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تتواصل أنشطة مهرجان هال فبراير 2011 
»حلوة يا كويت« اكبر مهرجان تسويقي في 
الكويت للدورة 12 وسط حالة من االنتعاش 
االقتصادي والتجاري في البالد حيث تقوم 
احملالت التجارية بدورها الستقبال هذا احلدث 
الضخم من خالل منح خصومات على الشراء 
للمشاركني، وقد شهد املهرجان اقباال كبيرا 
من الرواد وساهم في مواجهة حالة الركود 
الشديد وارتفاع االسعار، وانطالقا من هذا 
املفهوم بدأت احملالت التجارية التي تتواجد 
في املجمعات واالسواق التجارية في الترتيب 
لعمل عروض وتخفيضات جيدة لعمالئها 
خالل فترة املهرجان.وقال احد املس����ؤولني 
ف����ي محل للمالبس عل����ي موافي ان جميع 
متاجر املالبس تعلق دائما آماال كبيرة على 
مهرجان ه����ال فبراير2011 لزيادة مبيعاتها، 
وخاصة ان هذا املهرجان يعتبر تس����ويقيا 
من الدرجة االولى، كما ان جميع املشاركني 
به سواء الكويتيون او االجانب يعتبرونه 
فرصة مثالية للشراء ملا تقدمه الشركات من 

خصومات.
وأضاف موافي 
ان مهرج����ان ه����ال 
فبراي����ر2011 يعمل 
انع����اش  عل����ى 
كبي����ر وواضح في 
املبيعات وخاصة ان 
املهرجان يتزامن مع 
العام  اجازة نصف 
الدراسي، وهو االمر 
الذي يتيح الفرصة 
جلمي����ع ش����رائح 
للتسوق،  املجتمع 
واالس����تفادة م����ن 
العروض التي تقدمها 

احملالت، مشيرا الى ان احلضور العائلي الكبير 
في املجمعات التجارية يساهم في زيادة حركة 
املبيعات والتسويق للمحال املوجودة بداخله، 
خصوصا ان املجمعات التجارية أصبحت 
مقصدا للمواطنني والوافدين لالس����تمتاع 

باجلو الذي يتميز 
به املهرجان. 

ومن جانبه قال 
مسؤول املبيعات في 
محل مالبس محمد 
السيد ان احملل قام 
بعم����ل خصومات 
وتخفيض����ات على 
اس����عار املالب����س 
بنس����بة تصل الى 
50% الستقطاب اكبر 
شريحة من العمالء 
خالل فترة املهرجان، 
كم����ا س����يتم رفع 
مستوى اخلصومات 
لتصل الى 65% مع بدء فعاليات »هال فبراير« 
مؤكدا ان حجم مبيعاتها يزداد خالل فعاليات 

»هال فبراير« مقارنة بالشهور االخرى.
ولفت الس����يد الى زيادة حجم املبيعات 
في احملالت التي تعرض املالبس متوسطة 

االسعار، وخصوصا في ظل االقبال الكبير 
عليها من جانب املقيمني واخلليجيني والعرب 
الذين يزورون الكويت خالل املهرجان، مشيرا 
الى ان اخلصومات التي تقدم في املهرجان 
تتيح الفرصة للعمالء لشراء افضل املاركات 
العاملية من املالبس بأسعار رخيصة جدا.

وذكر السيد ان اسعار املالبس في الكويت 
تعتبر متقاربة بش����كل كبير مع اسعارها 
في الدول اخلليجية االخرى ولكن في ظل 
اخلصومات الكبيرة التي تقدمها احملالت خالل 
فترة املهرجان فان اسعار املالبس تتراجع 
مما يدفع العديد من مواطني الدول اخلليجية 
االخرى الى استغالل االجواء االحتفالية لعمل 
جوالت تسويقية.  واكد مسؤول مبيعات 
في اح����د احملالت التي تبيع ماركات عاملية 
خصوصا املالبس النسائية ان هناك بعض 
اخلليجيات اصبحن زبونات معروفات لنا 
خالل مهرجان هال فبراير وذلك كونهن يرغنب 
في اقتناء ماركات عاملية ال يوجد مثيل لها 

في بلدانهن.

إقبال كبير على المحالت المشاركة في »هال فبراير 2011«

حضور حاشد لـ »هال فبراير« في X سايت إلكترونيات الغانم
واصلت فعاليات هال فبراير 2011 »حلوة يا 
كويت« تألقها في مجمع x سايت الكترونيات 
الغامن في الري وسط حشد هائل من اجلمهور 
والذي يضم مواطنني ومقيمني، حيث تخلل حفل 
االفتتاح فقرات ترفيهية ومسابقات ولوحات 
فنية لفرقة الدبكة اللبنانية، وفقرة شعبية 
لفنانني مينيني وشخصيات محببة لألطفال 
قامت بعرض فقرات ممتعة أسعدت اجلمهور، 

باإلضافة الى مسابقات لألطفال في الرسم.
وق����د جرى حفل توزيع جوائز هال فبراير 
2011 بحضور مندوب وزارة التجارة والصناعة 
عبدالعزيز اشكناني وممثلني عن وزارة الداخلية، 
حيث مت السحب على كوبونات الشراء وتوزيع 

اجلوائز على الفائزين في عملية السحب.
وكان من بني اجلوائز منح الفائزين اقامة 
مجانية ملدة ي���وم واحد في منت���زه خليفة 
الس���ياحي وش���اليهات أخ���رى وكوبونات 
لالستفادة من معاهد صحية وعيادات لألسنان، 
كما فاز بالسيارة الش���يفروليه كروز جمال 
محمد فرغلي، هذا باإلضافة الى جوائز قدمت 

للجمهور من خالل تنظيم مسابقات مختلفة 
ومنها لعبة الطوق لألطفال والصناديق للكبار 
وغيرها من املسابقات الثقافية واملسلية التي 
أمتع���ت احلاضرين وأدخلت في نفوس���هم 
البهجة والسرور مبناسبة أعياد البالد خالل 
شهر فبراير، وقد قام تلفزيون الكويت بنقل 
االحتفاالت من مجمع X س���ايت الكترونيات 
الغامن وس���ط جمهور حاشد ومسؤولني في 

شركة الغامن.
 X وقد دعا املسؤولون في الكترونيات الغامن
سايت جمهور املتسوقني من مواطنني ومقيمني 
الى االستفادة من مزايا خصومات هال فبراير 
2011 »حلوة يا كويت« والتي تشمل األجهزة 

االلكترونية.
من جانبهم أعرب عدد من اجلمهور املشارك 
عن سرورهم باملهرجان وأنشطته وما تضمنه 
من فقرات وجوائز مت توزيعها خالل الفقرات 
املتنوعة، كما أعربوا عن سعادتهم باجلهود 
املبذولة من قبل اللجنة العليا إلجناح فعاليات 

هال فبراير 2011 هذا العام.

أكدوا أنه أنعش األسواق بعد ركود طويل

تلفزيون الكويت نقل حفل االفتتاح

العازمي: »هال فبراير« نشّط الجانب السياحي
أك����د رئيس املجل����س البلدي 
زيد عاي����ش العازمي ان مهرجان 
هال فبراير 2011 »حلوة يا كويت« 
هذا العام يختلف بشكل كبير عن 
األعوام السابقة كونه جاء متزامنا 
مع املكرمة األميرية التي تدل على 
كرم سموه البالغ جتاه رعاياه، الفتا 
الى انه وعلى الرغم من النجاح الذي 
حققه مهرجان هال فبراير 2011 من 
حيث تنش����يط اجلانب السياحي 
وتعزيز اجلانب الديني والثقافي 
والرياض����ي من خالل األنش����طة 
املتنوعة واملختلفة، اال انه اليزال 
يحتاج الى دعم كاف من مؤسسات 

القطاع اخلاص وذلك لتوسيع نشاطاته بشكل اكبر 
والذي بدوره ينعكس بشكل ايجابي على البالد من 

خالل توسيع قاعدة مشاركة العديد من الدول.
وقال في تصريح صحافي للجنة اإلعالمية ملهرجان 
هال فبراير 2011 »حلوة ي����ا كويت« ان املهرجان في 
دورته الثانية عش����رة يتمت����ع بالتميز واإلبداع من 

خالل اس����تقطاب كثير من الدول 
العربية لتفعيل اجلانب السياحي 
في البالد، اال انه اختلف هذا العام 
كونه حمل الشكل احلضاري من 
خالل منع استخدام »الفوم« ملا له 
من اثر س����لبي على صحة الفرد، 
ومتنى على اجلميع ان يعبروا عن 
فرحتهم بعيدا عن األجواء السلبية 

التي تؤثر على الصحة العامة.
الس����ياق ذات����ه أضاف  ف����ي 
العازم����ي ان مهرجان هال فبراير 
2011 فتح جسور التواصل الثقافي 
واالجتماعي ومتنى ان نستغل تلك 
املناسبة للتعبير عن حبنا جتاه 
وطننا العزيز كون ش����هر فبراي����ر يحمل العديد من 
املناسبات الوطنية اجلليلة التي جتعل اجلميع يبعد 
عن أجواء التأزمي، مقدم����ا اخلص التهاني لصاحب 
السمو األمير وسمو ولي العهد والقيادات السياسية 
والشعب الكويتي باليوبيل الذهبي الذي يكشف مدى 

حب الشعب لهذا الوطن العزيز احلر. 

استطاع مهرجان هال فبراير 
2011 »حلوة يا كويت« ان يجمع 
ش���مل األس���رة مبختلف فئاتها 
العمرية في فعاليات املهرجان التي 
أصبحت عالمة مميزة على خريطة 
مهرجانات السياحة والتسوق، 
وساهم في ذلك تنوع الفعاليات 
ما بني ترفيهية وثقافية ورياضية 
ودينية األمر الذي ادخل البسمة 
والس���عادة في قلوب املترددين 

على فعاليات املهرجان.
وق���ال عضو اللجن���ة العليا 
ورئيس اللجنة اإلعالمية ملهرجان 
هال فبراير 2011 »حلوة يا كويت« 
وليد الصقعبي ان اللجنة العليا 

حرص���ت منذ الي���وم األول للمهرجان على ان يتم 
تركيز الفعاليات على الطفل والذي بدوره سيساهم 
في جمع شمل األسرة من خالل مجموعة من البرامج 
واألنشطة التي تكون ذات هدف تربوي وتساهم في 
زرع الثقة واملسؤولية في نفوس األطفال وتعليمهم 
مبادئ االعتماد على النفس واحترام القانون باإلضافة 
الى إبراز املواه���ب وتنمية مهارات وقدرات الطفل 

العقلية وابراز روح التحدي لديهم.

وأش���ار الصقعب���ي ال���ى ان 
عروض سيرك احلسناء والوحش 
ومسرحية مصباح عالءالدين رغم 
أنها مخصص���ة لألطفال اال انها 
القت إقباال كبي���را من العائالت 
والتي تابعت العروض بش���غف 
مب���ا تضمنته م���ن روح االثارة 
والتشويق وتوسيع مدارك األطفال 
وهو األمر الذي أدى الى ثناء عدد 
كبير من أولياء األمور الذين تابعوا 
الفعاليات ودعوا الى استمرارها 
حتى نهاية إجازة أعياد االستقالل 

والتحرير.
وأوضح الصقعبي ان مسابقات 
الرياضة التي أقيمت على هامش 
املهرجان وفي مقدمتها املاراثون القت إقباال كبيرا من 
األسر والعائالت التي رافقت األطفال خالل السباقات 
التي مت إعدادها بشكل ترفيهي هدفت اللجنة العليا 
من ورائه الى إبراز روح التحدي واملنافسة من خالل 
توزيع جوائز للفائزين باإلضافة الى جوائز أخرى 
عينية مت تقدميها من الرعاة ش���ركة زين وعيادة 
بلسم لألسنان، وغيرهما والتي رسمت االبتسامة 

والسعادة على وجوه األطفال وأسرهم. 

زيد العازمي

وليد الصقعبي

أكد نجاح األنشطة في تحقيق أهدافها التربوية

الصقعبي: »هال فبراير 2011« 
جمع شمل األسرة في أنشطته

فرغلي فاز بالشيفروليه


