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الدعاس: مضاعفة مبيعات التعاونيات 
المشاركة في مهرجان هال فبراير

أعرب عضو اللجنة العليا ورئيس اللجنة التسويقية في مهرجان 
هال فبراير 2011 »حلوة يا كويت« محمد الدعاس عن سعادته بنجاح 
املهرجان في اجلانب التسويقي وخاصة في مجال اجلمعيات التعاونية 

التي حققت قفزة نوعية في مبيعاتها خالل فترة اقامة املهرجان.
وقال الدعاس ان اللجنة تلقت ثناء كبيرا من مسؤولي اجلمعيات 
التعاونية على النجاح الذي حققه هال فبراير 2011 في دورته الـ 12 
مما ساهم في تنشيط مركز االسواق ودفع عجلة االقتصاد من خالل 
اقامة العروض والسحوبات اخلاصة التي أقامتها التعاونيات على 
هامش املهرجان لالســـتفادة من العروض باالضافة الى الدخول في 
الســـحوبات اليومية للمهرجان والتي شهدت توزيع سيارة يومية 
لصاحب احلظ السعيد. وزاد الدعاس بان ايجابيات وجناحات هال 
فبراير التســـويقية تتزايد عاما بعد آخـــر ليثبت انه املهرجان رقم 
واحد في الكويت وانه يساهم في حتقيق الرغبة األميرية بتحويل 

محمد الدعاسالكويت الى مركز مالي وجتاري وإقليمي.

الدويهيس: الحركة التعاونية وّزعت 
20 كشكًا للمشاركة في »مسيرة حب الكويت«

بشرى شعبان
أعلن رئيـــس احتـــاد اجلمعيـــات التعاونية 
االستهالكية د.حسني الدويهيس أن احلركة التعاونية 
االستهالكية قامت بدور فعال في االحتفاالت الوطنية 
للبالد مـــن خالل العمل الدؤوب للجنة التعاونية 

لدراسة كيفية دعم املناسبات الوطنية.
وأضاف د.الدويهيس ان التعاونيات ساهمت في 
العديد من املشاركات في احتفاالت الكويت مبرور 
50 عاما على االستقالل و20 عاما على التحرير و5 
ســـنوات على تولي صاحب السمو األمير مقاليد 
احلكم في البالد ومنها توزيع 20 كشكا على شارع 
اخلليج العربي منها 15 كشـــكا لتوزيع العصائر 
واملياه على اجلمهور و5 أكشـــاك كمراكز إسعاف 
للطوارئ، وذلك في يوم اجلمعة 25 فبراير لالحتفال 
بإطالق االلعاب النارية وعروض الليزر »الكويت 

يا ضـــوى العني«، ويوم الكرنڤال »مســـيرة حب 
الكويت« املوافق يوم االحد 27 فبراير.

وأشـــار رئيس االحتاد الى انـــه قد روعي في 
تصميم االكشـــاك أن تكون على شكل خيمة، ومت 
وضع أســـماء اجلمعيات التعاونية التي ساهمت 
في االحتفاالت الوطنية على كل كشك، كما روعي 
أيضا وضع شعار االحتفال على العصائر واملياه 

التي ستوزع من خالل هذه االكشاك.
وأكد الدويهيس في ختام تصريحه ان هذا االجناز 
العظيم لم يتم اال بتوحيد وتضافر جهود اللجنة 
العليا لالحتفاالت مع اللجنة التعاونية املشـــكلة 
من االخوة رؤســـاء اجلمعيات التعاونية لدراسة 
كيفية دعم املناسبات الوطنية، ولهم منا كل الشكر 
والتقدير على ما قاموا به من جهود طيبة وتسخير 

كل امكانياتهم إلجناح االحتفاالت الوطنية.

جانب من املشاركة

الشيخ أحمد الفهد مستقبال فريق الشهيد فهد األحمد للرماية

جانب من احلفل صباح العنتري مكرما د.سلوى اجلسار

علي اليوحة

بعد حصده عدة جوائز في بطولة رماية »هال فبراير 2011« الثانية

خالل احتفال مجلس حي القيروان باألعياد الوطنية

الفهد استقبل فريق الشهيد فهد األحمد للرماية

الجسار: ترك الفتن وما من شأنه إثارتها وحمل أمانة الكويت

اليوحة: معركة بيت القرين جّسدت الوحدة الوطنية 
فخلدتها الدولة على هيئة متحف

املقاومني التوزع في جميع أنحاء 
املنزل واملنازل املجاورة لتشتيت 
وتفريق قوة العدو »وخالل هذه 
الســــاعات كانت تنهمــــر علينا 
قذائف مــــن املدافع والدبابات في 
حني كنا نستخدم سالحا خفيفا 
مقارنة بسالح وجتهيزات اجليش 

العراقي«.
انتهــــت  وذكــــر ان املعركــــة 
باستشهاد قائد املجموعة هادي 
ويوسف خضير علي وعامر فرج 
العنزي واسر بقية افرادها وهم 
جاســــم محمد علي ومبارك علي 
صفر وابراهيم علي صفر وعبداهلل 
عبدالنبي مندني وخليل خيراهلل 
البلوشــــي وخالد احمد الكندري 
وحسني علي رضا ومحمد عثمان 
الشايع وبدر ناصر العيدان حيث 
مت اعدامهم في مخفر صباح السالم 
والقيت جثثهم في منطقة قسائم 

القرين.
وعن الناجني من املعركة قال 
صالح ان اهلل اختار الشــــهادة لـ 
12 مقاوما وكتب النجاة ملن متكن 
من اخلروج الى املنازل املجاورة 
في الســــاعات األولى من املعركة 
أو الذيــــن لم يتمكــــن الغزاة من 
العثور عليهــــم بني حطام املنزل 
بســــبب الظالم الدامس النقطاع 
التيار الكهربائي. واشــــار الى ان 
الناجني اضافة اليه هم سامي سيد 
هادي العلوي ومحمد يوسف كرمي 
البناي وطالل  إبراهيــــم  وجمال 
الهزاع ومشعل املطيري  سلطان 
وبدر السويدان واحمد جابر صالح. 
وأفاد بان مجموع أعضاء )مجموعة 
املســــيلة قوة الكويت( كان يبلغ 
31 فردا معربا عن أمله بأن يأخذ 
اجليل احلالي الدروس والعبر من 
هذه املعركة لتتضح له مدى وحدة 
الشعب الكويتي الذي صمد أمام 
الظلم واستطاع ان يسترجع أرضه 

بوحدته وعزميته.

الكويت  العراقية باعتقال شباب 
من املنازل الســــتخدامهم كدروع 
بشرية وأسرى حرب وحني أعلن 
عن الهجوم البري كانت الفرحة 
كبيرة »فجاء اليوم الذي نؤدي فيه 
الدور في كشف مواقع العدو وأماكن 
متركزهم من اجل تسهيل عمليات 
القوات  البري ومهاجمة  الهجوم 
العراقية التي بدأت باالنسحاب«. 
وأضاف ان االتفاق »هو ان نرتدي 
زيا خاصــــا باملقاومة كتب عليه 
مــــن األمام )مجموعة املســــيلة( 
ومن اخللف )قوة الكويت( حتى 
تستطيع قوات التحالف متييزنا 
وخالل هذه األثناء وصلت سيارة 
استخبارات عراقية كانت جتوب 
املنطقة بحثا عن الشباب الكويتي 
تتبعها حافلــــة صغيرة بها عدد 
من اجلنود«. وأوضح ان السيارة 
توقفت أمام منزل القيادة في القرين 
وهو بيت الشهيد بدر ناصر العيدان 
العراقيني  وترجل احد اجلنــــود 
وطرق الباب فلم يستجب له احد 
فأمر الضابط أحد اجلنود بالقفز 

من فوق سور املنزل.
وأشار الى انه »خالل هذه األثناء 
كان قائد املجموعة ســــيد هادي 
العلوي يراقب املنزل من الداخل 
فأدرك العراقيون ان البيت يؤوي 
مجموعة من الشباب الكويتي فتمت 
محاصــــرة البيت حتى الســــاعة 
الثانية ظهرا فكنا في موقف حرج 
فإما االستسالم والرضوخ لألسر 
واإلعــــدام أو الدفاع عن الوطن«. 
وقال ان هادي بادر بإطالق النار 
على اجلندي العراقي واستمر تبادل 
اطالق النار من الســــاعة الثانية 
الى الســــاعة 6 مساء وخالل هذه 
األثناء استعان اجلنود العراقيون 
بالدبابات واملدفعية وقوات احلرس 
اجلمهوري فتمت محاصرة املنزل 

من جميع االجتاهات.
ان هــــادي طلب من  واضاف 

في تنقلهم خالل العمليات اخلاصة 
بهم وهناك سيارة أخرى للشهيد 

بدر العيدان صاحب البيت.
واضــــاف ان هناك أيضا قاعة 
كبــــار الــــزوار التي وضــــع فيها 
مجســــم للمتحف الطالع الزوار 
الرســــميني على املتحف بشــــكل 
اجمالــــي وهناك منوذج آخر لهذا 
املجســــم في القاعة رقم 1 لعموم 
الزوار ومت جتهيز متحف شهداء 
القرين بقاعة تضم مجموعة من 
الكتب اخلاصــــة بالكويت وغزو 

النظام العراقي.
الذين  احــــد األبطــــال  وروى 
شــــاركوا في معركة القرين وهو 
حازم جابر صالح لـ )كونا( جانبا 
من تفاصيلها موضحا انه في 24 
فبراير 1991 ومــــع قرب الهجوم 
البري لقــــوات التحالف انقطعت 
الكهربــــاء في الســــاعة الواحدة 
والنصف بعد منتصف الليل »وكنا 
نستعد لالنتقال الى اخلط الساحلي 
للفحيحيل والفنطاس اذ كانت هناك 
معلومات عن قرب حدوث انزال 
بحري بالتنسيق بني مجموعتني 
للمقاومة هما مجموعة املســــيلة 

ومجموعة غرب الفنطاس«.
وقال صالح انه في الساعة 8 
من صباح ذلك اليوم بدأت القوات 

القادمة للتعرف  صرحا لألجيال 
على التضحيات التي قدمها أبناء 
الكويــــت في ظل ظــــروف الغزو 
واالحتالل. وقال اليوحة ان املتحف 
يضم مجموعة من صور الشهداء 
ومجسمات وكذلك األسلحة التي 
استخدمت في املعركة وقام املجلس 
بإعادة ترميم املنزل وبعض املواقع 
التي تهدمت والتي قد تؤثر على 

سالمة املبنى.
وبني أن املدخل الرئيسي للزوار 
يقع في منزل الشهيد بدر ناصر 
العيدان نظــــرا لتعرضه لقصف 
شــــديد من الدبابات العراقية كما 
يحــــوي املدخل شــــروحا خاصة 
بأماكن استشهاد قائد املجموعة 

وأحد أفرادها في املنزل نفسه.
واضــــاف ان القاعــــة رقــــم 1 
مبتحف شهداء القرين خصصت 
لعرض صور الشهداء والتعريف 
ابراز  الى  بشــــخصياتهم اضافة 
املقتنيات اخلاصة التي تشــــتمل 
التي  على مجموعة من األسلحة 
استخدمت في هذه املعركة وفي 
الصالة نفسها هناك عرض للباس 
اخلاص باملجموعة وبعض شظايا 
القذائف التي اســــتخدمتها قوات 
النظام العراقي البائد أثناء الهجوم 
على البيت. واضاف ان هناك ممرا 
زجاجيا يصل القاعة رقم 1 بالقاعة 
رقم 2 املطلة على احلديقة اخللفية 
للبيت حيث يتــــم خاللها عرض 
عربة نقل املياه التي لعبت دورا 
حيويا في نشاط مجموعة املسيلة 
وهي التي ينتمي اليها شهداء بيت 
القرين. وقال ان القاعة رقم 2 يوجد 
فيها عرض ســــينمائي تقدم من 
خالله أفالم وثائقية عن غزو النظام 
العراقي للكويت باللغتني العربية 

واالجنليزية.
واشار الى عرض سيارة قائد 
املجموعة الشهيد سيد هادي العلوي 
التي كان يستخدمها افراد املجموعة 

جسدت معركة بيت القرين التي 
قادها 19 شابا كويتيا ينتمون الى 
)مجموعة املسيلة - قوة الكويت( 
ضد قوات النظام العراقي والتي 
راح ضحيتها 12 شهيدا اروع مثال 
الوطنية ولدور الشعب  للوحدة 

الكويتي في مقاومة احملتل.
العــــام للمجلس  وقال األمني 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
علي اليوحة لـ )كونا( ان »معركة 
بيت القرين بني املقاومة الكويتية 
وقوات النظام العراقي جســــدت 
الوحدة الوطنية في أبهى صورها 
فخلدتها الدولة على هيئة متحف 

يحفظها لألجيال املقبلة«.
وأضاف ان ملحمة القرين وقعت 
في 24 فبراير عام 1991 قبل بزوغ 
فجر التحرير بيومني وشارك فيها 
19 شابا كويتيا من أصل 31 ينتمون 
الى مجموعة أطلقت على نفسها 
الكويت(  )مجموعة املسيلة قوة 
وشاء القدر أال مين على بعضهم 
باملشاركة في املعركة ألسباب عدة 
فمنهم من وقع في األسر ومنهم من 
تقطعت به سبل الوصول الى مقر 

القيادة قبل حدوث املعركة.
وذكــــر ان املرابطني في املنزل 
هوجموا من قبل القوات الغازية 
وكانت عملية االقتحام القاســــية 
واملعركة غيــــر متكافئة فصمدوا 
في معركة اســــتمرت 10 ساعات 
من الثامنة صباحا وحتى 6 مساء 
وكانت عدتهم السالح الذاتي للدفاع 
عن النفس فــــي مواجهة جحافل 
من اجليش مدججني باألســــلحة 
الثقيلة والدبابات فكانت ملحمة 
اخللود التي ستظل باقية في ذاكرة 
تاريخ الكويت شاهدا على روعة 
الصمود والتحدي. وأوضح ان بيت 
الى متحف وطني  القرين حتول 
بناء على أمر األمير الراحل الشيخ 
جابر األحمد ليتبع املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب وليكون 

العسكري للحرس الوطني، زين، 
النـــادي العلمي، مركز بلســـم 
لعيادة االسنان، ويوسف احمد 
الغامن وبلغ اجمالي املتسابقني 

90 العبا.

عادل الشنان
نظــــم مجلس حي القيروان احتفاال مبناســــبة االعياد 
الوطنية صباح أمس بحضور النائبة د.ســــلوى اجلسار 
ومختار منطقة القيروان صباح العنتري ومختار الدوحة 
حمود بوشــــيبة ومبشــــاركة جمعية القيروان وعدد من 
مدارس املنطقة، كما شهد احلفل تكرمي الطلبة والطالبات 
املتفوقني في مدارس منطقة القيــــروان مبختلف املراحل 
التعليمية، باالضافة الى توفير وسائل الترفيه وااللعاب 
ألطفال املنطقة. وقدمت النائبة د.ســــلوى اجلسار أسمى 
آيات التهاني والتبريكات لصاحب الســــمو األمير وسمو 
ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي 
قاطبة، كما رحبت بضيوف الكويت ومتنت لهم طيب االقامة، 
مشيرة الى ضرورة ان يتحمل كل الكويتيني األمانة وهي 

أمانة الكويت من خالل ترك الفتنة وما من شــــأنه اثارتها 
واحلرص على الترابط والتالحم واالرتقاء من خالل العلم 
والتقدم ألنه أساس بناء الوطن. بدوره، قال مختار منطقة 
القيروان صباح العنتري ان هــــذه أيام الفرح واالحتفال 
بالعيد الوطني اخلمسني لالســــتقالل والذكرى العشرين 
للتحرير واخلامســــة لتولي سموه مقاليد احلكم لذا أرفع 
أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد والى سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
والى الشــــعب الكويتي كافة، متمنيا لهم مزيدا من الرخاء 
واالســــتقرار في ظل آل الصباح الكرام، داعيا أهل الكويت 
الى التمســــك بالدين االسالمي، وبسنة رسولنا الكرمي ژ 
وجعل مصلحة الوطن قبل مصلحتكم، وجتاهل منافعكم 
الشخصية في ســــبيل منفعة الكويت والشعب الكويتي 

االصيل، وان حتترمــــوا القانون والنظام وحترصوا على 
مصلحة الوطن وممتلكاته واجنازاته متمسكني بكلمات الوالد 
الغالي الشيخ صباح األحمد حني ردد فقال: »ان الكويت هي 
التاج الذي على رؤوســــنا وهي الهوى املتغلغل في أعماق 
أفئدتنا، فليس في القلب والفؤاد من شــــيء غير الكويت 
وليــــس هناك حب أعظم من حب هذه االرض الطيبة التي 
عشنا على ثراها وسطرنا عليها تاريخ أمجادنا وأجدادنا 
وتراثنا الطيب«. من جهته، وجه عضو جمعية الصليبخات 
االعالمي عبدالعزيز الصليلي رسالة الى املواطنني للبعد 
عن الطائفية والقبلية، وأن تكون الكويت هي اجلامعة للكل 
ورسالة أخرى الى نواب االمة مفادها االبتعاد باملشاحنات 
السياسية عن املدارس واجلامعات والطلبة، وأن تكون قبة 

عبداهلل السالم هي مقر ذلك وليس الشارع.

وقد شارك في البطولة 9 فرق 
هي هال فبرايـــر 2011 »حلوة يا 
كويت »، الشـــهيد فهد االحمد، 
احتاد الشرطة الرياضي، االحتاد 
العسكري لوزارة الدفاع، االحتاد 

وضم من فريق الشباب كال من: 
عبدالعزيـــز الدويش احلاصلة 
علـــى املركز الثالـــث في رماية 
املســـدس، وعبـــداهلل املرزوق، 

ونواف الرندي.

ويذكر ان الفريق الشهيد فهد 
االحمد ضم كال من: فاطمة اجلاسم 
احلاصلة علـــى املركز االول في 
رمية املسدس، وأضوى املنصور، 
وفي اخلرافي، وبشاير الرقيعان، 

استقبل نائب رئيس مجلس 
التنمية  الوزراء ووزير شؤون 
ووزير شؤون االسكان الشيخ 
أحمد الفهد فريق الشـــهيد فهد 
الفائـــز بجوائز بطولة  االحمد 
الرماية الثانية التي مت تنظيمها 
ضمن انشطة مهرجان هال فبراير 

2011 »حلوة يا كويت«.
وأثنى الشيخ أحمد الفهد على 
أعضاء الفريـــق الفائز باملراكز 
االولى في املسابقة التي أقيمت في 
نادي ميادين الرماية بصبحان، 
مشيدا في ذات الوقت بالبطولة 
التي ضمت عددا كبيرا من الشباب 
اثبتوا قدرتهم  الذين  والفتيات 
على حصد البطوالت في املستقبل 
والتي تسمو بالروح الرياضية 
مثمنا دور أولياء االمور في تنمية 

قدرات أبنائهم.
الشـــهيد فهد  وأعرب فريق 
االحمد عن سعادته بلقاء الشيخ 
أحمد الفهد مؤكدين ان هذه البطولة 
هي البداية للفريق للمشاركة في 

البطوالت املقبلة.

ليكون المهرجان التسويقي األول

الصقعبي: رعايات »هال فبراير2011« ساهمت 
في نجاحه وتوصيل رسالته التسويقية والترفيهية

أنشطة مهرجان هال فبراير 2011 »حلوة يا كويت«

الموقع الساعةالتاريخالنشاطالرقم

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

يومياسيرك احلسناء والوحش2

العرض األول: 5 
مدينة عالم زين للطفل-7 م

العرض الثاني: 7.30 
-9م 

الدائري السادس مدخل 
مجمع 360

من 5.15 م - 7.30 ميوميامسرحية مصباح عالء الدين3
مدينة عالم زين للطفل

الدائري السادس مدخل 
مجمع 360

مجمع XCITE الكترونيات 4
الريالساعة 6 م2011/2/24الغامن

ملتقى الشعوب الثاني لوزارة 5
املسجد الكبير 2011/2/24األوقاف والشؤون اإلسالمية

اجلوية واحتاد أصحاب الفنادق 
الكويتية  الكويتية والشـــركة 
للخدمات الســـياحية حيث كان 
لهـــم دور مميز فـــي ان يحقق 
املهرجان إستراتيجيته التسويقية 
واالقتصادية باإلضافة الى إدخال 
الفرحة واالبتسامة في قلوب أهل 

الكويت الكرام.

جميع إمكانياتها للمساهمة في 
إجنـــاح مهرجان هال فبراير من 
خالل رعايتها املستمرة للفعاليات 
الهدايا  الى  واألنشطة باإلضافة 
العينية التـــي قامت بتوزيعها 
على رواد املهرجان وكذلك شركة 
يوسف احمد الغامن وصفاة هوم 
والغامن x-cite ومؤسسة اخلطوط 

العليا  اللجنـــة  أثنى عضو 
ورئيس اللجنة اإلعالمية ملهرجان 
هال فبراير2011 »حلوة يا كويت« 
وليد الصقعبي على املشـــاركة 
املتميزة للشركات واملؤسسات 
الدورة 12 للمهرجان  في رعاية 
أبهى صورها  وذلك لتخرج في 
ليحقـــق املهرجان أهدافه في ان 
يكون املهرجان التسويقي األول 

في الكويت.
وقال الصقعبي ان مهرجان 
هال فبرايـــر2011 اســـتطاع ان 
يكون ذا تأثير واضح في احلياة 
االقتصادية بفضل مشـــاركات 
الرعـــاة مـــن القطـــاع اخلاص 
واملؤسســـات التي وفرت الدعم 
املادي واللوجستي من أجل إجناح 
املهرجان وان يواصل رســـالته 
من أجل إسعاد أهل الكويت من 

مواطنني ووافدين.
وزاد الصقعبي بان ابرز الرعاة 
للمهرجان شركة زين التي وفرت 

شعار هال فبراير وليد الصقعبي


