليه 
اال زيارة فرعي الشركة في مجمع االڤنيوز ومول 
360، علم���ا أن احتفاالت »زين الليالي.. ليالي 
فبراير« هذا العام ستشهد غناء مجموعة من 
االغاني التي طرحتها الشركة خصيصا لهذه 
املناسبة الوطنية في ألبومها اخلاص مبشاركة 
واس���عة من املواهب الشابة، ويصل عدد هذه 
االغاني الى 12 أغنية وطنية مت انتاجها خصيصا 

لهذه املناسبة.

الدعاس: سحوبات يومية على »جوائز هال فبراير 
2011« في مجمع المغاتير بالفروانية

اكد عضو مجلس ادارة تعاونية مشرف ورئيس 
جلنة املشتريات والتسويق شمالن احلساوي ان 
مجلس االدارة يهدف الى تعزيز مكانة تعاونية 
مش����رف الرائدة بني االسواق التعاونية وتقدمي 
االفضل من حيث اخلدمات واالسعار التنافسية 

واالنشطة واملهرجانات التسويقية.
وقال: تش����ارك جمعية مش����رف التعاونية 
في مهرجانات االعي����اد الوطنية لبلدنا الكويت 
بتزيني املنطقة واملراكز التسويقية واملشاركة في 
دعم مهرجان هال فبراير والعيد الوطني وعيد 
التحرير وتقدمي 3 مهرجانات بخصومات كبيرة 
كمهرجان القرطاسية الذي سيشمل عروضا خاصة 
الحدث املاركات واسعارا مخفضة والبيع بالتكلفة 
للشنط املدرسية مبشاركة كبرى الشركات الرائدة 

بالقرطاسية وكذلك مهرجان العطور والتجميل بخصم يصل الى 20% على جميع 
املاركات وبعضها حصرية مثل مهرجان »امريكانا« و»خزان« الى جانب العروض 

اخلاصة للمستهلك املستمرة على مدار السنة.
واضاف احلساوي: حققنا خالل العام املاضي منوا متواصال في كل املجاالت وال 
يقتصر فقط على التسوق بل حتى على االنشطة واخلدمات واملشاريع وهذا يؤكد 

التزامنا بالتطوير والتميز املستمر الذي كانت 
نتائجه باالرقام تفوق التوقعات.

وقال: متت املوافقة على انشاء واجناز وتوسعة 
فرع 24 س����اعة وس����يتم نقل اخلدمة الى فرع 
قطعة )1( ليعمل 24 س����اعة الس����تقبال رواده 
ولتقدمي خدمة افضل الى حني االنتهاء من الفرع 
احلديث، مؤكدا ان تطلعات مجلس االدارة هي 
تطبيق السياسات الناجحة لتطوير جميع خدمات 
اجلمعية والتحديث الدائم مب����ا يالئم التطور 
احلالي لتقدمي خدمة افضل الهالي املنطقة ورواد 
اجلمعية ولتأكيد املكانة الرائدة جلمعية مشرف 

التعاونية.
كما نسعى جاهدين لتقدمي خدمات تنفرد بها 
اجلمعية لتساهم على الدوام في دفع عجلة منو 
وجن����اح اعمالنا نحو االمام وجناح تلو جناح مدعوما بحرص مجلس االدارة على 
تطبيق ارقى معايير اجلودة في خططه للسنوات املقبلة كما نحرص على ممارسة 
اعمالنا مبنتهى الوضوح واملصداقية وس����يكون عام 2011 بداية ملرحلة جديدة في 
تاريخ اجلمعية ليش����هد تطورا في كل املج����االت وحصولنا على مكانة مميزة من 

بني 56 جمعية تعاونية.

تنطلق اليوم الثالثاء أنشطة مهرجان 
هال فبراير2011 »حلوة ياكويت« فى مجمع 
»مغاتير« بالفروانية في السادسة مساء، 
وس����ط أجواء احتفالية كبرى وحضور 
جماهيرى متميز، وسحوبات كبرى على 
أحدث السيارات للزائرين، وتعتبر هذه 
األنشطة استمرارا لجوالت المهرجان التي 
انطلق����ت من مجمع الدبوس ودار الغانم 

األسبوع الماضي.
 وبهذه المناس����بة ق����ال رئيس لجنة 
التسوق في مهرجان هال فبراير 2011 »حلوة 
ياكويت« محمد الدعاس في تصريح خاص 
للجنة اإلعالمية لمهرجان هال فبراير2011 

ان مجمع مغاتير تزين الستقبال المهرجان 
بعد النجاح الكبير الذي حققته أنشطة 
المهرجان في مجمع الدبوس ودار الغانم، 
مش����يرا الى ان مهرج����ان هالفبراير2011 
»حلوة ياكويت« تحول الى كرنڤال وعرس 
ترفيهي وسياحي واجتماعي يبث البهجة 
والس����عادة في نفوس الحضور الكبير، 
وستبدأ األنشطة بصورة يومية من الساعة 

السادسة حتى التاسعة مساء. 
 وأضاف الدع����اس أن مجمع مغاتير 
سيشهد س����حوبات وهدايا كبيرة خالل 
فترة المهرجان باإلضافة إلى ان عمليات 
الشراء من تلك المحالت ستتيح الفرصة 

للمشترين الحصول على كوبونات تؤهلهم 
للدخول في الس����حوبات على العديد من 

السيارات والجوائز القيمة.
 وع����ن اس����تعدادات مجم����ع مغاتير 
لمهرج����ان »هال فبراي����ر 2010« حلوة يا 
كويت قال رئيس السحوبات في مهرجان 
هال فبراير مصطفى حيدر إن المجمع أعد 
مفاجآت ترفيهية كبي����رة لرواد المجمع 
احتفاال بهذه المناسبة السيما األطفال الذين 
سيستمتعون بجميع البرامج التي أعدتها 
اللجنة العليا وسوف تكون مفاجأة كبيرة، 
عالوة على برامج عدة أخرى سيكش����ف 

عنها في حينها.

أبورمية: هال فبراير 2011 يدخل البهجة 
إلى نفوس الكويتيين والوافدين

ركن المغاوير يقدم القدوة لألطفال 
ويساهم في بناء شخصيتهم

الذي  اس����تطاع ركن املغاوير 
يقام ضمن أنشطة هال فبراير 2011 
»حلوة يا كويت« مبدينة عالم زين 
للطفل ان يكون محط أنظار األطفال 
الذين وجدوا فيه فرصة ملمارسة 
هواياتهم واألنشطة املختلفة في 

إطار تعليمي تربوي.
ويقول عضو جلن����ة البرامج 

واألنشطة في مهرجان هال فبراير 
2011 »حلوة يا كويت« تركي احلربي 
ان الركن يساهم في تخريج األطفال 
وخاصة األوالد لبناء ش����خصية 
قيادية قوية عس����كرية وذلك من 
خالل استقبال األطفال بدءا من عمر 
7 س����نوات ومينح شهادة للطفل 
باجتيازه مس����ابقات واختبارات 

الركن.ويضيف عضو جلنة البرامج 
واألنشطة في مهرجان هال فبراير 
2011 »حلوة يا كويت« عادل النجار 
ان الركن حاز إعجاب األطفال في 
عامه األول ألنه يقدم املثل والقدوة 
له����م باالضافة ال����ى التقارب بني 
األطفال والشرطة ورجال اجليش 

واإلطفاء.

أكد عضو مجلس األمة د.ضيف اهلل أبورمية ان االحتفاالت ب� 
»هال فبراير« حتمل من األهمية الكثير نظرا لتزامنها مع االحتفاالت 
الوطنية بعيدي االس���تقالل والتحرير، إلى جانب االحتفال هذا 
العام مبرور 5 سنوات على جلوس صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، وتسلمه زمام احلكم، وهذه املناسبات، مجتمعة، 

عزيزة على قلوب الكويتيني كلهم.
وق���ال في تصريح صحاف���ي للجنة اإلعالمي���ة ملهرجان هال 
فبراير 2011 إن احتفاالت »هال فبراير« تدخل البهجة إلى نفوس 
الكويتيني، وتشكل متنفس���ا لهم مما عانوه في األعوام السيئة 
التي ش���هدتها الكويت من غزو وتعطيل للتنمية وفقد للمراكز 
املهمة التي تبوأتها، ونحن نؤيد إجناح هذه االحتفاالت، على أن 
تلتزم بالضوابط الشرعية وال تخرج عن إطار العادات والتقاليد 

د.ضيف اهلل أبورميةالكويتية األصيلة.

الصقعبي دعا المواطنين لحضور المسابقات

انطالق بطولة الرماية الثانية لـ »هال فبراير 
2011« اليوم برعاية الفهد

تنطلق اليوم حتت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لش���ؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون 
االسكان الشيخ احمد الفهد بطولة الرماية الثانية في نادي ميادين 

الرماية بصبحان.
ودعا عضو اللجنة العليا ورئيس اللجنة االعالمية ملهرجان هال 
فبراير 2011 »حلوة يا كويت« وليد الصقعبي اجلمهور الى حضور 
انشطة البطولة التي ستشهد منافسات ساخنة بني الفرق املشاركة في 
البطولة.وأشار الصقعبي الى ان هناك 9 فرق ستشارك في مسابقات 
بطول���ة الرماية الثانية هي: فريق هال فبراير 2011 وفريق الش���هيد 
فهد االحمد وفريق احتاد الش���رطة وفريق زين واالحتاد العسكري 
لوزارة الدفاع، االحتاد العسكري للحرس الوطني، النادي العلمي، 
مركز بلسم لعيادة االسنان وفريق يوسف احمد الغامن، وسينافسون 
على مسابقات مس���دس 9 مم رجال مسافة 10 أمتار ومسدس توتو 

وليد الصقعبينساء ورجال مسافة 10 أمتار.

ركن املغاوير

ركن متميز

أطفال يلهون في ركن املغاوير

شمالن احلساوي شعار هال فبراير

محمد الدعاس

الجدعان: »زين« تعتز برعايتها للمهرجان 
ألنها شريك رئيسي في المجتمع

صرح املدير التنفيذي للعالقات 
واالتصاالت في شركة زين عبداهلل 
اجلدعان عن الرعاية الرئيس���ية 
ملهرج���ان »ه���ال فبراي���ر 2011« 
والذي تتزامن أنشطته هذا العام 
مع احتف���االت الكويت باليوبيل 
الذهبي لالستقالل ومرور عشرين 
عاما على التحرير ومرور خمس 
سنوات على تولي صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد 

احلكم.
وذكر أن الشركة التي حتتفظ 
بريادة قطاع االتصاالت في الكويت، 
تعتز برعايتها لهذا املهرجان الذي 
احتضنت انش���طته من���ذ العام 
األول لوالدته، فهو واحد من أكبر 
التي تهدف  الوطنية  الكرنڤاالت 
إلى تنشيط احلركة االقتصادية 
والتجارية، وذلك من خالل الترويج 

للقطاع السياحي التسويقي.
وقال اجلدعان: »مهرجان هال 
فبراير 2011 يحمل هذا العام طعما 
خاصا محلى بنكهة وطنية، فهو 
يتزامن مع العيد الذهبي لالستقالل، 
ومرور 20 عاما على أعياد التحرير، 

كما أنه يواكب مرور 5 س���نوات 
على تولي صاحب السمو األمير 

مقاليد احلكم«.
وختم بقوله »شركة زين طاملا 
اعتبرت نفس���ها شريكا رئيسيا 
للمجتمع الكويتي وهي جتد في هذا 
الكرنڤال الوطني الفرصة لتحقيق 
وتعزيز ه���ذا املفهوم«، مبينا أن 
زين حققت العديد من اإلجنازات 
املتميزة ف���ي هذا االجتاه بدعمها 
العديد م���ن البرامج االجتماعية 

املختلفة. 

عبداهلل اجلدعان

أنشطة مهرجان هال فبراير 2011 »حلوة يا كويت«
الموقعالساعةالتاريخالنشاطالرقم

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

العرض األول: 5 – 7ميومياسيرك احلسناء والوحش2
العرض الثاني: 7.30 – 9م

مدينة عالم زين للطفل
الدائري السادس مدخل مجمع 360

مدينة عالم زين للطفلمن 5.15م – 7.30ميوميامسرحية مصباح عالء الدين3
الدائري السادس مدخل مجمع 360

معرض إصدارات ومطبوعات4
املسجد الكبيرالساعة 5م2/8 – 2011/2/10وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

مدينة عالم زين للطفل2011/2/8مسابقة اللهجة الكويتية5
الدائري السادس مدخل مجمع 360

6
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 مغاتير7

مدينة عالم زين للطفلالساعة 6م2/10 – 2011/2/11مسابقة التصوير الفوتوغرافي )أحلى صورة للطفل(8
الدائري السادس مدخل مجمع 360


