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إسماعيل: حفالن يوميًا لمسرحية »سنو وايت« 

بالشامية وسيرك بسوق شرق
أكدت رئيس جلنة البرامج واالنشطة في مهرجان 
هال فبراير 2010 مدينة اسماعيل ان االقبال على أنشطة 
املهرجان في تزايد رغم مرور ما يقارب 15 يوما على 
اقامة املهرجان الذي أشاد به اجلميع بفضل التنوع 

في البرامج التي تهتم بكل افراد االسرة.
وقالت اسماعيل في تصريح صحافي ان مسرحية 
»س����نو وايت« لالطفال تواصل عروضها بنجاح 
كبير وس����ط اقبال كبير من االسر والذين وجدوا 
فيها املتعة واالبهار خاصة مع وجود االقزام، الفتة 

الى ان املسرحية يتم تقدمي عرضني لها على مسرح 
الشامية يوميا الساعة الرابعة والساعة السادسة 
مساء، الفتة الى ان عروض السيرك مازالت مستمرة 
في سوق شرق، وذلك في حفلني يوميا، االول يبدأ 
من الساعة 4 - 5 مساء واحلفل الثاني من الساعة 
6 - 7 مساء. ودعت اسماعيل االطفال الى متابعة 
انشطة املسرحية والسيرك والذي قامت اللجنة العليا 
املنظمة ملهرجان هال فبراير 2010 باالعداد لهما بشكل 

مدينة إسماعيلجيد لتحقيق املتعة لدى االطفال وأسرهم.

طفل يتسلم جائزته

مفاجآت مثيرة في اليوم األخير
لـ »هال فبراير« بمجمع المغاتير

تختتم مساء اليوم انشطة وسحوبات مهرجان هال فبراير 
2010 التسويقية في مجمع مغاتير بالفروانية والتي بدأت 12 
اجلاري حتى اليوم.وقال رئيس اللجنة التسويقية ملهرجان 
هال فبراير 2010 محمد الدعاس ان االنشطة شهدت حضورا 
جماهيرا كبيرا حيث تابعوا السحوبات اليومية والتي كانت 
تتم على سيارة موديل 2010 باالضافة الى العديد من اجلوائز 
العينية الفتا الى ان اقامة االنشطة في املجمعات التجارية 

ساهمت في تنشيط حركة التسوق بها.
واضاف الدعاس ان احلفل اخلتامي اليوم سيشهد اقامة 
العديد من االنشطة واملسابقات الشائقة التي ستجذب االسر 
الى متابعتها، خاصة انه سيش����هد في اخلتام اجراء سحب 
يومي على السيارة، موضحا ان قطار اجلوائز لهال فبراير 
سيشد الرحال اليوم من مجمع مغاتير الفروانية الى مجمع 
الدبوس بالفحيحيل الذي تألأل وتزين الس����تقبال انشطة 
املهرجان من خالل االسبوع الثالث للمهرجان، حيث ستتم 
اقامة مجموعة مختارة من االنشطة التي ستساهم في رسم 

الفرحة على وجوه املتابعني.

أسماء الفائزين بسحوبات »هال فبراير« 2010 في مجمع مغاتير بالفروانية

الفائزون بجوائز هال فبراير ـ 13 فبراير
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اقامة ليلة في منتجع خليفة السياحيالثاني
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خزنة فهد صقر العربة37996أعمال طبية من عيادة املناراخلامس

المسابقات قسمت على ثالث فئات والكويتيون في المراتب األولى

العيسى: ختام رائع لبطولة قفز الموانع
اختتمت أنشطة بطولة قفز املوانع وسط حضور جماهيري 
كبير ومبش���اركة عاملية وخليجية متميزة والتي اقيمت ضمن 

أنشطة هال فبراير 2010.
وأش���ارت مدير عام مركز الكويت للفروس���ية الفارسة نوف 
العيس���ى الى ان البطولة ش���ارك فيها 120 فارسا وفارسة ومن 
بينهم مشاركة خليجية وعاملية وحصد فيها الفرسان الكويتيون 

العديد من اجلوائز.
وبينت العيسى ان األنشطة تضمنت فقرات متميزة منها فقرة 
اخليل العربي والتي جاءت مببادرة من محمد جاس���م املرزوق، 
باإلضافة الى مشاركة مجموعة من اخليول التي ميلكها عبداهلل 
السيدراوي باالضافة الى مسابقة افضل زي للفرسان والفارسات 
االطفال بخيولهم وكانت املنافسة شديدة حيث تالقوا بزيهم التنكري 

وارتداء اخليول للزي الذي يتناسب مع الشخصية التنكرية.
 واستدركت أن اليوم الثاني شهد الوصول إلى املراكز األولى على 
مستوى البطولة، موضحة أن البطولة ضمت عددا من الفرسان 
على مستوى عال لديهم القدرة في الوصول إلى مستويات عالية 

من اإلبداع والتمكن. 
 واشارت العيس���ى الى أن بطولة العام احلالي شهدت وعيا 
جماهيريا بأهمية رياضة الفروس���ية عكس���ها احلضور الكبير 
للعائالت والشباب واألطفال في مختلف املراحل العمرية مؤكدة 
أن اعتدال الطقس كان من بني العوامل املهمة التي دفعت الى توافد 
عدد كبير من األفراد لالستمتاع بأجواء البطولة التي امتدت الى 

السابعة مساء.
 اجلدي���ر بالذكر ان اليوم الثاني واألخير من أنش���طة بطولة 
قفز املوانع ش���هد اقامة عدد من الفقرات التي وصفتها العيسى 
باملثيرة واملمتعة للحضور وذلك بتنسيق مع منظمي مهرجان هال 
فبراير 2010، تعبيرا عن االهتمام غير العادي الذي يبديه منظمو 

املهرجان لكل ما هو جديد ومثير داخل املهرجان. 
 من جانبه صرح رئيس اللجنة اإلعالمية ملهرجان هال فبراير 
2010 وليد الصقعبي بأن الفائزين حصلوا على تذاكر س���فر من 
مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية وكذلك على جوائز عديدة قيمة 

مقدمة من شركة زين لالتصاالت باإلضافة إلى جوائز اخرى 
وأوضح الصقعب���ي ان بطولة هذا العام ش���هدت الكثير من 
األنشطة التي لم تكن على مستوى الدورات السابقة، مما أعطى 
املزيد من التألق سوف تشهدها الدورات املقبلة الفتا إلى ان الفارس 
على اخلرافي من فريق هال فبراير 2010 قد تألق وكان واحدا من 

مفاجآت البطولة أشاد به اجلميع.
وأثن���ى الصقعبي على اجلهود ملدي���ر إدارة العالقات العامة 
واالتصال في ش���ركة زين وليد اخلش���تي وكذلك يوسف العبد 
الكرمي من إدارة العالق���ات العامة واإلعالم في اخلطوط اجلوية 
الكويتية على دعم أنش���طة البطولة مشيرا باجلهود التي بذلها 
خليفة اخلرافي احد مالك مركز الكويت للفروسية ونوف العيسى 

مدير عام مركز الكويت للفروسية.

تكرمي أحد الفائزين

جدول أنشطة »هال فبراير« 2010
المكانالوقتالتاريخاالنشطة

مسرح الشاميةعرضان 4، 6 مساءيوميامسرحية سنو وايت
سوق شرقعرضان )4-5(، )6-7( مساءيومياالسيرك

الفروانيةمن 5 الى 8 مساء2/16مجمع مغاتير
املسجد الكبيرالساعة 165-2/20معرض اصدارات االوقاف 

الفحيحيلمن 5 الى 8 مساء17-2/20مجمع الدبوس
سوق شرقالساعة 175-2/19معرض ليالي كويتية
سوق شرق- املالعب الترابيةالساعة 181-2/19كرة طائرة الشاطئ

سوق شرق – الواجهة البحريةمن 1 الى 6 مساء2/19معرض 112
سوق شرقالساعة 215-2/23معرض التصوير

السامليةالساعة 5 الى 8 مساء21-2/28مجمع الفنار
ميادين الشركة الوطنيةابتداء من 1 ظهرا2/22بطولة الرماية األولى

مكتبة البابطني )رحاب الشريف، اشواق بوعلي( الساعة 2/166.15ورشة عمل
مكتبة البابطني )د.فايزة اخلرافي، منى اللوغاني(الساعة 2/176.15يوم تربوي

مستوى 115 سم
احتاد الشرطة الرياضيعبدالرحمن بن ناجياملركز األول
نادي الصيد والفروسيةعالء السلطاناملركز الثاني
مركز الكويت للفروسيةاألرجنتيني:اميل بكيراملركز الثالث
مركز الكويت للفروسيةفجر الصباحالركز الرابع

مركز الكويت للفروسيةشادي السويحاملركز اخلامس

مستوى 125 سم
مركز الكويت للفروسيةمناف الهنيدياملركز األول
مركز الكويت للفروسيةعلى اخلرافياملركز الثاني
هال فبرايرعلى اخلرافياملركز الثالث

مركز الكويت للفروسيةليلى حنبلياملركز اخلامس
مركز الكويت للفروسيةيوسف احلميضياملركز السادس

مستوى 140 سم
نادي املسيلة للفروسيةبندر جمعةاملركز األول
الهولندي آرنولد+ خالد اخلبيزياملركز الثاني

أسماء الفائزين بسباقات قفز الموانع
الفئة األولى

مركز الكويت للفروسيةفجر الصباحاملركز األول
مركز الكويت للفروسيةشادي السويحاملركز الثاني
نادي املسيلة للفروسيةعبداهلل امليلماملركز الثالث

الفئة الثانية
مركز الكويت للفروسيةعلى اخلرافياملركز األول
مركز الكويت للفروسيةمناف الهنيدياملركز الثاني
مركز الكويت للفروسيةعلى اخلرافياملركز الثالث

الفئة الثالثة
مركز الكويت للفروسيةالهولندي: آرنولد املركز األول

نادي الصيد والفروسيةخالد اخلبيزياملركز الثاني

نادي املسيلة للفروسيةبندر جمعةاملركز الثالث


