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أمينة سر اجلمعية املعيدة في كلية الهندسة م.ناديا املطيري أوضحت 
أن الهدف من احلملة هو تعديل س����لوك الشباب في آلية االحتفال باألعياد 
الوطنية وحتويله من سلوك سلبي إلى أكثر حضارية دون إتالف الشوارع 
وخاصة شارع اخلليج العربي وإغراقه كما الشوارع األخرى بالنفايات التي 
تؤثر سلبا على البيئة والشكل العام وال متت للفرح والبهجة بصلة. وقالت 
ان اإلنسان يستطيع أن يفرح دون اإلضرار بالبيئة مبمارسات خاطئة، مؤكدة 
أن اجلمعية تش����جع االحتفال باالعالم وحتى ميكن تنظيم املسيرات التي 
حتصل عادة واستخدام الرغوة املعروفة لدى الشباب ولكن دون رمي البقايا 
في الش����وارع، وإمنا استخدام حاويات القمامة وأكياس النفايات املتوافرة 
سواء على الطرقات أو داخل السيارات ألن ذلك من شأنه أن يعطي انطباعا 

حضاريا عن طريقتنا في االحتفال وال يؤثر على بيئتنا سلبا.

زيادة الوعي بالمواطنة

وأضاف����ت »كنت احتفل بالطريقة التي تعودنا عليها منذ الصغر ولكن 
يجب أن يبدأ كل فرد بنفسه ويعدل من سلوكه الفتة إلى أن ما يحصل من 

سلوك سلبي خالل االحتفاالت اليوم 
يعود لعدم الوعي باملواطنة احلقة 
وضعف تفعيل قوان����ن البلدية«، 
وع����ن برامج احلملة لفتت إلى أنها 
تتوزع على احملاضرات والندوات 
واألنشطة املختلفة التي تبدأ بندوتن 
في كليتي الهندسة والبترول والعلوم 
اإلدارية في 22 فبراير املقبل يحضرها 
شخصيات عامة فضال عن النشاط 
الرئيس����ي الذي س����يتم في مجمع 
األڤنيوز في 23 و24 املقبلن وتتضمن 
عروضا شبابية ومسابقات لألطفال 
الهادفة ورسومات  واملس����رحيات 
األطفال واألغاني اخلاصة باملناسبة 
وسيشارك في النشاط شخصيات 

عامة ومعروفة.
ولفت����ت إل����ى عدد م����ن الرعاة 
للحملة وه����م إضافة إلى »األنباء« 
شركة اخلليج للكابالت ومؤسسة 
اليوسفي ومجمع األڤنيوز وصناعات 
الغامن وغولدن سبشل غروب ولوياك 
واملارينا FM، مش����يرة إلى وجود 
دراسة سيتم العمل عليها بعد انتهاء 
احلملة بهدف رصد حجم تأثيرها 
على الشباب وعلى طريقة احتفالهم 
وتقييم أداء احلملة وحتسن ما ميكن 
حتسينه في السنوات املقبلة علما 

أن هناك حملة إعالمية واس����عة ومكثفة س����تتزامن مع إطالق احلملة عبر 
مختلف وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة. 

أم����ا املتطوعون فقد حتدثت عن دورهم في احلملة املتطوعتان س����ارة 
وياسمن الكندري اللتان أشارتا الى أنهم سيقومون بالعمل على التنظيم 
واإلش����راف املباشر على األنشطة والتنسيق مع اإلعالم بهدف نشر رسالة 
احلملة وقد دعتا الش����باب إلى املشاركة الفعالة في أنشطة احلملة والعمل 

على تطبيق أهدافها وعدم إيذاء البلد الذي ينتمون إليه بإيذاء بيئته. 
وحول اجلمعية وعملها حتدث نائب رئيس اجلمعية طارق اجلاسم الذي 
أش����ار الى أنها انشئت في يوليو 2008 مبجموعة من املتطوعن الكويتين 
من مختل����ف االجتاهات يجمعهم احلس الوطني وتدفعهم مصلحة الوطن 
للمطالبة بالتنمية واإلصالح الفتا إلى أن رسالتها تكمن في استنهاض همم 
املواطن����ن من أجل اإلصالح ودفع عملي����ة التنمية واحملافظة على الهوية 

بعيدا عن الطائفية والقبلية، مؤكدا تكوين رأي عام واع بالقضايا الوطنية 
والتنموية. وعدد جلان اجلمعية وهي اللجنة الثقافية واالجتماعية واللجنة 
الصحية واللجنة التعليمية واللجن����ة اإلعالمية واللجنة البيئية وجلنة 
األس����رة والطفولة وجلنة دراسات املش����اريع، الفتا إلى أن متويل أنشطة 
اجلمعية يعتمد على اشتراكات األعضاء واملؤمنن بالعمل التطوعي، وان 

اجلمعية تتكون من 75 عضوا مبن فيهم أعضاء مجلس اإلدارة.  
وأوضح أن أبرز ما ترنو إليه اجلمعية من خالل أنشطة جلانها تفعيل 
روح املواطنة في كل من يعيش في البالد بهدف التماس����ك الشعبي خلدمة 
التنمية البشرية واالجتماعية والصناعية في البلد في محاولة للقضاء على 
املشاكل التي تظهر حاليا بسبب ركود احلس الوطني الذي تسعى اجلمعية 
لتنميته بحيث يشعر كل في مكانه بأنه مواطن عليه حقوق ولديه واجبات 

وعلينا جميعا القيام بواجباتنا ألن ديرتنا ال تقصر امامنا ابدا.

أعمال اللجان

وحول أنش����طة اللجنة الثقافية حتدثت عض����و مجلس اإلدارة هيفاء 
املبارك فأشارت إلى سعي اجلمعية 
لتنظيم مجالس احلي وتفعيل دورها 
في مناط����ق الكويت كافة حيث مت 
التنس����يق مع بعض املناطق بهذا 
الشأن وسيكون للمختار املسؤولية 
األولى حيث ميثل اجلمعية عضو 
يشارك في نشاط املجلس الذي يهدف 

إلى تفعيل دور املواطنة.
كما حتدثت عن نش����اط اللجنة 
التعليمية التي تعمل على مشروع 
تفعي����ل دور مجال����س الطلبة في 
املراحل الثانوية بأس����لوب مبتكر 
ومتجدد يختلف عن املجالس احلالية 
ويهدف إل����ى زيادة عدد الطلبة في 
املجلس ويعمل بصورة دائمة وال 
ينتهي بانتهاء العام الدراس����ي كما 

يحصل اليوم.
أما اللجن����ة الصحية فتحدثت 
عنها رئيسة اللجنة شريفة الكندري 
التي أش����ارت إلى قي����ام اجلمعية 
بتجهيز جناحن في مستشفى الطب 
النفس����ي بإعادة الترميم والفرش 
الذي يتناسب مع انسانية املرضى 
باإلضافة إلى انشاء غرفة للملفات 
في مستش����فى البابط����ن وكذلك 
جتهي����ز جناح خ����اص باحلاالت 
التي ال يتطلب عالجها سوى عدة 
ساعات في مستش����فى الرازي بالكراسي واألجهزة الطبية الالزمة بهدف 
توفير األسرة في املستش����فى إضافة إلى العمل على رفع كفاءة التعقيم 

في عيادات األسنان. 
وحتدثت م.ناديا املطيري عن اللجنة البيئية التي تقوم بالتنسيق مع 
الهيئة العامة للزراعة للقضاء على التصحر في املناطق السكنية وقد بدأ 
العمل باجتاه إعادة زرع حديقة النزهة كما تقوم اللجنة حاليا بدراس����ة 
كيفية تصنيف النفايات والتنسيق مع الشركات املتخصصة ومع الهيئة 

العامة للبيئة لتحقيق هذا املشروع.
وع����ن جلنة األمومة والطفولة حتدثت عض����و مجلس اإلدارة عدوية 
عبداجلليل فأشارت إلى ان اللجنة لديها مشاريع قيد الدراسة وهي إقامة 
ندوات ودورات وأنش����طة خاصة بالطفل واألس����رة وهدفها حل املشاكل 

التي تعانيها األسرة.

في األعياد الوطنية.. 
»احتفل وخّلها نظيفة«

حملة تهدف للحفاظ على البيئة بتنظيم »كوت« وبرعاية »األنباء« تبدأ 16 الجاري

)هاني الشمري(صورة جماعية لبعض أعضاء جمعية »كوت«

عدوية عبداجلليلم.ناديا املطيري

سارة الكندريطارق اجلاسم

ياسمني الكندريشريفة الكندري

نقاش بني ناديا املطيري وعدوية عبداجلليلهيفاء املبارك

دارين العلي 
لك أن حتتفل وتعبر عن فرحتك باألسلوب 
الذي تري��د والذي تراه مناس��با ش��رط أن 

»تبقيها نظيفة«.
حاويات النفايات املتراصة على الش��وارع 
وأكياس النفايات التي توضع في الس��يارات 
وجدت أصال لهدف أساسي ورئيسي أال وهو 

أن »تبقيها نظيفة«.
ولهذا اله��دف أيضا تأت��ي حملة »احتفل 
وخلها نظيف��ة« التي تطلقها إعالميا اجلمعية 
الكويتية الوطنية التنموية )كوت( بدءا من 16 
اجلاري وتس��تمر تزامنا مع األعياد الوطنية 
بهدف حتس��ني وتعديل س��لوك الشباب في 
إحي��اء عيدي الوطني والتحرير بأس��اليب ال 

تخلو من الفرح والبهج��ة ولكنها في الوقت 
نفسه ال تؤثر سلبا على البيئة واملنظر العام.

»األنب��اء« وهي م��ن الرعاة الرئيس��يني 
للحمل��ة التقت أعضاء مجل��س إدارة »كوت« 
لالطالع عل��ى مراحل »احتفل وخلها نظيفة« 
وأهدافه��ا وبرامجها لالحتف��ال باألعياد التي 

يعتبرها املواطنون من املناسبات األساسية.

ناديا المطيري: 
تعديل  الحملة  هدف 
سـلوك الشـبــاب 
فـي آليـة االحتفـال 
باألعيـاد الوطنيــة 
دون تخريب الشوارع

عدوية عبدالجليل: 
لجنـة األمومـة والطفولة 
الجمعية  فـي  مسـتجدة 
مستقبلية  مشاريع  ولديها 
وتقلـل  الطفـل  تخـدم 
األسـرة مشـاكل  من 

سارة الكندري: 
المتطـــوعيـن  دور 
خـال الحملـة يكمن 
في التنظيــم الدقيق 
وسـائل  مع  والتواصل 
اإلعام إليصال رسالتها

ياسمين الكندري: 
ندعـو جميـع الشـباب 
لاسـتجابة لنـداءات 
إيذاء  وعـدم  الحملـة 
البلـد الـذي ينتمون 
بيئتـه بإيـذاء  إليـه 

شـريفة الكندري: 
»الطـب  فـي  جناحـان 
النفسي« وغرفة ملفات في 
خاص  وجنـاح  البابطين 
بالحاالت السريعة من أبرز 
الصحية اللجنة  منجزات 

طارق الجاسم: 
رسالة جمعية »كوت« 
تكمن في اسـتنهاض 
المواطنيـن  همـم 
اإلصـاح  أجـل  مـن 
ودفـع عملية التنمية

المبارك:  هيفاء 
اللجنــة الثقــافية 
تعمـل على تفعــيل 
دور مجالـس األحياء 
بهدف  المناطـق  في 
تعميق شعور المواطنة

المطيـري: تتنـوع برامـج الحملـة بين 
الندوات في الجامعة والنشـاطات الشـبابية 
فـي مجمـع األڤنيـوز فـي 23 و24 المقبلين

المواطنة  روح  لتفعيل  نهدف  الجاسـم: 
لتحقيق التماسـك الشـعبي لخدمـة التنمية 
البشرية وتكوين رأي عام واع بالقضايا الوطنية

المبـارك: نعمل على زيـادة عدد الطلبة 
في المجالس الخاصة بهم في المرحلة الثانوية 
وجعلها دائمـة لتفعيل دورها بأسـلوب مبتكر


