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شعار »هال فبراير« وليد الصقعبي

طالل اللحدان

الشيخة شيخة العبداهلل

اللحدان: »هال فبراير 2011« أنعش التسوق في تعاونية الشامية

شيخة العبداهلل: »هال فبراير2011« حقق نجاحات غير مسبوقة

 قال رئيس مجلس إدارة جمعية الشامية والشويخ طالل اللحدان 
ان مؤش���رات اإليرادات اليومية في اجلمعية تشير الى ارتفاع في 
املبيعات نتيجة إقبال املواطنني واملقيمني على الشراء من اجلمعية 
نظرا للعروض املخفضة ومشاركة اجلمعية في املهرجان التسويقي 
هال فبراير 2011 »حلوة يا كويت« باإلضافة الى املهرجان التسويقي 

للجمعية..
ودعا اللحدان في تصريح للجنة اإلعالمية ملهرجان هال فبراير 
2011 »حلوة يا كويت« جمهور املستهلكني الى االستفادة من مزايا 
اخلصم واملستمرة حتى 25 فبراير اجلاري مثنيا على اجلهود التي 
تبذلها اللجنة في هال فبراير 2011 بغرض إنعاش حركة األس���واق 
ودفع عجلة االقتصاد الكويتي وتشجيع السياحة لزوار من بلدان 

عربية وأجنبية.

وقال اللحدان ان اجلمعية حرصت على تنوع الس���لع املخفضة 
باجلمعيات باإلضافة الى اخلضار من اجل املس���اهمة في تخفيف 

األعباء عن أرباب األسر واحلد من الغالء الذي يتفشى باألسواق.
وأش���ار اللحدان إلى ان املتابع ألنشطة هال فبراير2011 »حلوة 
ي���ا كويت« يجد حركة باملجمعات التجارية واجلمعيات التعاونية 
املش���اركة في األنش���طة هذا العام، وهذا يدل على نش���اط اللجنة 
املنظمة، وشدد على ضرورة مس���ارعة املستهلكني لالستفادة من 
مزايا اخلصم باملهرجان واالس���تفادة من اجلوائز التي رصدت من 
خالل عملية السحب التي جترى على كوبونات املشتريات، مؤكدا 
حرص اجلمعية على املش���اركة سنويا في مهرجان هال فبراير من 
اجل النهوض بحركة التسوق واالقتصاد الوطني وذلك وسط أجواء 

الفرحة التي تشهدها البالد في أعيادها الوطنية.

أفادت الناش����طة في مجال املعاقني الش����يخة شيخة العبداهلل بان 
أنش����طة مهرجان هال فبراير 2011 »حلوة ي����ا كويت« تتميز باألجواء 
املليئة مبالمح الفرح والس����عادة كونها مناس����بة وطنية عزيزة على 
قلوب اجلميع تتزامن مع اليوبيل الذهبي واملكرمة األميرية، الفتة الى 
ان مهرج����ان هال فبراير2011 هذا العام حقق جناحا غير مس����بوق من 
خالل دعم أنشطته املتنوعة مقارنة باألعوام السابقة من خالل االهتمام 
بجميع اجلوانب س����واء الثقافية أو الدينية أو الصحية أو الرياضية 
دون إهمال جانب على حس����اب اآلخر.  وأضافت الش����يخة شيخة في 
تصريح للجنة اإلعالمي����ة ملهرجان هال فبراير 2011 »حلوة يا كويت« 
انها تتمنى ان يتلقى مهرجان هال فبراير2011 الدعم الكافي ليس����تطيع 
ان يعكس اس����تراتيجية البالد نحو التنمية باإلضافة الى أن املهرجان 
يفجر لدى اجلميع أحاس����يس املواطنة احلقة جتاه الكويت من خالل 
املش����اركة في االحتفاالت الوطنية العزيزة والذي ال ينفي ان املهرجان 

استطاع ان يكون جسرا للتواصل الثقافي واالجتماعي بني أبناء الشعب 
الكويتي.  وقالت انه من املؤسف ان تعلن احدى الصحف اليومية عن 
إحدى الش����ركات التي تبيع الفوم في املهرج����ان حتت عنوان »الفوم 
متوفر لدينا« والذي ال يعكس الوجه احلضاري للبالد كونه سيساهم 
في عدم إظهار اجلانب احلضاري للبالد، والذي يستوجب على اجلميع 
عدم استخدام الفوم للتعبير عن فرحته مشيرة الى ان مظاهر الفرحة 
ميكن التعبير عنها بوس����ائل أخرى بعيدا عن األضرار الصحية التي 
يحملها »الفوم« واتباع الوسائل األكثر حضارية.  وقالت العبداهلل: أود 
ان أوجه اخلص التهاني لصاحب الس����مو األمير الشيخ صباح األحمد 
وولي عهده األمني والقيادة السياسية والشعب الكويتي مبرور 50 عاما 
على اس����تقالل الكويت وعشرين عاما على حتريرها و5 سنوات على 
تقلد سمو األمير مقاليد احلكم كما ان تلك املناسبة تزامنت مع املكرمة 

األميرية التي تدل على عطاء سموه الالمحدود وحبه لشعبه.

متنى النائ���ب في مجلس 
األمة شعيب املويزري، ان تعم 
الفرحة جميع الشعب الكويتي، 
واملقيمني في الكويت، معربا 
عن أمله ان تكون االستعدادات 
التي قامت بها اجلهات املنظمة 
والوزارات املشاركة في التنظيم 
كاملة، وبعيدة عن املنافسات 
غي���ر البن���اءة وتص���ب في 

املصلحة العامة للكويت.
ومتن���ى املوي���زري ف���ي 
تصري���ح صحاف���ي للجنة 
االعالمية ملهرجان هال فبراير 
2011 أن تكون نسب التنزيالت 

السوقية هذا املوسم متناسبة 
وما تداولته اإلعالنات التجارية 
للماركات املشاركة في مهرجان 
»هال فبراير2011« لهذا العام، 
وأال يتم التالعب في األسعار، 
الفتا إل���ى دعم مجلس األمة، 
رئيسا وأعضاء، لهذه األنشطة 
املهمة التي تبعث السرور في 
نفوس الكويتيني وتشكل نقطة 
لقاء تاريخية بينهم، وتعبر 
عن إحدى الصور احلضارية 
املش���رقة للكوي���ت، عل���ى 
املستويات كلها، االقتصادية 

شعيب املويزريواالجتماعية والسياسية.

المويزري: مجلس األمة يدعم »هال فبراير 2011«
أكد أنه يعبر عن إحدى الصور الحضارية المشرقة للكويت

الصقعبي: برنامج »هال فبراير 2011« 
حافل بالبرامج واألنشطة المتميزة

بالتعاون مع وزارة األوقاف

العليا  اللجن���ة  أكد عض���و 
ورئيس اللجنة اإلعالمية ملهرجان 
هال فبراير 2011 »حلوة يا كويت« 
ولي���د الصقعب���ي ان املهرجان 
استطاع خالل األسابيع السابقة 
ان يثبت أقدامه كأكبر مهرجان 
تسويقي ترفيهي وسياحي في 
الكويت وذلك من خالل أنشطة 
املهرج���ان املتنوعة والتي القت 
استحسان املواطنني والوافدين 

على السواء.
وقال الصقعبي ان أنش���طة 

ه���ال فبراير2011 ف���ي دورته ال� 
12 مازال بها الكثير والتي تلقى 
إعجاب املتابعني للمهرجان وفي 
مقدمتها خيمة عالم زين لألطفال 
والتي تشهد إقباال كبيرا بفضل 
تنوع وتعدد األنشطة مثل سيرك 
احلسناء والوحش، ومسرحية 
الدي���ن واأللعاب  مصباح عالء 

املتنوعة التي تبهر األطفال.
الفتا الى ان البرامج التي مت 
الع���ام مع وزارة  تنظيمها هذا 
األوقاف القت إعجاب املواطنني 

الى حضور  والوافدين، إضافة 
كبير من كافة فئ���ات املجتمع، 
مشيرا الى انه بعد جناح معرض 
إص���دارات ومطبوع���ات وزارة 
األوقاف س���يتم إقامة أنش���طة 
الثاني لوزارة  ملتقى الشعوب 
األوقاف والشؤون اإلسالمية في 
20 فبراير وذلك سيس���اهم في 
التواصل والترابط بني شعوب 
الدول اإلس���المية، ويؤكد على 
الدور الريادي للكويت في دعم 

األنشطة اإلسالمية.

فعاليات وأنشطة مهرجان هال فبراير 2011 »حلوة يا كويت«
الموقعالساعةالتاريخالفعاليةالرقم

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

العرض االول: 5 - 7 ميومياسيرك احلسناء والوحش2
العرض الثاني: 7.30 - 9 م

مدينة عالم زين للطفل
الدائري السادس مدخل مجمع 360

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

الريالساعة 6 م2/15 - 2011/2/24مجمع XCITE الكترونيات الغامن4
املسجد الكبير2/20 - 2011/2/24ملتقى الشعوب الثاني لوزارة األوقاف والشؤون االسالمية5

أسماء الفائزين بسحوبات هال فبراير 2011 ليوم السبت الموافق 2011/2/12
مكان الشراءاسم الفائزرقم الكوبونالجائزة
الغامنعماد جنم اليعقوب2587828سيارة شيفروليه كروز موديل 2011األولى
الرقة2460721Amir Hossainعبارة عن إقامة ملدة ليلة واحدة في شاليه ملكي مبنتزه خليفة السياحيالثانية
الغامنممدوح علي إمام2076643اشتراك مبعهد صحي بفندق كراون بالزا ملدة شهرالثالثة
ناصر عبداهلل محمد اخلطيب506961كوبون مسبق الدفع بقيمة )145 د.ك( مقدمة من عيادة بلسم لألسنانالرابعة

الغامنمهدي عادل بهبهاني1596603اقامة ليلة واحدة في شاليه مبنتزه خليفة السياحياخلامسة


