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رئيس اتحاد الجمعيات أشاد بتضافر الجهود في االحتفاالت باألعياد الوطنية

في استبيان أجرته اللجنة اإلعالمية لمهرجان »هال فبراير 2011« بعد مرور أسبوعين

الدويهيس: »هال فبراير« أنعش األسواق 
وأدخل الفرحة إلى القلوب

 72% من المواطنين والمقيمين: »هال فبراير« أدار العجلة االقتصادية

هال فبراير يحتفي باألطفال في الماراثون الخاص بهم 

ضمن أنش���طة مهرجان هال فبراير 2011 
»حلوة يا كويت«، نظمت اللجنة العليا ظهر 
أمس احتفاال جماهيريا كبيرا شهده شارع 
اخلليج العربي، وخصص هذه املرة لألطفال 
وأسرهم ومبشاركة حشد كبير من األطفال 
الذين فاقوا 400 طفل ش���اركوا بفاعلية في 
ابتداء  »ماراثون األطفال«.وتسابق األطفال 
من عمر أربع سنوات، أعقبها تكرمي الفائزين 
باملراكز األربع األول وتوزيع الهدايا القيمة 
عليهم، باالضافة الى تنظيم عدد من املسابقات 
املخصصة لهم تخللها أيضا توزيع الهدايا 
عليهم، والتي أدخل���ت الفرحة في قلوبهم، 

ورسمت االبتسامة على شفاههم.
وفي تصريح له قال مس���ؤول األنشطة 
الرياضية في جلنة األنشطة والبرامج سالم 

أنس ان املاراثون انطلق في الساعة الثانية 
بعد الظهر مبشاركة عدد من االطفال ابتداء من 
سن أربع سنوات وبحضور أولياء أمورهم، 
وانطلق املاراثون من أمام ماكدونالدز الواجهة 
البحرية، وشهد تفاعال كبيرا من املواطنني 
والعوائل، وبتعاون مثمر من وزارة الصحة 
ممثلة في وجود إس���عاف للطوارئ، وكذلك 
وجود دوريات وزارة الداخلية لتنظيم عملية 

السير وتنظيم املرور وإجناح املاراثون.
وأشار أنس الى ان االحتفال حقق جناحا 
كبيرا، وأثمر عن حتقيق األهداف املرجوة منه 
حيث هدف بالدرجة األولى إلشراك األطفال 
في أنشطة املهرجان وادخال الفرحة والسرور 
في نفوسهم.وأوضح انه كان هناك عدد من 
الهدايا املقدمة من ع���دة جهات في مقدمتها 

شركة زين وبرعاية عيادة بلسم لألسنان، 
الفتا الى ان اجلائزة األولى كانت عبارة عن 
جهاز كمبيوتر ش���خصي وميدالية ذهبية، 
باالضافة الى بعض الهدايا األخرى، وجائزة 
املرك���ز الثاني كانت دي ف���ي دي وعددا من 
الهداي���ا القيمة، واملركز الثالث خصصت له 
هدية قيمة، ورأت اللجنة أيضا تقدمي هدية 
لصاحب املركز الرابع.وأعرب عدد من أولياء 
االمور عن سعادتهم بهذا النشاط الذي خصص 
لألطفال، الفتني الى ان ادارة املهرجان جنحت 
هذا العام في اجتذاب األطفال من خالل كثرة 
وتنوع االنشطة التي خصصت لهم، مثمنني 
اجلهود املبذولة في مدينة عالم زين لألطفال، 
سيرك احلسناء والوحش، وكذلك املسابقات 

املتنوعة التي خصصت لألطفال. 

بحضور حشد من أولياء األمور

كشف االستبيان الذي أجرته اللجنة العليا 
املنظمة ملهرجان هال فبراير 2011 »حلوة يا كويت« 
ان 72% من املواطنني واملقيمني أكدوا ان املهرجان 
في دورته الثانية عشرة كان له تأثير ايجابي 
على األسواق وانه س����اهم في تدوير العجلة 
االقتصادية بفضل السحوبات والعروض التي 

قدمتها احملالت واجلمعيات املشاركة.
وقال املنسق العام للمهرجان هال فبراير 2011 
»حلوة يا كويت« وليد اجلاسم ان االستبيان 
الذي أعدته اللجنة اإلعالمية والذي استطلع آراء 
1000 مواطن ومقيم مبناسبة مرور أسبوعني 
عل����ى إقامة املهرجان في حلته اجلديدة أكد أن 
املهرجان اس����تطاع ان يلبي احتياجات جميع 
الفئات من خالل تنوع األنش����طة والفعاليات 

التي مت تنظيمها هذا العام.
وزاد جاسم أن اللجنة طرحت ثالث أسئلة 
على املشاركني استطلعت فيها آراءهم في تنظيم 
األنشطة والكرنڤال والتأثير االقتصادي ومدينة 

عالم زين لألطفال، الفتا الى ان املشاركني أوضحوا 
أن أنش����طة هذا العام تتميز بتعدد األنش����طة 
الثقافية والرياضية والترفيهية مشيرين الى 
ان هذا التنوع أكد ان »هال فبراير 2011« مهرجان 
شامل خاصة انه يتزامن مع احتفاالت الكويت 
مبرور 50 عاما على االستقالل و20 عاما على 
التحرير وخمسة أعوام على تولي صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد سدة احلكم.
وكشف جاس����م أن االس����تبيان أوضح أن 
املواطنني واملقيمني متعطشون إلقامة املهرجانات 

التي تضفي أجواء من البهجة على الكويت.
من جهته، قال عضو اللجنة العليا ورئيس 
اللجنة اإلعالمي����ة ملهرجان »هال فبراير 2011« 
وليد الصقعبي ان املهرجان س����عى في دورته 
ال����� 12 الى أن تتالءم أنش����طته مع كل الفئات 
واألذواق وان يكون على قدر املس����ؤولية في 

توفير جميعالتطلعات.
 وق����ال الصقعبي ان رد الفعل جاء ايجابيا 

على كرنڤال االفتتاح والذي أقيم في شارع سالم 
املبارك حيث أكد نحو 39% من املش����اركني انه 
كان ممتازا يؤيده����م في الرأي نحو 33% رأوا 
انه جيد جدا وما يقارب من 18% يرون انه جيد 

وأكد 10% انه مقبول نوعا ما.
وزاد الصقعبي ان السؤال الثاني في االستبيان 
كانحول رأيهم في مدينة عالم زين حيث رأى 
نحو 58% أنها ممتازة خاصة مع تنوعها وأنها 
ساهمت في جمع شمل األسرة، كما رأى نحو 
24% ان األنشطة كانت جيدة جدا بينما أكد %10 

أنها جيدة و8% أنها مقبولة.
وأشار الصقعبي الى ان السؤال الثالث كان 
حول رأيهم في املردود االقتصادي ل�»هال فبراير« 
على األسواق ورأى 72% انه كان ممتازا بفضل 
الس����حوبات والعروض التي قدمتها احملالت 
واملجمعات املشاركة في املهرجان والتي ساهمت 
في حتريك األسواق كما رأى 14% أنها جيدة جدا 

و7% أنها جيدة و7% أنها مقبولة.

»X- سايت« و»صفاة هوم« تقدمان أكبر
احتفاالت مهرجان هال فبراير في صفاة الغانم

بكل فخر تقدم »X- س���ايت« من الكترونيات 
الغامن وصفاة هوم أكب���ر احتفاالت هال فبراير. 
وجريا على عادتهما باس���تضافة وتنظيم أكبر 
وأفضل االحداث الترفيهي���ة فقد قاما باالعداد ل� 
12 يوما من الترفيه في الباحة اخلارجية لصفاة 

الغامن بالري من 13 ولغاية 24 فبراير 2011.
جوائز مدهشة، س���حوبات قيمة واحتفاالت 
ترفيهية ممتعة تنتظر ضيوف X- سايت وصفاة 
هوم. باالضافة الى أنشطة يومية متنوعة تتضمن 
عروض���ا للفرق الش���عبية احمللي���ة والعاملية، 
اس���تعراضات فنية وأنش���طة ترفيهية لالطفال 

والعديد غيرها من العروض املميزة.
وقد مت التحضير لهذا املهرجان بعناية فائقة 
وذلك بغرض الترفيه عن اجلميع وتس���لية كل 
الفئات العمرية صغارا وكبارا. وستتضاعف متعة 

الضيوف بفضل حضور إعالميني شهيرين لتقدمي 
املسابقات والتحديات واالعالن عن املفاجآت ومنح 
الهدايا للحضور طيلة ليالي املهرجان. كما سيشهد 
املهرجان خالل االيام الثالثة االولى واالخيرة سحب 
هال فبراير الرسمي في متام الساعة السابعة مساء 
والذي سيتم من خالله االعالن عن الفائز بسيارة 

شيفروليه كروز.
ويتم اختتام أنشطة هذا املهرجان الكبير باحتفال 
رسمي ضخم في ليلة 24 فبراير، حيث سيتخلل 
هذه الليلة عرض مهيب لاللعاب النارية وسيتم 
قص قالب احللوى اخلاص باحتفاالت مرور 50 
عاما على استقالل الكويت و20 عاما على حتريرها. 
وبهذه املناس���بة نهنئ الكويت ش���عبا وحكومة 
عسى أن يدمي اهلل الفرح بديارنا ويحفظ الكويت 

وأميرها وشعبها من كل مكروه.

الجسار: »هال فبراير 2011« أظهر  
الوجه الحضاري للكويت

أكد رئيس احتاد اجلمعيات 
التعاونية االستهالكية د.حسني 
الدويهي����س على أهمية الدور 
الذي تش����ارك فيه اجلمعيات 
في مهرج����ان هال فبراير 2011 
التسويقي »حلوة يا كويت« 
وذلك بعرضها س����لعا غذائية 
واستهالكية جلمهور املستهلكني 
من مواطنني ومقيمني بجودة 
عالية وأسعار مخفضة مقترنة 

بجوائز متنوعة.
وقال الدويهيس في تصريح 
للجنة اإلعالمية ملهرجان هال 
فبراير 2011 »حلوة يا كويت« 

ان اللجنة حققت جناحا باهرا خالل الس����نوات 
املاضية ومتكنت من إحداث قفزة في املبيعات 
باجلمعيات التعاونية املش����اركة بشكل الفت، 
مشيرا إلى ان مشاركة اجلمعيات هذا العام أيضا 
لها طابعها اخلاص حيث يتزامن هال فبراير2011 
مع احتفاالت الكويت باليوبيل الذهبي ومرور20 
عاما على التحرير و5 سنوات على تولي صاحب 

السمو األمير ملقاليد احلكم.
وقال الدويهيس:ان مشاركة اجلمعيات تأتي 
انطالقا من واجبها الوطني وحرصها على املشاركة 
اجلماعية ورس����م البسمة والفرحة على وجوه 
املواطن����ني واملقيمني مما يعكس إب����راز الدور 

التعاوني الصحيح.

وأضاف: فضال عما تقدمه 
اجلمعي����ات م����ن مهرجانات 
تس����ويقية مخفضة جلمهور 
املستهلكني فقد حرصت أيضا 
وبالتنسيق مع احتاد اجلمعيات 
على اتباع نه����ج جديد تكون 
املشاركة فيه جماعية وتوفير 

مستلزمات لهذه االحتفاالت.
وقال الدويهيس: ان االحتاد 
ق����ام بتركيب لوح����ة جدارية 
عمالقة على مبناه الكائن في 
الدائري  منطقة حولي عل����ى 
الراب����ع تضم ص����ورا حلكام 
الكوي����ت، فض����ال ع����ن قيام 
اجلمعيات بإقامة املجس����مات وعمل الرسومات 
وتزيني بعض محوالت الكهرباء الرئيسية إلضفاء 
صورة جمالية انطالقا من الدور االجتماعي املناط 

باجلمعيات التعاونية.
وأشاد الدويهيس بتضافر اجلهود مع اللجنة 
العليا لالحتفاالت الوطنية ومهرجان هال فبراير 
2011 »حلوة يا كويت« إلخراج املناسبة في أبهى 
حللها ولتعم الفرحة جميع انحاء البالد وتكون 
الكويت في أبهى صورها في أعيادها الوطنية. 
وهنأ الدويهيس صاحب السمو األمير وسمو 
ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء واحلكومة 
الرشيدة وعموم املواطنني بهذه املناسبة الوطنية 

والعزيزة والغالية على قلوب املواطنني.

أشارت النائبة د.سلوى اجلسار 
ال����ى ان مهرجان هال فبراير 2011 
»حلوة يا كويت« يعد مناس����بة 
وطنية وبوابة للنهوض بالكويت 
من خالل ما يحققه من دعم سياحي 
وثقاف����ي ورياض����ي واقتصادي 
للكوي����ت، ودوره في تنش����يط 
اقتصاد البالد وتس����ليط الضوء 
املتنوعة، والتي  النشاطات  على 
بدورها تعكس الوجه احلضاري 

للبالد.
وقالت ف����ي تصريح صحافي 
للجنة االعالمية ملهرجان هال فبراير 
2011 »حلوة يا كويت«: فبراير شهر 
قريب من اهل الكويت وش����عبها 
كون اجلميع يحتفلون مبناسبات 
عزيزة عل����ى قلوبهم وهي مرور 
خمسني عاما على استقالل الكويت 
وعش����رين عاما عل����ى حتريرها 
وخمس سنوات على تقلد صاحب 
السمو األمير احلكم والذي تزامن 
ايضا مع املنحة التي منحها سموه 
لش����عبه والتي تدل على حرص 
س����موه على رعاياه وهي بادرة 
كرمية من س����موه، الفتة الى انه 
على اجلميع في هذه املناس����بات 
ان يشاركوا بصورة فعالة سواء 

كانت مادية او معنوية.
واشارت اجلس����ار الى ان هال 
فبراير 2011 »حلوة يا كويت« هذا 
العام جن����ده مختلفا عن االعوام 

الس����ابقة من خ����الل التنوع في 
الثقافية والرياضية  نش����اطاته 
والترفيهية والسياحية والتي لها 
اثر واضح وكبير في اظهار اجلانب 
احلضاري للبالد مع اس����تقطاب 
انظار الدول االخرى، مشيرة الى ان 
مهرجان هال فبراير جنح في توجيه 
رسالته الى جميع شرائح املجتمع 
من اطفال وشباب وكبار من خالل 
مشاركة جميع قطاعات الدولة من 
الوزارات والهيئات وجمعيات النفع 
العام في احتفاالت فبراير والتي 
تعتبر فرصة لتعزيز قيم االنتماء 
لهذا الوطن العزيز واالواصر بني 
افراده، كون مهرجان هال فبراير 
2011 »حلوة يا كويت« لم يقتصر 
على فئة واحدة او جانب محدد.
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