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في أجواء مليئة بالبهجة والسرور

في أجواء ترفيهية وعائلية 

400 طفل في ماراثون هال فبراير

سيرك هال فبراير 2010 يخطف األضواء

دش���ن مهرجان هال فبراير 2010 أنشطته في 
دورته احلادية عشرة بإقامة سيرك هال فبراير 
2010 املقام على املسرح الروماني في سوق شرق 
والذي شهد منذ افتتاحه حضورا جماهيريا كبيرا 
خصوصا األطفال م���ع ذويهم الذين وجدوا في 

السيرك جوا ترفيهيا وعائليا متميزا.
وقالت رئيس جلنة البرامج واألنشطة مدينة 
إسماعيل ان تزامن إقامة األنشطة مع إجازة نصف 
العام ساهم في زيادة اقبال األطفال والطالب على 
السيرك حيث تالقت االبتسامة والفرحة والدهشة 
م���ع فقراته املتميزة التي أضفت جوا من املتعة 

على احلضور من مواطنني ووافدين. 

وقالت إس���ماعيل ان سيرك هال فبراير 2010 
يقدم مجموعة مخت���ارة ومتنوعة من األلعاب 
والفقرات بداية بفقرة اجلمباز الثنائي والفردي 
وان كان لفقرة اجلمباز جاذبية خاصة وحضور 
كبير لألطفال والكبار باإلضافة إلى فقرة املهرج 
التي أضفت جوا س���احرا من الترفيه والسعادة 
العارم���ة على األطفال بفقرات���ه الضاحكة التي 
القت استحس���ان اجلميع وكذل���ك فقرة االتزان 
اجلسدي وفقرة الساحر وفقرة العرض الراقص 
مع احلركات االستعراضية وتفاعل احلضور مع 
الفقرات املمتعة التي ظهرت جلية من التصفيق 

احلاد الذي القته الفقرات.

في أج����واء مليئ����ة بالبهجة 
والفرح والسرور تسابقت البراعم 
الصغيرة على وقع تصفيق األهل 
وتش����جيعهم ونغمات األغاني 
الوطنية حيث أقيم ماراثون هال 
فبراير للطفل في س����وق شرق 
ضمن انشطة مهرجان هال فبراير 

.2010
الس����اعة  املاراثون في  ب����دأ 
الواحدة ظهرا وقد ضم ما يقارب 
400 طف����ل تتراوح أعمارهم بني 
السنتني والعشر سنوات وقسم 
الس����باق الى ثالث فئات عمرية 
األولى من سنتني الى أربع سنوات 

والثانية من خمس الى س����بع سنوات والثالثة من 
ثماني الى عشر سنوات وقد اختير من كل فئة ثالثة 

فائزين في املراكز األولى.
متيزت األجواء بالنش����اط واحليوية واحلماس 
لنيل املراكز األولى س����واء من األطفال واسرهم او 
من رواد السوق كما متيز املاراثون بحسن التنظيم 
من قبل القائمني عليه والذين لم يتوانوا عن توفير 
األجواء الرائعة لألطفال واألس����ر، اما مقدم احلفل 
محمد الش����امي فقد كان له دور كبير في تش����جيع 
األطفال حيث كان في قمة املرح والنشاط منذ بداية 
املاراث����ون الى نهايته ما ش����جع األطفال ورفع من 
روحهم املعنوية كما أثر بدوره على احلضور الذين 

شاركوه في التصفيق والتشجيع.
وأوضحت رئيسة جلنة البرامج واألنشطة في 
مهرجان هال فبراير 2010 مدينة إسماعيل ان الهدف 
من إقامة هذا املاراثون هو رفع مس����توى التوعية 
الصحية لدى األطف����ال والوقاية من األمراض عن 
طريق الرياضة مش����يرة ال����ى ان الرياضة من أهم 

العوامل التي تعمل على االرتقاء 
الذهني للطفل وجتعله قادرا على 

العمل واإلنتاج.
 ودعت إسماعيل األهالي الى 
املش����اركة في املاراثون العائلي 
الذي ينطلق اليوم في سوق شرق، 
حيث يش����ترط في االشتراك ان 
تكون العائلة من أب وأم وطفل 
ال يتجاوز عمره 12 عاما الفتة الى 
ان باب االش����تراك مفتوح أيضا 
في مس����ابقة »ورنا ش����طارتك« 
والتي تبدأ انشطتها في 7، 8 و9 
فبراير ويش����ترط للمشاركة ان 
يكون العمر بني 8 و15 عاما وان 
ميتلك املهارة في استعراض الكرة وان ميلك اجلرأة 

واملواجهة وان تتوافر لديه روح التحدي. 
وقد حاز املركز األول من الفئة العمرية من سنتني 
الى أربع س����نوات الطفل فارس محمد العطاري اما 
املركز الثاني فكان من نصيب نور املطيري كما حازت 

الطفلة جنى أسامة املركز الثالث من نفس الفئة.
كما حاز الطفل عمرو عادل املركز األول من الفئة 
العمرية من خمس الى س����بع سنوات وحاز عمرو 
هاني املركز الثاني أما املركز الثالث فكان من نصيب 

عمر محمد قنبر. 
وح����ازت أنفال عبداهلل املرك����ز األول من الفئة 
العمرية من 8 الى 10 سنوات )بنات( وحازت فجر 
القطان املركز الثاني كما حازت لطيفة هيثم املركز 

الثالث.
وحاز عمر محمد رش����يد املركز األول من الفئة 
العمرية من 8 الى 10 سنوات )أوالد( واملركز الثاني 
كان من نصيب أمي����ن احمد أما املركز الثالث فكان 

من نصيب الطفل دانيال عيسى.

جانب من ماراثون األطفال

انطالق األنشطة في »الحمرا مول« بالفروانية و»العنود« بالفحيحيل
انطلق����ت أم����س أنش����طة مهرجان هال 
فبراي����ر2010 ف����ي مجمع »احلم����را مول« 
بالفروانية، وس����ط أجواء احتفالية كبرى 
وحضور جماهيرى متميز، وسحوبات كبرى 

على احدث السيارات 2010.
 وق����ال رئيس جلنة التس����ويق محمد 
الدعاس ان مجمع احلمرا تزين الس����تقبال 
مهرجان هال فبراير2010 الذي طال انتظاره 
سواء من املواطنني أو الوافدين، متوقعا ان 
يتحول كرنڤال االفتتاح إلى عرس ترفيهي 
وسياحي واجتماعي يبث البهجة والسعادة 

في نفوس احلضور. 
وأض����اف الدعاس أن الكثير من محالت 
مجمع الصاحلية س����تقدم أسعارا مغرية 

وخصومات كبيرة خالل املهرجان باإلضافة 
إلى أنه عند الشراء سيحصل العمالء على 
كوبونات تؤهلهم للفوز بجوائز قيمة مشيرا 
إلى أن نسبة اخلصومات ستتجاوز %50. 
وعن استعدادات مجمع احلمرا ملهرجان 
هال فبراير 2010 قال الدعاس: إن املجمع أعد 
مفاجآت كبيرة لرواد املجمع احتفاال بهذه 
املناسبة السيما األطفال الذين سيستمتعون 
بجميع البرامج التي أعدتها إدارة املجمع، 
مضيفا انه مع أجواء التس����وق س����يكون 
هناك معزوفات موسيقية متنوعة حتييها 
نخبة من الفرق احمللية والعاملية، مؤكدا أن 
الدول املتقدمة تسهم دائما في إظهار الوجه 
احلضاري لها من خ����الل إقامة مهرجانات 

تعطي صورة جي����دة عنها وهناك جتارب 
ومناذج لدول مجاورة جنحت فيها، مشيرا 
إلى أن الكويت ال ينقصها شيء حتى حتذو 

حذو هذه التجارب.
ومن ناحية اخري يشهد مجمع العنود 
في الفحيحيل تنظيم العديد من األنشطة 
التي أقيمت في أجواء احتفالي رائع سيمتد 
ال����ى بعد غد الثالثاء وذلك في إطار تنويع 
اللجنة العليا إلقامة األنش����طة على جميع 
احملافظات، وسيشهد املجمع إقامة العديد 
من الفقرات الفنية والفلكلورية باإلضافة 
الى فقرة الس����احر والرس����م على الوجوه 
وتوزيع العديد من اجلوائز العينية على 

محمد الدعاساحلضور.

جانب من الفقرات

أكد أن المهرجان ينشط حركة المبيعات

الدليمي: »هال فبراير« خطوة على طريق 
تحويل الكويت لمركز مالي إقليمي

أكد املدير العام لشركة مينا لالستشارات املالية عدنان 
الدليمي ان مهرجان هال فبراير 2010 يعد فرصة جيدة من 
اجل إنعاش االسواق الكويتية، خاصة في ظل حالة الركود 
التي تعاني منها االسواق نتيجة االزمة املالية العاملية والتي 

أثرت بشكل واضح على مبيعات جميع الشركات.
وأش���ار الدليمي في تصريح خاص للجنة اإلعالمية 
ملهرجان هال فبراير 2010 الى ضرورة دعم احلكومة للمهرجان 
باعتباره واجهة ثقافية وحضارية وس���ياحية للكويت، 
مشيرا الى ان مهرجان هال فبراير أدى إلى ترسيخ سمعة 
الكويت كوجهة عاملية رائدة، حيث تتعدد انشطة املهرجان 

وسط مظاهر احتفالية ضخمة طوال أيام العيد.
وأض���اف الدليمي ان املهرجان ف���ي دورته احلادية 
عش���رة يعود بالنفع على كل ش���رائح املجتمع سواء 
املواطنني أو الوافدين ملا يقدمه من عروض تس���ويقية 
وخصومات كبيرة على املنتجات، مشيرا الى ان املهرجان 
يعد متنفسا جيدا للعائالت بقضاء العيد الوطني وسط 

اجواء احتفالية.
وأوضح الدليمي ان املهرجان ينش���ط حركة املبيعات 
في مراكز التسوق ما يعطي الس���ائح والزائر املزيد من 
اخليارات وجتارب تسوق فريدة، مشيرا الى ان املهرجان 
يعطي الفرصة للمحالت التجارية لتقدمي عروض خاصة، 
حيث يعد من املواس���م املهمة التي يس���تعد فيها التجار 
وأصحاب احملالت التجارية جيدا، وذلك بتقدمي خصومات 
وعروض ترويجية تشجع املتسوقني على شراء احتياجاتهم 
منها، وتتنافس احملالت فيما بينها الستقطاب املتسوقني، 
السيما أن الطلب يرتفع بشكل كبير في هذه الفترة على 

كل املنتجات.
وأكد الدليمي ان مهرجان هال فبراير 2010 يعتبر خطوة 
في طريق حتويل الكويت الى مركز مالي اقليمي، وخصوصا 
ان املهرجان يجذب العديد من الزائرين من كل انحاء العالم، 
وبالتالي يعتبر فرصة مثالية لعرض كل الفرص االستثمارية 

املتاحة في الكويت للمستثمرين االجانب.
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