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الشاشة العمالقة تظهر علم الكويت على كامل محيط الشركة مع وضع 50 عاما على االستقالل املقر الرئيسي لشركة البترول في أبهى حلله

وليد الصقعبي وليد اجلاسم

»البترول الوطنية« ترتدي أجمل حللها احتفااًل بأعياد الكويت

الجاسم: االستبيان شمل 1000 مواطن ومقيم وتركز على 3 محاور
الصقعبي: 53% من المشاركين أعطوا تقدير »ممتاز« لعملية التنظيم

مقبول نسبيا. وذكر الصقعبي ان 
السؤال الثالث كان حول رأي العينة 
في املهرجان بش���كل عام السيما 
في دورت���ه ال� 12 مضيفا ان %35 
قالوا انه يفتقد االنتشار في جميع 
احملافظات في حني رأى 26% انه البد 
من إقامة بعض االنشطة على شارع 
اخلليج وفي الشواطئ املفتوحة، 
خاصة خالل العطالت في الفترات 
الصباحية وذلك من اجل التغيير. 
وأضاف ان 10% من املشاركني في 
االس���تبيان رأوا ان املهرجان البد 
من تسويقه خليجيا وعربيا من 
خالل فتح باب التأشيرات ملختلف 
اجلنسيات إلعطاء الزخم املطلوب 

لصورة الكويت السياحية.
وأك���د الصقعبي أن اقتراحات 
ورؤى املواطنني واملقيمني سيتم 
وضعها في االعتبار مستقبال، الفتا 
إلى ان »هال فبراير« مازال يعتمد 
على ذاته من خالل اللجنة العليا 
املنظمة داعي���ا احلكومة لزيادة 
دعمها له »حيث ان االعتماد اآلن 
عل���ى دعم القط���اع اخلاص أكثر 
من احلكومي«. يذكر ان مهرجان 
)هال فبراير( يقام كل س���نة ملدة 
28 يوم���ا متتد بني 28 يناير و24 
فبراير وتتضمن أنشطة مختلفة 
بهدف تنشيط الدورة االقتصادية 

والسياحة في الكويت.

األمر الذي الق���ى قبوال كبيرا من 
املشاركني في االس���تبيان حيث 
أكدوا انه جنح بامتياز من خالل 
كثافة احملال واملجمعات التجارية 
واجلمعيات التعاونية التي شاركت 
فيه واحلس���ومات اخلاصة التي 
متيزت خالله. وقال ان عددا كبيرا 
من املشاركني في االستبيان ذكروا 
ان أنشطة املهرجان من املفترض 
ان متتد لنهاية احتفاالت الكويت 
بأعيادها الوطنية. وأضاف ان %51 
من املشاركني ذكروا انه كان ممتازا 
الناحية االقتصادية يؤيدهم  من 
في الرأي 17% الذين قالوا انه جيد 
جدا مقابل 11 قالوا انه جيد في حني 
رأى 21% من العينة املشاركة انه 

التي مت تنظيمها فأعطى 53% من 
املشاركني في االس���تبيان تقدير 
»ممت���از« للمهرجان في حني قال 
16% انه جيد جدا و19% انه جيد فيما 

أعطى 12% تقدير »مقبول«.
وأض���اف ان املش���اركني في 
االستبيان دعوا الى تنويع االنشطة 
ليكون هناك مسابقات خاصة بكبار 
السن والسيدات مع التركيز على 
االنش���طة الرياضي���ة والثقافية 
والتوسع في أنشطة »هال فبراير« 

في جميع احملافظات الست.
الس���ؤال  ان  وذكر الصقعبي 
الثاني كان حول جناح املهرجان 
في تنش���يط احلرك���ة التجارية 
الب���الد، وهو  والتس���ويقية في 

قالت اللجن���ة العليا املنظمة 
ملهرجان هال فبراير 2011 ان نحو 
79% م���ن املواطن���ني واملقيم���ني 
يعتق���دون ان املهرج���ان أنعش 
االس���واق وحرك الس���ياحة من 
خالل أنشطته التي أقيمت خالل 
دورت���ه االخيرة. وقال املنس���ق 
العام ملهرجان ه���ال فبراير وليد 
اجلاس���م ل� »كونا« ان االستبيان 
ال���ذي أجرته اللجن���ة االعالمية 
للمهرجان على عينة تكونت من 
1000 مواطن ومقيم احتوى على 
ثالثة أسئلة حول انطباع اجلمهور 
عن االنشطة، ورؤيتهم للمردود 
االقتصادي والسياحي للمهرجان، 
ورأيهم في املهرجان بش���كل عام 

واملطلوب منه في املستقبل.
وأض���اف ان االس���تبيان كان 
مهما للجنة العليا، ألنه يس���اهم 
في حتديد الرؤى واالستراتيجية 
للدورة املقبلة م���ن خالل تالفي 
األخطاء وتصحيحها واالستمرار 
ف���ي تطوي���ر النجاح���ات، الفتا 
ال���ى ان »االس���تبيان رك���ز على 
حتديد االيجابيات والس���لبيات 
ليكون خريطة طريق للعمل في 
املستقبل«. من جانبه قال رئيس 
اللجنة االعالمية للمهرجان وليد 
الصقعبي ل� »كونا« ان السؤال االول 
ركز على مدى القبول لألنش���طة 

رأي المواطنين والوافدين في فعاليات هال فبراير 2011تأثير هال فبراير على االقتصاد وحركة التسوق

تزامن����ا مع احتفاالت الكويت بعيدها الوطني ال� 50 والذكرى ال� 20 
للتحرير والذكرى ال� 5 لتولي صاحب السمو األمير مقاليد احلكم، ارتدت 
مباني ومرافق شركة البترول الوطنية الكويتية أجمل حللها وتزينت 
لتش����ارك الكويت وأهلها أفراحهم العامرة. ومنذ مطلع فبراير اكتست 
مباني املصافي ومحطات الوقود التابعة للشركة بأبهى األلوان والزينة، 
كما متيزت وبرزت بشكل خاص زينة املكتب الرئيسي مبدينة األحمدي، 
والذي مت تزيينه بشاشة LED عمالقة احتلت واجهته بالكامل بطول 130 
مترا وارتفاع 20 مترا وعلى مساحة بلغت 2600 متر مربع. وتعرض هذه 
الشاشة التي ميكن مشاهدتها بوضوح من طريق امللك فهد بن عبدالعزيز 
الس����ريع صورا متحركة وأفالما عالية النقاوة، في فكرة هي األولى من 
نوعها في الكويت. يذكر ان أفراح الكويت تتزامن هذا العام مع احتفاالت 
ش����ركة البترول الوطنية الكويتية بالذكرى اخلمسني لتأسيسها، وقد 
بدأت التحضيرات الحتفاالت الشركة بهذه املناسبة ما يزيد على العام، 
كما ستقوم الشركة بتنظيم احتفال ضخم بهذه املناسبة يشمله صاحب 

السمو األمير برعايته وحضوره، وذلك مطلع ابريل املقبل.

في استبيان أعدته اللجنة العليا المنظمة للمهرجان

79% من المواطنين والمقيمين يرون أن »هال فبراير« 
أنعش األسواق وحركة السياحة نظرًا ألنشطته المميزة


