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 عادل العتيبي
العميرية  تستعد جمعية 
التعاونية لتوزيع  والرابي���ة 
هدايا على املساهمني واملقيمني 
مبناسبة االحتفاالت الوطنية 
مبرور 50 عاما على استقالل 
الكوي���ت والذكرى ال� 20 على 
التحرير ومرور 5 سنوات على 
تولي صاحب السمو األمير سدة 

احلكم.
وأعلن نائب رئيس مجلس 
إدارة جمعية العميرية والرابية 
الرشيدي ان مجلس  عبداهلل 
اإلدارة يستعد لتوزيع الهدايا 

على املساهمني والتي تتضمن أعالم الكويت وصورا 
لصاحب السمو األمير وسمو ولي العهد، باالضافة 
ال���ى املالبس التي حتتوي عل���ى أعالم الكويت، 
مضيفا ان هناك تعاونا بني مجلس اإلدارة واحتاد 

اجلمعيات التعاونية إلجناح هذه املناسبة.
من جانب آخر، هنأ الرشيدي صاحب السمو 
األمير مبناس���بة العيد الوطن���ي وعيد التحرير 

والذكرى اخلامسة لتولي سموه 
مقاليد احلكم، مؤكدا ان سموه رجل 
دولة من الطراز األول ساهم في 
بناء الكويت احلديثة منذ استقاللها 
حامال الكويت في عقله وقلبه من 

أجل رفعتها وازدهارها.
وأكد ان املكرمة األميرية مبنح 
كل مواط���ن 1000 دينار وصرف 
امل���واد الغذائية باملجان حلاملي 
البطاقة التموينية ليست بغريبة 
على صاحب السمو والد اجلميع 
الذي يتلمس احتياجات شعبه، 
مشيرا الى ان هذه املكرمة سترفع 
املعاناة عن بعض األس���ر وتسد 
حاجاتهم.وأضاف الرش���يدي: على املستهلك ان 
يدرك ان هذه املكرمة ستكون عونا له في ظل الغالء 
الفاحش وعليه البد من محاربة الغالء املصطنع 
باالبتعاد عن هذه السلع والتوجه الى سلع اخرى 
تفي بالغرض، متمنيا من وزارة التجارة ان حتد 
من ارتفاع األسعار غير املبرر، خاصة في الفترة 

املقبلة في ظل املكرمة األميرية.

بمناسبة االحتفاالت الوطنية وذكرى التحرير

» العميرية والرابية«  توزع الهدايا على مساهميها

أشكناني: »التجارة« تتابع سحوبات المهرجان 

قال مفتش الس���حوبات في 
التج���ارة والصناع���ة  وزارة 
عبدالعزيز اشكناني ان وزارة 
التجارة تقوم بجهود مكثفة في 
مهرجان هال فبراير 2011 »حلوة 
يا كويت«، خصوصا فيما يتعلق 
بالرقابة على اخلصومات التي 
متنحه���ا احملالت خ���الل فترة 
املهرجان، والتأكد من تطبيق تلك 

احملالت لهذه اخلصومات.
وأضاف اشكناني في تصريح 
للجن���ة االعالمية ملهرجان هال 
فبراير 2011 »حلوة يا كويت« ان 
ادارة حماية املستهلك في وزارة 
التج���ارة حريصة على توفير 
عنصر الشفافية للسحوبات التي 
تتم خالل انشطة املهرجان، وهو 
ما يعطي للسحوبات مصداقية 

لدى املشاركني في السحوبات، 
مؤك���دا تعاون كل الش���ركات 
الس���حوبات مع  املشاركة في 

وزارة التجارة.
وأك���د أش���كناني ان وزارة 
التج���ارة تقوم ب���دور الرقابة 
الفعال���ة عل���ى الس���حوبات، 
بحيث تتأكد من تسلم الفائزين 

جلوائزهم.

عبداهلل الرشيدي

ممثل وزارة التجارة يشرف على عملية السحب

أحد الرماة مصوبا على الهدف

.. وتشاركهم الفرحة 

عدد من املشاركني

شرح لوائح املسابقة

الشخصيات في استقبال األطفال

إقبال على املشاركة في املسابقة

نظمتها الشركة الوطنية للميادين برعاية الفهد ضمن أنشطة »هال فبراير«

90 متسابقًا تنافسوا على جوائز بطولة الرماية الثانية

حتت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ 
أحمد الفهد، نظمت الشركة الوطنية للميادين 
بالتعاون مع اللجن����ة العليا ملهرجان هال 
فبراي����ر 2011 »حلوة يا كويت« بطولة هال 
فبراير الثانية للرماية على مجمع ميادين 
الرماية والتي شارك فيها 90 راميا ورامية 

مت توزيعهم على ثالث مجموعات مبتدئني 
� رجال ونساء مسدس، ومتقدمني � رجال، 

ومتقدمات � نساء.
وقال عضو اللجنة العليا ورئيس اللجنة 
اإلعالمية ملهرجان هال فبراير 2011 »حلوة يا 
كويت« محمد الصقعبي انه مت تقسيم الفئة 
األولى � محترفني رجال الى 5 طلقات تصفير 
غير محتسب، و10 طلقات محتسبة مسافة 

15م طلقة عيار 9 اله����دف 15 مترا متحركا 
سرعة دوران الهدف بفتح ملدة 6 ثوان ويغلق 
3 ثوان، وعدد مرات الدوران 5 دورانات في 
كل دورة يسمح باطالق طلقتني وعند عدم 
الرماية يحتس����ب صفرا.وأوضح ان الفئة 
الثانية � محترف نساء تقسم الى 5 طلقات 
تصفير و10 طلقات محتسبة مسافة الهدف 
10 أمتار و10 طلقات عيار 9 ثابت، مش����يرا 

الى ان الفئة الثانية � مبتدئ 15 طلقة عيار 
22 تقسم الى 5 طلقات تصفير و10 طلقات 

محتسبة مسافة الهدف 7 أمتار ثابتة.
وقال الصقعبي ان رعاية الشيخ أحمد 
الفهد أعطت البطولة زخما إعالميا ومشاركة 
عدد كبير من الرماة، مش����يرا بذلك الى ان 
الش����ركة الوطنية للميادين سخرت جميع 

امكانياتها إلجناح البطولة.

»الخيمة« جذبت األطفال بطابعها التربوي والترفيهي

تتواصل البرامج في خيمة مدينة عالم 
زين لالطفال التابعة ملهرجان هال فبراير 2011 
»حلوة يا كويت« وسط حضور جماهيري 
كبير أثنى على االنش���طة املتنوعة التي 
تضف���ي جوا من البهجة والس���رور على 

االطفال والكبار في آن واحد.
وقالت رئيسة جلنة البرامج واالنشطة 
ف���ي مهرجان هال فبراي���ر 2011 »حلوة يا 
كويت« مدينة اسماعيل ان احلضور اليومي 
لالطفال وأس���رهم فاق التوقعات في ظل 
تعدد االنش���طة التي يتم تنظيمها والتي 

تأخذ طابع���ا تعليميا وتثقيفيا وترفيهيا 
في نفس الوقت وتس���اهم في زرع الثقة 
وتعليم الطفل مب���ادئ النظام واالعتماد 

على النفس واحترام القانون.
وأشارت الى ان هذه البرامج ال تقتصر 
على ذلك، بل تشهد إقامة املسابقات املتنوعة 
على هامش���ها، ويتم توزيع اجلوائز على 
الفائزين واملشاركني فيها، وذلك في اطار 
تربوي يهدف أوال ال���ى التواصل مع هذا 
اجليل الصاعد.وقالت »اسماعيل« ان من 
اهم االنشطة التي يتم تنظيمها في اخليمة 

سيرك »اجلميلة والوحش« والذي جذب 
االنظار من خالل ربط املوسيقى بالسيرك 
من خالل قصة عاملية خلقت نوعا من االثارة 
والتشويق باالضافة الى مسرحية االطفال 
»مصباح عالء الدي���ن« والتي تقدم قيما 

تربوية مثل االعتماد على الذات.
وأوضحت »اسماعيل« ان اخليمة هذا 
العام تشهد انش���طة اخرى متنوعة مثل 
مس���ابقة التصوي���ر الفوتوغرافي وركن 
املغاوير وعيادة بلسم وااللعاب اخلارجية 

التي جتذب االطفال وتشد انتباههم.

إس�ماعيل: األنش�طة التي يتم تنظيمها تأخذ طابعًا تعليميًا وتثقيفيًا وترفيهيًا
إقبال كبير من األطفال وأسرهم على االستمتاع مبرافق مدينة عالم زين

طالب في تصريح للجنة اإلعالمية لـ »هال فبراير« بتشديد المراقبة

هايف: نريد أن تكون االحتفاالت منضبطة
وخالية من أي مخالفات شرعية

ماراثون األطفال »هال فبراير 2011« ينطلق
غدًا في الواجهة البحرية برعاية »بلسم«

تنظم جلنة البرامج واألنشطة في مهرجان هال 
فبراير 2011 »حلوة يا كويت« ماراثون األطفال غدا 
اجلمعة برعاية مركز »بلسم« لعيادة األسنان.

وأكد عضو اللجن���ة العليا ورئيس اللجنة 
اإلعالمية ملهرجان ه���ال فبراير 2011 »حلوة يا 
كوي���ت« وليد الصقعب���ي ان ماراثون األطفال 
سيشهد مشاركة أكثر من 600 طفل وذلك بالواجهة 

البحرية أمام ماكدونالد بش���ارع اخلليج بعد 
صالة اجلمعة.

وأشار الى ان املاراثون سيشهد أربعة سباقات 
من سن 4 إلى 6 أعوام ومن 6 إلى 8 أعوام ومن 8 
إلى 10 أعوام ومن 10 إلى 12 عاما وذلك ملسافة 400 
متر وستكون هناك جوائز قيمة سيتم تقدميها 

للفائزين بخالف اجلوائز العينية لألطفال.

دعا النائب محمد هايف الى 
ان تكون االحتفاالت الس���نوية 
باألعي���اد الوطني���ة ومهرجان 
»هال فبراير« منضبطة وخالية 
من املخالفات الشرعية، لتكون 
شكرا هلل على ما أنعم به على 
بلدنا احلبيب وعلينا من نعم 
واستقرار أمني وخيرات عميمة، 
الى جانب وجوب مراقبة الشباب 
لئال يسببوا األذى لآلخرين من 
خالل استخدام األلعاب النارية أو 
غيرها من األساليب االحتفالية 
املؤذي���ة، من أجل اظهار الوجه 
احلضاري للكويت من اجنازات 
على املستويات العلمية واملهنية، 
وهو ما تتفاخر به األمم من حولنا 
في العالم أجم���ع، وأنا ال أرى 
في االحتفال عروضا غنائية أو 
مسرحية ألنها ال تعطي رسالة 

جي���دة لألمم، وه���ذا ما ينبغي 
ملنظم���ي االحتف���االت التركيز 
عليه، على ان تتماشى البرامج 
الش���عب  مع ع���ادات وتقاليد 

الكويتي.

وأك���د هايف ف���ي تصريح 
صحافي للجنة اإلعالمية ملهرجان 
هال فبراي���ر 2011 على ضرورة 
ان يت���م تش���ديد الرقابة على 

الشباب.

محمد هايف

مدينة إسماعيل

شعار هال فبراير

إقبال كبير على مدينة عالم زين ل� »هال فبراير 2011«

السحوبات في مجمع دار الغانم
أسماء الفائزين بسحوبات هال فبراير 2011 ليوم االثنين الموافق 2011/2/7

مكان الشراءاسم الفائزالجائزة

عبدالسالم محمد سيارة شفروليه كروز موديل 2011
املاسةالصقعبي

إقامة ملدة ليلة واحدة في شاليه ملكي مبنتزه خليفة 
دار الغامنمعتز نادر األديبالسياحي

الغامنبدرية زايداشتراك مبعهد صحي بفندق كراون بالزا ملدة شهر
كوبون مسبق الدفع بقيمة 145 دينارا مقدم من عيادة 

الغامنفيصل عبداهلل الزايدبلسم لألسنان

الغامنWalter Saudanhuإقامة ليلة واحدة في شاليه مبنتزه خليفة السياحي


