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د.محمد احلويلة

دعــا النائــب د.محمــد 
احلويلة الــى بذل املزيد من 
اجلهود إلجناح مهرجان هال 
فبراير 2014، مشددا على أن 
دورته 15 تشهد اهتماما أكبر 
من قطاعات الدولة كافة لبث 
الفرحة في نفوس جميع أفراد 
املجتمع، مشيرا الى ان هذه 
الفعالية الوطنية املهمة تفتقر 

الى الدعم احلكومي.
وأكد احلويلة في تصريح 
للجنة اإلعالمية ملهرجان هال 
فبراير 2014 ان املهرجان يعد 
محاولة جــادة لبث الفرحة 
والبهجــة، مطالبــا بتذليــل 
العقبات التــي تعترض هذا 
النشاط الوطني الرائع، مشيرا 
الــى ان توقيت فعاليات هذا 
املهرجــان طيبــة وإيجابية 

كونهــا تتزامــن مــع عيدنا 
الوطني وعيد التحرير وهذا 
فــي حد ذاته أمر باعث  على 
البهجة، الفتا الى انه يطمح 
ان يخرج املهرجان هذا العام 
بجديد بحيث ال يقتصر على 
التسوق والفعاليات الفنية.

وطالب بتوجيه املهرجان 
بفاعلية للمساهمة في توثيق 
عالقاتنــا علــى املســتوى 
الشعبي مع الدول املجاورة 
لنا أفضل فرصة لتحقيق هذا 
الطموح رمبا تكون في إطار 
فعاليات هذا املهرجان وأعيادنا 
الوطنية خصوصا ان الطقس 
خالل هذه الفترة يكون جيدا 

ومساعدا.
وشدد على انه يجب على 
الدولة دعم املهرجان خاصة ان 

القطاع اخلاص يقوم بدوره 
الوطني في تنظيم املهرجان 
في دورته الـ 15، الفتا الى انه 
يجب على جميع مؤسسات 
وهيئــات الدولة ان تســاند 
املهرجان وان متد له يد العون  
وتابع: ان »هال فبراير« يتطور 
عاما بعد آخر، حيث شهدت 
السنوات األخيرة تنوعا في 
فعالياته، مشــيدا بالتوجه 
الداعم لتضمني هذه الفعاليات 
أنشطة دينية وثقافية، مؤكدا 
ان املشرفني على هذا املهرجان 
استطاعوا قراءة حاجة الناس 
بشــكل جيد ونظموا العديد 
من األنشطة التي ترضي كل 
الفئات مع احلفاظ على عاداتنا 
وتقاليدنا وقيمنا اإلسالمية.

احلويلة: على مؤسسات وهيئات الدولة
 تذليل العقبات أمام »هال فبراير« 2014

خالد املطيري

أوضح أن املهرجان فرصة للتقريب بني الشعوب

املطيري: »تعاونية العارضية« تشارك في فعاليات »هال فبراير«
أعلن رئيس مجلس إدارة 
جمعية العارضية التعاونية 
خالد املطيري عن مشــاركة 
مهرجــان  فــي  اجلمعيــة 
هال فبرايــر 2014، مشــيدا 
بالكرنڤال الـذي مت افتتاحه 
مؤخرا، وقــال في تصريح 
للجنة اإلعالمية إن اجلمعية 
الســوق  ســتقوم بتزيــني 
املركــزي ومنشــآت أخرى 
احتفاال بالعيد الوطني ويوم 
التحرير حتى تظهر املنطقة 
في أبهــى صورها اجلمالية 
وترفــرف أعالم الكويت في 
مختلف األماكن احتفاء بهذه 
املناسبة الوطنية والعزيزة 

على القلوب.
فــي  املطيــري  وأشــار 
تصريــح للجنــة اإلعالمية 
ملهرجــان هــال فبراير 2014 

إلــى أن اجلمعية ســتنظم 
مهرجانا تسويقيا خاصا بها 
خالل هذا الشهر بتخفيضات 
كبيرة، داعيا أهالي العارضية 
واملناطــق املجــاورة ورواد 
اجلمعية إلى االستفادة من 
جوائز مهرجان هال فبراير 
التــي  2014 واخلصومــات 
جترى على الســلع، وبهذه 
املطيــري  هنــأ  املناســبة 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وســمو ولي 
العهد الشــيخ نواف األحمد 
واملواطنــني واملقيمني على 
باألعيــاد  الكويــت  أرض 

الوطنية ويوم التحرير.
وأعــرب عــن ســعادته 
مبشاركة املواطنني واجلاليات 
العربية واألجنبية حتى بدت 
الفرحة على وجوه اجلميع، 

موضحــا ان املهرجــان يعد 
فرصة للتقارب بني الشعوب 
وإدخال الفرحة والسرور في 
هذه املناسبة الوطنية، مشيدا 
باجلهود التي تبذلها اللجنة 
العليــا ملهرجان هال فبراير 
2014 إلجنــاح هذه الفعالية 
وإسعاد اجلميع كل عام فضال 
عن مســاهمتها في إنعاش 
حركة التســوق والسياحة 

في البالد.
وأشــار الــى أن  جميــع 
املهرجانات التسويقية التي 
نظمتهــا اجلمعيــة في هال 
فبراير حققــت قفزة كبيرة 
في املبيعات، كما استفاد منها 
املساهمون وأهالي املنطقة في 
التخفيضات التي جرت على 
السلع باإلضافة للجوائز التي 
حصلوا عليها خالل السحب.


