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هال فبراير أنعش األسواقمحالت لبيع النظارات تنزيالت

حشد كبير يتابع السحب

السحوبات في دار الغامن

مسابقة التصوير لألطفال تدشن
أنشطتها اليوم في حب الكويت

دع��ا عضو اللجنة العليا ورئي��س اللجنة اإلعالمية ملهرجان 
هال فبراير 2011 »حلوة يا كويت« وليد محمد الصقعبي األطفال 
من هواة فن التص��وير للمشاركة في مسابقة التص��وير لهال 
فبراير 2011 التي ستنطلق اليوم اجلمعة وملدة يوم�ني في مدينة 

عالم زين لألطفال بدءا من الس�اعة اخلامس��ة مساء.

تنمية المواهب

وأش��ار الصقعبي الى ان املس��ابقة تهدف الى تنمية مواهب 
األطفال من خالل تقدمي صورة جمالية وفنية الحتفاالت الكويت 
مبهرجان هال فبراير 2011 وبأعياد االستقالل والتحرير، وسيتم 
اختيار أفضل الصور وستكون هناك جوائز عينية لكل املشاركني 

باإلضافة الى جوائز خاصة للفائزين.

تبدأ في الخامسة مساء اليوم بمدينة عالم زين

وليد الصقعبي

التجار: »هال فبراير2011« أنعش األسواق وأنقذ المحالت من الركود الشتوي

 أعرب عدد من أصحاب احملال التجارية املشاركة في مهرجان 
هال فبراير2011 »حلوة ياكويت« عن سعادتهم بارتفاع حركة 
التسوق في محالتهم خالل فترة املهرجان وذلك بنسبة بلغت 
50% عن األيام التي سبقت إقامة املهرجان وذلك في ظل سعي 
املواطنني والوافدين لالستفادة من العروض اخلاصة واخلصومات 
التي تقدمها احملال في الدورة الثانية عشرة إلقامة هال فبراير 

.2011
وقال أصحاب احملالت في تصريحات للجنة اإلعالمية ملهرجان 
هال فبراير 2011 »حلوة ياكويت« ان املهرجان أنعش األسواق من 
حالة اجلمود التي تسيطر عليها مع استمرار األزمة االقتصادية 
في الكويت، الفتني الى ان املكرمة األميرية ساهمت في إنعاش 
األس���واق من حيث فتح آفاق جديدة في األس���واق وتنشيط 

احلركة التجارية في مختلف قطاعاتها.
وش���دد أصحاب احملال التجاري���ة على أن 
العروض والس���حوبات التي يشهدها املهرجان 
أضافت بعدا جديدا لسياحة التسوق في احملال 

واملجمعات التي ارتبطت باملتعة والترفيه.
واثنى أصحاب احملال التجارية على حس���ن 
التنظيم، حيث تش���هد األنشطة تفاعال وإقباال 

كبيرا من اجلمهور، األمر الذي أعاد الروح الى األسواق وحرك 
العجلة التجارية في الكويت. 

 من جانبه قال مدير احد احملال املتخصصة في بيع املالبس 
الشبابية عبدالعزيز فرحان ان مهرجان هال فبراير2011 يتميز 
عن الدورات السابقة بحس���ن التنظيم وإقبال اجلمهور على 

الشراء بش���كل كبير خاصة مع العروض التي 
تقدمها احملالت والرقابة املشددة من وزارة التجارة 
للتأكيد على نوعية املواد والس���لع والبضائع 

املشاركة بحيث ترضي كل األذواق.
وأوضح فرحان ان مهرجان هال فبراير2011 
ينش���ط حركة املبيعات ل���ذا تنتظره احملالت 
لتسويق منتجاتها، مؤكدا ان املهرجان يحظى 
باهتمام بالغ للسمعة الطيبة التي عرف بها على مدار دوراته 
السابقة وخصوصا بالنسبة ملن سبق لهم املشاركة في حملته 

التسويقية.
وأضاف مدير احد احملالت بالساملية احمد ناصر ان معظم 
أصحاب احملالت يترقبون مهرجان هال فبراير 2011 باعتباره 

موسما للبيع وذلك ألنه فرصة جيدة لترويج منتجاتهم وخاصة 
في ظل حالة الركود التي تشهدها جميع األسواق جراء األزمة 
املالية العاملية التي تعصف باألس���واق، مطالبا بضرورة مد 

فترة املهرجان حتى نهاية شهر مارس املقبل. 
وم���ن جانبه قال صاحب أحد احمل���ال بحولي عبدالرحمن 
الش���مري ان فعاليات مهرجان هال فبراير 2011 تعتبر وسيلة 
جيدة لتنشيط السياحة الداخلية وخاصة ان اجلو والطقس 
في الكويت يكونان في أفضل حاالتهما وبالتالي البد ان تدعم 
الدولة املهرجان للقيام بدوره في إنعاش احلركة التجارية في 
الكويت وخصوصا انه يساهم في خلق أجواء نشطة مفعمة 
باحليوي���ة في املجمعات التجارية وكس���ر حالة الركود التي 

تسود األسواق.

بعد عشرة أيام من بدء أنشطة المهرجان

جمهور غفير في معرض اصدارات األوقاف املستشار راشد احلماد ود.عادل الفالح في زيارة جلناح الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية

الصقعبي: الفعالية حققت أهدافها بالتوعية اإلسالمية

ختام ناجح لمعرض إصدارات األوقاف الثالث 
بالتعاون مع »هال فبراير 2011«

يختت���م اليوم معرض اص���دارات األوقاف الثالث 
الذي يقام على هامش انشطة مهرجان هال فبراير 2011 
»حلوة يا كويت« حت���ت رعاية نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون القانونية ووزير األوقاف والشؤون 

االسالمية املستشار راشد احلماد.
وقال عضو اللجنة العليا ورئيس اللجنة اإلعالمية 

ملهرج���ان هال فبراير 2011 ولي���د محمد الصقعبي ان 
معرض اصدارات األوقاف الثالث الذي اقيم في مسجد 
الدولة الكبير شهد اقباال كبيرا من املواطنني والوافدين 
الذين أشادوا باملعرض وباالنشطة التي اقيمت على 
هامشه خالل خمسة أيام والتي شاركت فيه 30 جهة 
من ادارات الوزارة وعدة سفارات ومنظمات املجتمع 

املدني وجمعيات النفع العام في الكويت.
وزاد الصقعبي ان املع���رض عكس روح التعاون 
بني اجلهات املشاركة وذلك لدعم خدمة العمل اخليري 
وزيادة التوعية باملفاهيم والقيم اإلسالمية وترسيخها 
في املجتمع مبا يحقق مصلحة الوطن وزيادة تقدمه 

ومنوه.
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ماراثون األطفال  »هال فبراير 2011« 
ينطلق اليوم بالواجهة البحرية

تنطلق الي���وم بعد صالة اجلمعة بطولة ماراثون األطفال ضمن 
فعاليات مهرجان هال فبراي���ر 2011 »حلوة يا كويت« وذلك برعاية 
مركز بلسم لعيادة األسنان. وأكد عضو اللجنة العليا ورئيس اللجنة 
اإلعالمية ملهرجان هال فبراير 2011 وليد الصقعبي ان البطولة سوف 
تنطلق من أمام الواجهة البحرية من أمام ماكدونالد بشارع اخلليج 
ملسافة 400 متر، موضحا ان البطولة ستشهد أربعة سباقات سنية 
مختلف���ة تبدأ من 4 إلى 6 أعوام وم���ن 6 إلى 8 أعوام ومن 8 إلى 10 
أعوام ومن 10 إلى 12 عاما وسوف تكون هناك جوائز عينية وقيمة 

سوف يتم توزيعها على املشاركني والفائزين.


