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السريع: قفزة في مبيعات تعاونية مشرف

حماد: المكرمة األميرية ستضفي جوًا من البهجة

تشمل املواد الغذائية واالستهالكية 
ومهرجان اخلضار األسبوعي.

وأشار السريع الى توفر الوعي 
االستهالكي لدى املواطنني واملقيمني 
في انتقاء السلع اجليدة وباألسعار 

اكد النائب س����عدون حماد ان افراح الكويت هذه الس����نة كالبدر مت 
اكتماله، اذ تتزامن االحتفاالت ب� »هال فبراير 2011« مع االحتفاالت باالعياد 
الوطنية متمثلة بعيد االستقالل اخلمسني وعيد التحرير العشرين وذكرى 
مرور خمس سنوات على تسلم صاحب السمو االمير مقاليد احلكم في 
البالد. واشاد حماد بجهود اللجنة االعالمية للمهرجان واجلهات املنظمة 
لالحتفاالت في هذا املوسم في ظل مشاركة عدد من رؤساء ووزراء من 
دول العالم العربي في مهرجانات الكويت، واضاف ان املكرمة االميرية 
السخية جاءت لتضفي جوا جديدا من البهجة للمواطنني الذين ينتظرون 
هذا املوس����م بفارغ الصبر للتمتع باالجواء التسويقية التي سيشهدها 

مهرجان هال فبراير 2011 وتتزامن واملناخ الربيعي في الكويت.
وأكد حماد ان االستعدادات التي جتري الستقبال احتفاالت هال فبراير 
2011 في الكويت جيدة وتليق بالكويت، وهي مبنزلة تعبير عن اشراق 

اجلوانب السياحية واالحتفاالت.

ادارة  أش����اد رئيس مجل����س 
تعاونية مشرف م.مؤيد السريع 
مبهرجان هال فبراير 2011 »حلوة 
يا كويت« في اجلمعية، مش����يرا 
الى وجود قفزة في املبيعات من 
قبل جمهور املس����تهلكني بشكل 
عام وأهالي منطقة مشرف بشكل 
خاص. وأعرب السريع في تصريح 
صحافي للجنة اإلعالمية ملهرجان 
هال فبراير 2011 عن سعادته بفوز 
احد املواطن����ني باملنطقة بجائزة 
السيارة على كوبون املشتريات من 
اجلمعية، الفتا الى ان الفائز العام 
املاضي كان من منطقة مشرف، وهذا 
يدل على اإلقبال الشديد على الشراء 
من اجلمعية نتيجة اخلصومات 
الهائلة التي تقدمها اجلمعية على 
السلع والعروض املخفضة والتي 

املخفضة، الفتا الى حرص مجلس 
اإلدارة على تخفي���ف األعباء عن 
املس���تهلكني واحلد من الغالء من 
خالل هذه العروض. وقال السريع: 
ان املستهلك يس���تفيد من وجود 
السلع اجليدة وباألسعار املخفضة، 
أما اجلانب اآلخر فهو االستفادة من 
اجلوائز املخصصة باملهرجان. وشدد 
السريع على ضرورة متابعة انشطة 
مهرجان ه���ال فبراير 2011 »حلوة 
يا كويت« واالس���تفادة من مزايا 
التسوق، معربا عن أمله في املزيد 
من اإليرادات واملبيعات وانعاش 
حركة التسوق باجلمعية، مشيرا 
الى وجود كميات كبيرة من السلع 
املخفضة مبخازن اجلمعية والسوق 
املركزي، لتلبي طموحات املستهلكني 

من داخل وخارج املنطقة.

سعدون حماد

م.مؤيد السريع

مسابقة التصوير لألطفال 
تنطلق غدًا في مدينة 

عالم زين

أسماء الفائزين بسحوبات 
يوم 6 الجاري من »الغانم«

تنظم جلنة البرامج واالنشطة 
ف���ي مهرجان ه���ال فبراير 2011 
»حلوة يا كويت« غدا مس���ابقة 
التصوير لالطفال الختيار افضل 
صورة مت تصويرها في مهرجان 
هال فبراي���ر 2011، باالضافة الى 
الص���ور اخلاص���ة باحتفاالت 
الكوي���ت بأعياده���ا الوطني���ة 
وذلك ملدة يومني )10-11 فبراير 
اجلاري(. وقالت رئيس���ة جلنة 
البرامج واالنشطة في مهرجان 
هال فبراير 2011 »حلوة يا كويت« 
مدينة اسماعيل ان املسابقة تشمل 
اجمل صورة للكويت وسيتم منح 
جوائز عينية لكل املشاركني من 
األطفال باالضافة الى تقدمي جوائز 
خاص���ة الفضل الصور للكويت 
وافراحها، موضحا ان املس���ابقة 
ستقام الس���اعة اخلامسة مساء 
بخيمة مدينة عالم زين لالطفال. 
وقالت اسماعيل ان املسابقة تسعى 
للتفاعل اجلماهيري بني مهرجان 
هال فبراي���ر 2011 واملواطنني في 
اطار حب الوطن وذلك لتجسيد 
الشعور الوطني واحلب والوفاء 
الوطن لبلدهم  ابناء  الذي يكنه 
الكويت وذلك من خالل الصور 
الفنية التي تعبر عن جمال الكويت 
مباضيها وحاضرها ومستقبلها 

من خالل الصور.

هند بريكي مبارك – س���يارة 
شفروليه كروز موديل 2011، نايف 
املطي���ري – إقامة ملدة ليلة واحدة 
في ش���اليه ملكي مبنتزه خليفة 
السياحي، محمد بريكي مبارك – 
اشتراك مبعهد صحي بفندق كراون 
بالزا ملدة شهر، Sabiba K.E – كوبون 
مسبق الدفع بقيمة 145 دينارا مقدما 
من عيادة بلسم لألسنان، يعقوب 
يوس���ف – إقامة ليل���ة واحدة في 

شاليه مبنتزه خليفة السياحي.

الصقعبي: ولي العهد رجل المهام الصعبة

االستقالل و20 عاما على التحرير 
ومرور 5 أعوام على تولي صاحب 
السمو األمير سدة احلكم وتزكية 
سمو الشيخ نواف األحمد ملنصب 

ولي العهد.

يضع بصمة وعالمة في خدمة 
الوطن واملواطنني.

وقدم الصقعبي التهنئة الى 
صاحب الس���مو األمير وسمو 
ولي العهد مبرور 50 عاما على 

هن���أ عضو اللجن���ة العليا 
ورئيس اللجنة اإلعالمية ملهرجان 
هال فبراير 2011 »حلوة يا كويت« 
وليد الصقعبي سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد على مرور 5 
أعوام على تزكية صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد له 
والتي استطاع خاللها ان يكسب 
ثقة القيادة السياسية في سموه 

وجدارته في القيادة واإلدارة.
وأش���ار الصقعب���ي الى ان 
مسيرة سمو ولي العهد مضيئة 
ومليئة باإلجنازات التي حتققت 
خالل مس���يرته بدءا من عمله 
محافظا حملافظة حولي ثم وزيرا 
للداخلية فوزيرا للدفاع ثم وزيرا 
للش���ؤون االجتماعية والعمل 
ونائبا لرئيس احلرس الوطني 
ونائبا لرئيس مجلس الوزراء 
الى ان أصبح وليا للعهد، فعبر 
عدة مناصب استطاع سموه ان 

شعار مهرجان هال فبراير وليد الصقعبي


