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تتقدم ب�صادق العزاء من

اآل ال�صقر الكرام
لوفـــــــاة فقيدهم املرحـــــوم

اأحمد عبداملح�صن الأحمد ال�صقر
تغمد اهلل الفقيد بوا�صع رحمته

واأ�صكنه ف�صيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�صرب وال�صلوان

�صركة دار الكويت لل�صحافة

بخصومات بلغت أكثر من 70% وانتعاش في قطاع البنوك

»هال فبراير« ينعش سوق المالبس والمشغوالت الذهبية
 ومتنت أم عيسى ان يكون هناك تنسيق 
بني منظمي املهرجان في الكويت واملهرجانات 
املماثلة في دول مجلس التعاون اخلليجي 
بغرض العمل على تبادل اخلبرات وكذلك 
ملعرفة إمكانيات اجلذب السياحي للكويت 
والتي باتت تتمتع مبباٍن فندقية قل وجودها 

في أماكن أخرى. 

 انتعاش كبير في قطاع المطاعم 

 وكان لقطاع املطاعم نصيب كبير من 
الرواج الذي أحدثه املهرجان باعتباره مقصدا 
رئيسيا لرواد املهرجان، حيث اكتظت مطاعم 
الوجبات السريعة باملئات من األشخاص 
والعائالت لتناول الوجبات وإدخال البهجة 
على نف����وس أبنائهم واالس����تمتاع كذلك 

بالعروض املقدمة على وجبات األطفال. 
 عالء سامي أحد القائمني على إدارة مطعم 
للوجبات السريعة أوضح أن تقدير قيمة 
املبيعات اليومية للمطاعم ككل أمر صعب، 
لكنه أشار إلى أن هناك انتعاشا جتاوز نسبة 
ال� 80% في عدد مرت����ادي املطاعم مقارنة 
باأليام السابقة على املهرجان رغم أن املطاعم 
عادة ما تقوم بتقدمي عروض، مستدركا بأن 
املهرجان بعروضه على القطاعات الكثيرة 
التي يضمها سوق ش����رق ومركز سلطان 
وكذلك احملالت واملطاعم اخلارجية احمليطة 
بها استطاع جذب اآلالف من األسر بشكل 
الفت، األمر الذي مكن األفراد من االستمتاع 

بالعروض املقدمة. 
 وبني سامي أن فترة الركود التي سادت 
فت����رة ما قبل املهرج����ان عوضتها احلركة 
املهرجان  التي شهدها  الكبيرة واملستمرة 
خالل األي����ام املاضية، متوقع����ا مزيدا من 

اإليرادات في الفترة املقبلة. 

وشراء املستلزمات املطلوبة لهم. 

  األمن أضفى الطمأنينة على األسر 

إل����ى ذلك قالت أم عيس����ى وهي إحدى 
الكويتيات الالئ����ي حرصن على احلضور 
مع أس����رهن بأن مهرجان هذا العام يتميز 
بالتنظي����م وإدخال البهج����ة على األطفال 
والنساء والرجال، موضحة أن توافر األمن 
ف����ي املهرجان أعطى ش����عورا بالطمأنينة 
لألس����ر األمر الذي مكنهم من إمتاع ذويهم 
بش����كل كبير.   وقالت أم عيسى ان تنوع 
العروض في قطاعات استهالكية أتاح متعة 
االختيار للس����يدات واألطفال والرجال في 
التسوق خاصة أن هناك مالبس بلغ سعر 
اخلصم عليها أكثر من 70% خاصة املالبس 

اجلاهزة. 

حتتاج إلى مزيد م���ن املهرجانات خالل 
العام وذلك لتحقيق االنتعاش املطلوب 
من األسواق وبشكل جيد يعيد لالقتصاد 
أداءه بشكل يصحح مس���ار العديد من 

القطاعات االقتصادية. 

مشغوالت الذهب أكثر تنوعا 

 بدورها أبدت س����هر محمود وهي ربة 
منزل وافدة اهتمامها باملشغوالت الذهبية 
املوجودة في محال الذهب باملجمع، مشيرة 
إل����ى أن هال فبراي����ر 2010 متيز عن غيره 
من الدورات الس����ابقة بج����ودة املنتجات 
واملش����غوالت داخل املهرجان، األمر الذي 
عزز من مكانة املهرجان وبش����كل واضح 
خاصة لدى أس����ر الوافدي����ن والتي تنتهز 
فرصة انطالق املهرجان والتمتع بالتسوق 

لوحة فنان أبدعتها أنشطة مهرجان 
هال فبراير ليس في منطقة سوق شرق 
فقط ولكن في قطاع التجزئة أيضا لكل 

القطاعات االقتصادية في الكويت. 
 حال���ة من االنتعاش التي س���ادت 
األس���واق مع خصومات شهدها قطاع 
املالبس اجلاهزة بخصومات تراوحت 
ما بني 70% و75% وكذلك زيادة الزائرين 
بشكل الفت، حيث بلغ عدد مرتادي سوق 
شرق فقط لتحقيق البهجة والسعادة 
التي أضفتها أنشطة مهرجان هال فبراير 
على الفئات العمري���ة املختلفة والتي 
تنوعت بني األطفال والشباب والرجال 
إضافة الى االستفادة من اخلصومات في 
مختلف القطاعات من املالبس اجلاهزة 
إلى الذهب وغي���ره، وقد قدر البعض 
قيمة مش���تريات ه���ال فبراير مباليني 
الدينارات وهو ما انعكس إيجابا على 

حالة األسواق. 
 وفي زيارة داخل أروقة سوق شرق 
عبر سامي محمود وهو أحد الباعة في 
أحد محالت املالبس عن سعادته بتنظيم 
انشطة مهرجان هال فبراير والذي كان 
له دور كبير في تنش���يط احلركة في 
التجاري���ة وكذلك خصومات  احملالت 
األسعار الهائلة التي شهدتها األسواق 
خالل الفترة التي تلت انطالقة أنشطة 
املهرجان في 29 يناير املاضي، موضحا 
أن اإلقبال على الشراء تركز على مالبس 
األطفال والس���يدات بنسب زادت على 
70%، الفتا الى أن الشراء شهد إقباال في 
األيام األولى من املهرجان بشكل الفت 

وزادت نسبته بعد ذلك. 
 وبني محمود أن األس���واق التجارية 

قطاع التجزئة يقود حركة النمو
بدوره قال احمد خليل وهو مستشار اقتصادي في احد املكاتب االستشارية 
ان قطاع التجزئة وانتعاشه هو عصب اي اداء اقتصادي وتعتمد عليه اقتصاديات 
الدول املتقدمة في قياس معدالت منوها االقتصادي، الفتا الى ان االزمة املالية 
العاملية وما خلفته من تداعيات سلبية ادت الى ضرورة النظر في اهمية العمل 

على تعزيز مكانة وقدرات االداء االقتصادي من خالل تنشيط القطاع.
ولفت الى ان قطاع التجزئة يحتاج حملفزات من بينها زيادة قدرات االفراد 
على الشرا ء من خالل خفض سعر الفائدة على االقتراض وكذلك السعي لزيادة 
نسب االقتراض من البنوك لزيادة قدرة االفراد على الشراء وذلك لن يتأتى اال 
بتسهيالت ائتمانية لالفراد، مشيرا الى ان هذا من بني احللول التي اكدت عليها 

بعض الدول لتفادي سلبيات االزمة عليها ومنها الواليات املتحدة االميركية.

مدينة إسماعيل

جانب من املسابقات وفي اإلطار وليد الصقعبي يكرم أحد الفائزين

احلضور أثناء افتتاح املعرض

أعربت رئيسة جلنة البرامج واالنشطة في 
مهرجان هال فبراير 2010 مدينة اسماعيل عن 
سعادتها باالقبال الكبير الذي تشهده االنشطة 
التي نظمتها اللجنة العليا املنظمة ملهرجان 
هال فبراير 2010 في سوق شرق والتي أشاد 
اجلميع بها حلسن التنظيم واجلوائز القيمة 
التي يتم توزيعها على الفائزين في املسابقات 
والتي متثلت باملش���اركة في بطولة الكرة 

الشاطئية وبطولة الرماية االولى.
وقالت اسماعيل في تصريح صحافي ان 
املهرجان سيشهد يوم االربعاء املقبل انطالق 
معرض »ليال���ي كويتية«، وذلك على مدار 
ثالثة ايام في تق���دمي بانوراما جمالية عن 
الكويت متزج ب���ني اصالة املاضي والروح 
املعاصرة، حيث سيقضي املتابع للمعرض 

ليالي جميلة في حب الكويت.
وزادت اس���ماعيل ان ي���وم اخلميس 18 
فبراير سيشهد انطالق بطولة كرة طائرة 
الش���اطئ على مالعب س���وق شرق والتي 
حققت جناحا كبيرا في الدورات السابقة، 
الفتا الى ان هناك كثيرا من الفرق املشاركة 
في البطولة التي ستمتد على مدار يومني، 

وستبدأ من الواحدة ظهرا.
وأشارت الى ان االستعدادات تقام حاليا 
على قدم وس���اق لبطول���ة الرماية االولى 
التي س���تقام ألول مرة ضمن انشطة »هال 
فبراير« والتي سيتم إقامتها في نادي الرماية 
التابع للشركة الوطنية بجانب نادي الصيد 
والفروسية وستشارك فيه نخبة من أشهر 

الرماة في الكويت.

أكد مدير إدارة الشركة العقارية املالكة لسوق شرق اسماعيل 
البناي ان مهرجان هال فبراي���ر 2010 هو مهرجان لكل الكويت 
وملن أحبها ولذلك تتعاون الشركة مع اللجنة املنظمة ملهرجان 
هال فبراير 2010 كأننا فريق واحد في رفع اسم ومكانة الكويت 
عاليا من خالل وضع سوق شرق حتت تصرفهم وتقدمي اخلدمات 
وتذليل كل الصعاب وذلك من اج���ل جناح املهرجان وخروجه 

بالصورة املأمولة .
   وأكد البناء في تصريح للجنة اإلعالمية ملهرجان هال فبراير 
2010 انه سعد بالعمل مع اللجنة املنظمة للمهرجان وذلك خلبرتهم 
العملية في ادارة املهرجان وحتقيق النجاح امللموس عاما بعد آخر 
ولذا مت وضع السوق في حالة استعداد قصوى وحتت تصرفهم 

لتنظيم أنشطته سواء داخل السوق أو خارجه .
   وعن مميزات سوق شرق عن غيره من املجمعات التجارية 
قال البناي ان سوق شرق لديه املزايا التي متيزه عن غيره من 
األماكن فهناك موقف كبير للسيارات باإلضافة الى إمكانية التحكم 

في مداخل ومخارج السوق مما يخلق جوا ترفيهيا رائعا بعيدا 
عن الضوضاء وزحام السيارات باإلضافة الى الساحة البحرية 
ومنظر اخلليج الذي أعطى للمكان إحساس���ا مزدوجا جمع بني 

عراقة املاضي وحداثة احلاضر .
   وزاد البن���اء ان ع���ام 2009 كان بداية التعاون إلبراز مدى 
جمال وأحقية سوق شرق بحفل الكرنڤال بعدما ارتأت اللجنة 
املنظم���ة ملهرجان ه���ال فبراير ان يكون الس���وق بداية إلطالق 

الكرنڤال العام املاضي .
   وأثن���ى البناي على ك����ل م���ن س���اهم وشارك في اجناح 
الكرنڤال من اللج���نة املنظمة واللجنة األمنية من أبناء الكويت 

الذين يعملون بجد ونشاط لرفع اسم الكويت عاليا.  
   واخ���تتم الب���ناي بأن الش������ركة املالكة لس���وق ش���رق 
تعمل مع اللجنة العل���ي���ا املنظ���مة ملهرجان هال فبراير 2010 
كفريق عمل واحد ش���غ���لهم الش���اغ���ل الكويت واسم الكويت 

وأهل الكويت .

مدينة إسماعيل: »ليالي كويتية«
بانوراما جمالية في حب الكويت

الصقعبي: إقبال شبابي على »صّناع المستقبل«
ش����هد مع����رض صن����اع 
املستقبل االبداعي الذي يقام 
ضمن انش����طة مهرجان هال 
فبراير 2010 إقباال كبيرا من 
الشباب والفتيات وذلك ملتابعة 
الفني����ة والفكرية  االبداعات 

للمبدعني.
اللجن����ة  وق����ال رئي����س 
االعالمية ملهرجان هال فبراير 
2010 ولي����د الصقعب����ي ان 
املعرض يق����ام بالتعاون بني 
مركز االرتقاء للرابطة الكويتية 
لتنمية املوارد البشرية والذي 
أقيم في سوق شرق على مدار 
6 أيام مبش����اركة 20 مشاركا 
ومش����اركة قام����وا بتق����دمي 
املشغوالت اليدوية واألعشاب 

واملأكوالت الكويتية.
وأشار الصقعبي الى ان هذا 
املعرض يأتي ضمن األنشطة 
املتجددة التي أقامتها اللجنة 
العليا املنظمة هذا العام للكشف 
عن املعدن األصيل لش����بابنا 
الذي يحتاج الى من يسانده 

إلبراز مواهبه ومهاراته.

  قدمنا جميع التجهيزات لنجاح المهرجان

   البناي : »سوق شرق« يتعاون مع »هال فبراير« 

ضمن أنشطة مهرجان هال فبراير 2010 وبمشاركة بطل آسيا

انطالق بطولة قفز الموانع بمشاركة 120 فارسًا وفارسة
الخراف�ي: 4 مراحل تتضمنها فقرات البطولة في يومه�ا األول و3 في اليوم الثاني

حضور كثيف ش���هدته بطولة قفز املوانع 
للخيول والتي استهلت بها الدورة ال� 11 النشطة 
هال فبراير الرياضية بانطالقتها أمس وسط 
إقبال بلغ ما يقرب من 400 شخص احتضنهم 

نادي الكويت للفروسية. 
أوضح احد مالك مركز الكويت للفروسية 
خليفة محم���د اخلرافي أن ال���دورة احلالية 
متيزت مبشاركة أبطال عاملي��ني ودوليني ألول 
مرة في فق���رات البطولة، الف���تا أن الب����طل 
الهولندي أرنولد برمنجهام قدم فق���رتني ضمن 
الفقرات التي تضمنتها العروض املقدمة أمام 

اجلمهور.
وأضاف أن بطل آس���يا الف���ارس القطري 
علي الرميحي شارك بعروض متميزة أشعلت 
احلماس لدى اجلمهور وبشكل مميز مما زاد 

الفقرات إثارة ومتعة. 
وقال اخلرافي إن البطولة التي تقدم فقراتها 
على مدى يومني يشارك فيها 120 فارسا وفارسة 
يتنافسون في انشطة البطولة على مدى يومني، 
حيث ان البطولة تتضمن 4 مراحل في اليوم 

األول و3 مراحل باليوم الثاني. 
واس���تدرك بأن املرحل���ة الثانية للبطولة 
ستشهد الوصول إلى املراكز األولى على مستوى 

البطولة.

تدش���ن وزارة األوقاف والش���ؤون 
اليوم معرضا للمطبوعات  اإلس���المية 
واإلصدارات اخلاصة ب���وزارة األوقاف 
والذي يقام ضمن أنش���طة مهرجان هال 

فبراير 2010.
ويقول رئيس اللجنة اإلعالمية ملهرجان 
هال فبراير 2010 وليد الصقعبي ان املعرض 
الذي يقام للعام الثاني على التوالي في 
اخليمة الكبرى باملسجد الكبير ويستمر 
حتى يوم 20 املقبل يشارك فيه العديد من 
اجلهات من بينها األمانة العامة لألوقاف 
وجمعية اإلصالح االجتماعي وجمعية 
إحياء التراث اإلسالمي وسفارة اململكة 
العربية السعودية في الكويت، الفتا الى 
ان املعرض يس���اهم في زيادة التوعية 
باملفاهيم والقيم اإلسالمية وترسيخها 
في املجتمع من اجل إعالء روح املواطنة 
وان يعم���ل اجلميع وف���ق قواعد ديننا 

اإلسالمي.

»األوقاف« تدشن
معرض إصداراتها

جدول أنشطة هال فبراير 2010
المكانالوقتالتاريخاألنشطة

الفروانيةالساعة 5 الى 8 مساء16/2 � 14مجمع مغاتير

املسجد الكبيرالساعة 20/25 � 14معرض إصدارات وزارة األوقاف

الفحيحيلالساعة 5 الى 8 مساء20/2 � 17مجمع الدبوس

سوق شرقالساعة 19/25 � 17معرض ليالي خليجية

سوق شرقالساعة 19/21 � 18كرة طائرة الشاطئ


