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المضف: »هال فبراير« رسم البهجة ونّشط األسواق

الصقعبي: سحوبات في مدينة عالم زين

قدمت عض����و املجلس البلدي 
م.أشواق املضف التهنئة لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
وس����مو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد والى سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد بأعياد 
الكويت وف����ي مقدمتها مرور 50 
عاما على االستقالل و20 عاما على 
التحرير و5 اعوام على تولي صاحب 
السمو األمير سدة احلكم. وقالت 
م.املضف ان املهرجان في دورته ال� 
12 خرج بشكل منظم الفتة الى انه 
استطاع ان يرسم البهجة والفرحة 
على وجوه املواطنني والوافدين من 

خالل تنوع أنشطته وبرامجه باالضافة الى تنشيط 
العجلة االقتصادية في الكويت. وقالت ان مهرجان هال 
فبراير 2011 في دورته ال� 12 رغم النجاحات التي حققها 
من خالل كرنڤال االفتتاح ومدينة عالم زين لالطفال 

بالنادي العلمي والتي جذبت اآلالف 
من االسر ملتابعة االنشطة اال انه 
مازال يحتاج الى التوسع في جميع 
احملافظات وخاصة اجلهراء ومبارك 
الكبير باالضافة الى حولي والساملية 
ليكون قريب����ا من اجلميع، داعية 
الى ان يكون املهرجان 6 أس����ابيع 
حيث يكون كل أسبوع في محافظة 
الضفاء جو الفرحة واالعياد على 
اجلميع. وأكدت املضف على أهمية 
مهرجان ه����ال فبراير في الكويت 
وذلك من خالل توفير الدعم املالي 
واللوجستي للقيام بدوره خاصة 
ان الكويت كانت االولى خليجيا في 
تنظيم مثل هذه املهرجانات التس����ويقية والترفيهية 
مشددة على ضرورة االهتمام بهذا املهرجان الذي ينظمه 
القطاع اخلاص مع االلتزام بالعادات والتقاليد الكويتية 

االمر الذي جعله مرادفا دائما العياد الكويت.

أثنى العديد من الشخصيات 
االقتصادي���ة ف���ي الكويت على 
مهرجان هال فبراير 2011 »حلوة يا 
كويت« لدوره الكبير في تنشيط 
العجلة االقتصادي���ة وانعاش 
األسواق احمللية بعد األزمة املالية 
التي أثرت عل���ى جميع مناحي 

االقتصاد الوطني. 
وأعربت تلك الشخصيات عن 
اعجابها الشديد بالتنظيم املتميز 
واحلضاري ألنش���طة املهرجان 
الذي ساهم في  وكرنڤال األسر 
إبراز مكان���ة الكويت في العالم 
العربي مؤكدين ان جناح املهرجان 
يعكس التنظيم املثالي لالنشطة 
وكذلك اجله���د املضني للجهات 

املنظمة للحدث. 
وأضافوا في تصريحات للجنة 
اإلعالمية ملهرج���ان هال فبراير 
2011 »حلوة يا كويت« ان جناح 
املهرجان سيساهم في ان تكون 
الكويت مرك���زا ماليا وجتاريا 

عامليا . 
وقال املدي���ر املالي واإلداري 
العق���اري  التحال���ف  بش���ركة 
احمد رس���الن ان مهرجان »هال 
فبراي���ر2011« يعتبر خطوة في 
طري���ق حتوي���ل الكوي���ت الى 

وقال املدير العام لش���ركة مينا 
لالستشارات املالية عدنان الدليمي 
ان مهرجان هال فبراير2011 »حلوة 
يا كويت« يعد فرصة جيدة من 
الكويتية  أجل انعاش األسواق 
وخاصة في ظل حالة الركود التي 
تعاني منها األسواق نتيجة األزمة 
املالية العاملية والتي أثرت بشكل 
واضح على مبيعات الش���ركات 

كافة. 
الى ضرورة  الدليمي  وأشار 
دعم احلكومة للمهرجان باعتباره 
وجهة ثقافية وحضارية وسياحية 
للكويت مشيرا الى ان مهرجان هال 

اقليمي، وخصوصا  مركز مالي 
ان املهرج���ان يجذب العديد من 
الزائرين من جميع أنحاء العالم 
وبالتال���ي يعتبر فرصة مثالية 
لعرض جميع الفرص االستثمارية 
املتاحة في الكويت للمستثمرين 

األجانب. 
وأوضح رس���الن ان الكويت 
اس���تطاعت على مدى السنوات 
املاضي���ة أن تؤص���ل مكانته���ا 
السياحية والتجارية في املنطقة 
م���ن خالل إطالقه���ا مبادرة هال 
فبراير 2011 والتي ساهمت بالفعل 
في ترسيخ هذه املكانة، مشيرا 
ال���ى ان جناح املهرج���ان يدفع 
املجمعات واملراكز التس���ويقية 
لإلصرار على املشاركة وهو األمر 
الذي يزيد من عدد املش���اركني، 
مما يعطي السائح والزائر املزيد 
من اخليارات وجتارب تس���وق 

فريدة.
واض���اف رس���الن ان األمن 
الكويتي يلع���ب دورا كبيرا في 
إجناح املهرجان كل عام وخاصة 
في تأمني املجمعات واألس���واق 
التجارية التي ستشهد األنشطة 
وه���و ما يعطي املش���اركني في 
املهرجان إحساسا باألمن واألمان.  

فبراير2011 أدى إلى ترسيخ سمعة 
الكويت كوجهة عاملية رائدة، حيث 
تتعدد أنش���طة املهرجان وسط 
مظاهر احتفالية ضخمة طوال 

أيام العيد.
وأضاف الدليمي ان املهرجان 
يعود بالنفع على جميع شرائح 
او  املواطنني  املجتمع سواء من 
الوافدي���ن ملا يقدمه من عروض 
تس���ويقية وخصومات كبيرة 
على املنتجات، مش���يرا الى ان 
املهرج���ان يعد متنفس���ا جيدا 
للعائالت بقضاء العيد الوطني 

وسط أجواء احتفالية. 
وأوضح الدليمي ان املهرجان 
ينش���ط حرك���ة املبيع���ات في 
مراكز التس���وق مما وفر فرصا 
للسائحني وزوار الكويت للتسوق 
واالس���تمتاع بأج���واء الكويت 
الرائعة خالل تل���ك الفترة كما 
أعطى فرصا للمحالت التجارية 
في تقدمي عروض خاصة تشجع 
املتسوقني على شراء احتياجاتهم 
منها في ظل العروض القائمة. 

وبدوره أعرب رئيس مجلس 
القابضة  الش���بكة  إدارة شركة 
نايف العنزي عن اعجابه الشديد 
املتميز واحلضاري  بالتنظي���م 

للمهرجان عل���ى مدار دوراته 
السابقة، وهو األمر الذي ابرز 
مكانة الكويت في العالم العربي 
مؤكدا ان جناح املهرجان يعكس 
التنظي���م املثال���ي للفعاليات 
وكذلك اجلهد املضني للجهات 

املنظمة للحدث. 
ان  العن���زي  وأض���اف 
مهرجانات هال فبراير اكتسبت 
شهرة كبيرة في جميع الدول 
العربية، وأصبح من املهرجانات 
ذات الش���عبية اجلارف���ة في 
املنطقة العربية بفضل برامجه 
الناجحة، والتي  وأنش���طته 
أصبحت جاذبة لقطاع عريض 
سواء من العرب أو األجانب. 

وأوضح العنزي ان األجواء 
ف���ي الكويت ممتعة وتتس���م 
باألمان وهو ما يجعل املهرجان 
فرصة جيدة للزائرين للتمتع 
باألجواء الترفيهية والتسوق 
من املراكز التجارية واالستفادة 
من اخلصوم���ات التي يقدمها 
املشاركون في املهرجان، مشيرا 
الى ان الفنادق الكويتية تعد من 
أفضل فنادق املنطقة العربية 
حيث تتوافر بها جميع اخلدمات 

التي يحتاجها النزالء.

دعت إلى التوسع في أنشطة المهرجان 

م.أشواق املضف

وليد الصقعبي

املخرج جابر احلربي

جانب من املشاركني في السحوبات

يواصل مهرجان هال فبراير 2011 توزيع هداياه القيمة على أصحاب 
احلظ السعيد في خيمة مدينة عالم زين في النادي العلمي على الدائري 

السادس مقابل مجمع 360.
ويقول عضو اللجنة العليا ورئيس اللجنة االعالمية ملهرجان هال فبراير 
2011 »حلوة يا كويت« وليد الصقعبي ان سحوبات املهرجان التسويقي 
األول في الكويت مازالت مس���تمرة بعد ان تنقل من مجمع الدبوس الى 
مجمع دار الغامن ثم مجمع مغاتير ثم مجمع x-CITE الكترونيات الغامن 
في الري، الفتا الى ان اللجنة العليا للمهرجان ارتأت ان يتم تنظيم جزء 
من السحوبات في خيمة مدينة عالم زين الدخال مزيد من الفرح والسرور 
الى قلوب احلضور.  وزاد بان اجلوائز ال تقتصر فقط على السحوبات بل 
متتد أيضا الى احلضور حيث يتم اجراء مسابقات معلوماتية وترفيهية 
يتم خاللها توزيع جوائز قيمة على احلضور ويتم نقل الفعاليات مباشرة 

على تلفزيون الكويت.

اقتصاديون: »هال فبراير 2011« عّزز
مكانة الكويت السياحية والتجارية

أشادوا بالتنظيم المتميز للكرنڤال واألنشطة في مدينة عالم زين 

الحربي: أوبريت »الوطن.. إال الوطن« سيشهد 
نقلة نوعية في التكتيك واإلخراج بأسلوب فريد

عّبر المخرج جابر الحربي 
عن سعادته وشعوره بالفخر 
لتوليه قي���ادة الطاقم الفني 
لألوبري���ت الوطني الغنائي 
»الوطن.. إال الوطن« بحضور 
ورعاية صاحب السمو األمير 
الكويت وذلك في  وضيوف 
السادس والعشرين من الشهر 
الجاري على مسرح قصر بيان، 
مؤكدا ان تجربته األولى في 
هذا المجال وضخامة المناسبة 
وحجم الحضور كل ذلك أعطاه 
الحاف���ز والدع���م الكبيرين 
واستدعاء كل ما في مخزونه 
اإلعالمي من خبرات لتقديم 
أفضل ما لديه من مساعديه في 
هذا االحتفال الذي تزامن مع 
احتفاالت الكويت الغالية على 
الجميع رغم حالة القلق التي 
تنتابه ف���ي الفترة الماضية 
لحرصه عل���ى وضع بصمة 
مشرقة ومشرفة في مشواره 

اإلعالمي.
وأش���ار الحرب���ي ف���ي 
تصريح���ه الى ان���ه وفريق 
العمل على مدار 15 س���اعة 
يوميا بداية من الس���اعة 9 
صباحا م���ع طلب���ة وزارة 
التربية ال���ذي يصل عددهم 
الى 1300 طالب وطالبة حتى 
6 مساء، وبعدها يبدأ عمله 
الفني مع زمالئه محمد بولند 
المنصور واحمد  ومنصور 
الحليل وعلي كهي�دي وقاس�م 
شليان وبشاير الربيعان حتى 
الس���اعات األولى من صباح 

اليوم التالي.
ال��ت�ق��ن��يات  وح�����ول 
المستخدمة في هذا األوبريت 
أوضح الحربي اننا سنستعين 
بتكني���ك جديد ل���م يتطرق 
ل���ه أحد من قب���ل من خالل 
شاش���ات ضخمة قريبة من 
أجواء ال� 3D مدعومة بتقارير 
وثائقية وجرافيك وديكورات 
صممت بجودة عالية، مضيفا 
انه سيش���ارك فريق الماني 
اس���ترالي هولندي معنا في 
األوبريت س���يقتصر عمله 
على األمور الفنية التشغيلية 
البهلوانية، وهذا  والحركات 
الفريق له مشاركات عديدة في 
الكثير من البطوالت الرياضية 

العالمية الناجحة.
واش���ار الحرب���ي ال���ى ان 
األوبري���ت س���يتعدى وقت���ه 
ساعة وربع الساعة على خالف 
األوبريت���ات الماضي���ة كونه 

يتضمن 16 لوحة غنائية.
وأثنى على كل من س���انده 
ووق���ف مع���ه إلنج���اح هذا 
األوبري���ت، مش���يرا الى دور 
التي  العالمية  ش���ركة كندور 
أعطته هذه الفرصة باالضافة 
اللجنة  الى توجيهات رئيسة 
اإلعالمية المنبثقة من اللجنة 

العليا لالحتف���االت باليوبيل 
أمثال األحمد  الذهبي الشيخة 
في كل شاردة وواردة، مشيدا 
بدور موجهي وموجهات وزارة 
التربية الذين يقومون بجهود 
كبيرة في السيطرة على العدد 

الكبير من الطلبة.
المخرج  الجدير بالذكر ان 
جاب���ر الحربي هو أول مخرج 
كويتي يتصدى الخراج حفل 
غنائي على مسرح األمم المتحدة 
مع فرقة التلفزيون واألوركسترا 

عام 2004.

فريق عالمي ألداء الحركات البهلوانية

أنشطة مهرجان هال فبراير 2011 »حلوة يا كويت«
الموقع الساعةالتاريخالفعالية

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

يومياسيرك احلسناء والوحش
العرض األول: 5  - 7 م
العرض الثاني: 7.30 

- 9 م

مدينة عالم زين للطفل
الدائري السادس مدخل مجمع 

360

مسرحية مصباح عالء 
من 5.15 م - 7.30 ميومياالدين

مدينة عالم زين للطفل
الدائري السادس مدخل مجمع 

360
مجمع XCITE الكترونيات 

الغامن
 - 2/21
الريالساعة 6 م2011/2/24

ملتقى الشعوب الثاني 
لوزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالمية

 - 2/21
املسجد الكبير- 2011/2/24

أسماء الفائزين بسحوبات الكرنڤال
يوم الجمعة 18الجاري

اسم الفائزالجائزةالترتيب

Thomas سيارة شفروليه كروز موديل2011األول
Varlhte

إقامة ملدة ليلة واحدة في شاليه ملكي الثاني
مبنتزه خليفة السياحي

هيا عيسى 
املذن

اشتراك مبعهد صحي بفندق كراون الثالث
بالزا ملدة شهر

غدير عيد 
محمد العجمي

كوبون مسبق الدفع بقيمة)145د.ك(الرابع
نهلة سكافمقدمة من عيادة بلسم لألسنان

اقامة ليلة واحدة في شاليه مبنتزه اخلامس
خليفة السياحي

محمود جابر 
بكري

لقد كشفت األب��ح��اث العلمية أن 
جهاز HAPRO LUXURA املعروف 
بخاصيته في إعطائك بشرة ذات 
بريق برونزي وسمرة مميزه في 
أن��ه أفضل حل  وق��ت قصير على 
ع��اج��ي ملشكلة ن��ق��ص فيتامني 
"د" من جسم اإلن��س��ان، فقد جمع 
إل��ى فوائده التجميليه  باإلضافة 
فوائد صحيه مهمه وأثبت فعاليته 
في املجالني التجميلي والصحي. 
تعتب��ر الشم�س مص�در للحي�اه 
جلم�يع الك�ائنات عل�ى سطح 
الك��ره األرضي�ه كما أن هناك فوائد 
صحية وجمالية عديده للشمس، 
لكن يعتبر تع��رضنا لها  لفت�ره 
أنه  ط�ويله مض�ر بالصح�ة، حيث 
إل�ى شيخ��وخة البش��ره  ي��ؤدي 
املبك��ره  وذلك ألن أشع��ة الشم�س 
تتك�ون من نوع�ني، األشع�ة  امل�رئية  
واألشع��ة ف��وق البنفسج��ية 
الق��ريبة والبعي�ده واملت�وسطة.
أثبتت الدراس��ات أن عدم التعرض 
إل��ى نقص  ألشعة الشمس ي��ؤدي 
فيتامني )د( في جس��م اإلنس��ان، 
ولتدارك نقص فيتامني )د( علينا 
تعريض أجس��امنا لألشع��ة فوق 
البنفسجية العادية من وقت آلخ��ر، 
لذلك أك�د فلدهوفن في دراس��ه 
أج�����ري��ت ب��ت�����اري��خ 2011/01/17 

خال أشه�ر الشت�اء عندما تك�ون 
األش��عه ف�وق البنفس�جيه غي�ر 
كافي�ة النت�اج فيتامني )د( للجل�د 
البش��ري أو حت�ى ف��ي أشه�ر 
الصي�ف في بعض املناطق وخ�اصة 
ال��ذي��ن ال يتعرضون  لاشخاص 
ألش��ع��ة الشمس ألي سبب كان 
فا يت�م إستقطاب فيت�امني )د( 
مم�ا يؤدي إلى هش��اشة العظ�ام 
وُكث�رة اإللته�ابات ون��قص املن��اعه 

الذاتي��ه، وزي�اد الصدفيه وغي�رها 
الت�ي تصيب اجللد  من األم��راض 
الدراس��ات أنه  واجلس�م. أش�ارت 
التع��رض ألشع��ة الشم��س  عند 
ف��وق البنفسجي��ه م�ره واح�ده 
في األسب��وع عل�ى مدى ثم�اني�ة 
أس��ابيع فإن ه�ذه الط�ريقه هي 
عاج فع�ال ملك��افحة نق��ص فيتامني 
)د(، ه�ذا ماقاله د. فيكت��ور تشي��ل 
) كلية الطب ج��امعة أمست��ردام(. 
إل��ى ه��ذا  وق��د ذه��ب د. تش��يل 
العاج ألنه أق�ل تكل��فه من املكمات 
الغذائية التي حتتوي على فيتامني 
)د( وهذه الدراسه متت بإستعم��ال 
 HAPRO م�ع جه�از )HAPRO( جه��از
LUXURA  املتوف��ر ل��دى ش��ركة 
اجل�وثن ولذلك ألنه يزود اجلس��م 
بالفيت�امني )د( بنفس الطريقة التي 
يستمدها من أش��عة الشم��س كما 
التحكم بلون بش��رتك  ميكنك من 
البرونزي حسب  اللون  وإعطائها 
الرغب��ه ف��ي أي زم��ان ومكان 
التقيد بالفصول أو اإلصابه  بدون 
املباشر  املرافقه للتعرض  باألضرار 
للشمس م��ن ح��روق وشيخوخة 
وغيرها من األعراض، لذلك أوص�ى 
  luxura العلماء باستعم��ال جه��از
الذي يعتن��ي  بالصح��ه واجلم��ال 

ف�ي آن واح���د ....

 جه��از HAPRO LUXURA مينحك الع��اج بالض��وء
 ف�وق البنفسج�ي ملك�افح�ة نق�ص فيت�امني )د(


