
االحد 14 فبراير 2010   15محليات
»الزراعة«: تمديد تراخيص الداللة بسوق الشويخ إلى 31 مارس

اعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
الس���مكية ان رئيس مجلس االدارة املدير العام 
للهيئة م.جاسم محمد حبيب البدر قد وافق على 
متديد فترة العمل بالتراخيص االدارية املؤقتة 
ملزاولة مهنة الداللة بس���وق الشويخ املركزي 

للخضراوات والفاكهة حتى تاريخ 31 مارس وهو 
تاريخ انتهاء الفترة الرابعة للدعم النباتي وذلك 
حتى يتمكن االحتاد الكويتي للمزارعني والداللني 
من اتخاذ االجراءات التنظيمية واالدارية الالزمة 

لتوفيق اوضاعهم.

العيسى: أنشطة شبابية متنوعة 23 و24 فبراير في »األڤنيوز«
والفنانان العقل والياقوت في »الهندسة« و»العلوم اإلدارية« 22 الجاري

الراشد: توزيع بروشورات »تذكر« لتأصيل القيم  مع تذاكر المركز العلمي
آالء خليفة

أكدت رئيس مش���روع »تذكر« املشروع 
الوطن���ي لتأصيل قيم املجتم���ع الكويتي 
»ثوابت« منى الراشد انه مت ابرام اتفاق تعاون 
مع »املركز العلمي« على ان يقوم املركز العلمي 
بتوزيع بروشورات حملة »تذكر« مع جميع 
التذاكر التي تباع داخل املركز العلمي وايضا 

عرض الفالشات التي مت تصويرها لشخصيات 
ووجهاء البلد وبعض املسؤولني التي حتمل 
الكلمات التي قالها صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد في عدة مناسبات وجميعها 
تعبر عن الوحدة الوطنية ومتاس���ك ابناء 
هذا البلد احلبيب، وايضا عرض الفالشات 
الوطنية لش���خصية »ش���اهني... احلكيم« 

وهي عبارة عن فالش���ات خاصة باملوروث 
االجتماعي الكويتي االصيل من خالل االمثلة 
الش���عبية اخلاصة بالوحدة الوطنية التي 
تدعو للتكاتف والتعاون بني ابناء الشعب 
الكويت���ي خالل العروض التي يتم عرضها 
بسينما »أي ماكس« اخلاصة باملركز العلمي. 
واضافت الراشد في تصريح صحافي انه سيتم 

وضع االعالنات اخلاصة بحملة »تذكر« داخل 
جميع انحاء املركز العلمي لتوضيح اهداف 
هذا املشروع للمواطنني واملقيمني لتعميق 
احلس الوطني وتعزيز الوالء للوطن ونبذ 
الطائفية والعصبية والقبلية، والتأكيد على 
ان االنسان الكويتي هو صانع الوطن وهو 

الثروة احلقيقية للبالد.

الصحف املشاركة وشكر خاص للمارينا FM التي خصصت 
برامجها طوال احلملة للتوعية مبضمونها، كذلك شكر خاص 
لألعضاء  املؤسسني واملنتس����بني بجمعية كوت وألهالي 
األطفال الذين يشاركون باألغنية وبالرسومات وللتجمع 

الكويتي املستقل لدعمه ومؤازرته.
ومتن����ت ان حتق����ق احلملة هدفه����ا وأن تتعاون معنا 
الكويت كلها بأطفالها وش����بابها ورجاالتها ونسائها، فقد 
جبل أه����ل الكويت على الفزعة، فكي����ف إذا كانت للوطن 

الغالي الكويت؟
وحول جمعية »كوت«، قالت انها كانت رؤية تبلورت 
في مجموعة من األفكار، فكانت الرسالة والهدف ثم تالها 

التأسيس واإلجناز.
فالطائفية والقبلية والصراعات اجلدلية احملتدمة مزقت 
نسيج املجتمع الواحد وعطلت عملية التنمية، لذا كان البد 
من وقفة جادة إلحياء روح املواطنة احلقة والتمسك بالوحدة 

الوطنية وتبلورت الفكرة فكانت جمعية كوت.
وقالت العيسى: نحن نؤمن بالعمل املؤسسي الذي يضع 
الوالء للمؤسس����ة قبل األش����خاص، بتفعيل روح الفريق 
الواحد الذي يرسم استراتيجية لألهداف ووسائل حتقيقها 
ثم تقييمها مع مراجع����ة دائمة ألعمالنا لتحقيق األفضل، 
نعمل لنسيج جديد متني متماسك ملجتمع جميل، مند يدنا 
للتعاون مع اجلميع مادامت مصلحة الوطن واحدة ومادام 
هذا التعاون يحقق أهدافنا الوطنية ويخدم املصلحة العامة 

ويصب في عملية التنمية املنشودة ملستقبل أفضل.
وتأسست اجلمعية في يوليو 2008 كجمعية نفع عام 

وهي حتت اإلشهار.
وأش����ارت الى ان من أهداف اجلمعية تكوين رأي عام 
واع بالقضايا الوطنية والتنموية، لذا بدأنا بحملة »احتفل 
وخلها نظيفة« تزامنا م����ع احتفاالت العيد الوطني وعيد 
التحرير على ان تس����تمر احلملة لسنة متواصلة، يتحقق 
الهدف املرجو منها وهو إحداث تغيير في سلوك االحتفال 
بحيث يكون مردوده إيجابيا على املجتمع ويصحح مفهوم 
املواطنة بترجمتها الى س����لوك مس����ؤول وهي قيمة نأمل 
ان تؤت����ي ثمارها خاصة على فئة األطفال والش����باب فهم 

املستقبل.

مع ش����ربكة للش����باب لكلمات »دي����رة الهولو وأرض 
احلمبزان« للشاعر املبدع بدر بورسلي وفرقة لألكروبات 
من فريق من الشباب املتخصص بها وركن لألطفال للتلوين 
مع تعزيز وغرس قيمة املواطنة احلقة والتوعية باحلملة، 

ومسرح عرائس.
ولفتت الى ان كل هذه األنشطة شارك بها مجموعة من 
الشباب بالتعاون مع لوياك وفرقة DK Jaguars وقد تبرع 
األڤنيوز مشكورين باملكان باالضافة الى شركة اليوسفي 
التي أمدتنا بشاشات عرض لنقل االحتفال، والشكر موصول 
جلريدة »األنباء« كراع متميز للحملة ولقناة سكوب وكل 

دارين العلي
أكدت رئيسة مجلس ادارة اجلمعية الكويتية الوطنية 
التنموية )كوت( اقبال العيس����ى ان اجلمعية مع الفرحة 
بالعيد الوطني واالحتفال به ولكن ما يحزننا هو االحتفال 
بطريقة تسيء بشكل غير مقصود الى هذه الفرحة فأكوام 
القمامة في الشارع وآثار »الفوم« على الطرقات والسيارات 
وتكسير مرافق الدولة تعكس جهال مبفهوم املواطنة ألن 
املواطنة ليست ش����عارا نرفعه أو أغنية نغنيها فقط امنا 
محافظة على البالد وممتلكاته����ا وبيئتها بجعلها نظيفة 

واالحتفال بصورة أكثر حضارية وانسانية.
وقالت في تصريح خاص ل� »األنباء« ان اجلمعية ستقوم 
بحملة »احتفل وخلها نظيفة« التي تتكون من نشاطات عديدة 
وتبدأ من 16 اجلاري الى 24 منه قبل االحتفاالت الرسمية 
بعيد التحرير والعيد الوطني ألننا نأمل ان تعطي نتائج 
إيجابية على االحتفال هذه السنة مؤكدة ان هذه احلملة لن 
تنتهي بانتهاء االحتفاالت، فهناك حمالت توعية سيقوم بها 
أعضاء ومنتسبو جمعية كوت، حمالت تشمل جميع مناطق 
الكويت للتوعية باحملافظة على الكويت نظيفة وتتبعها 
دراسات ملعرفة مدى جناح هذه احلمالت وأسباب تعثرها 
إن وجدت ومن ثم دراس����ة النتائج واالستمرار مرة أخرى 

باحلملة الى ان يتحقق الهدف منها واقعيا وعمليا.
ولفتت الى ان أنش����طة احلملة تش����تمل ابتداء من 16 
اجلاري وحتى 22 منه على اعالنات في الصحف ومقابالت 
تلفزيونية واذاعية توعي����ة باحلملة وأهدافها وبرامجها، 
وفالش����ات من اعداد طلبة اإلعالم في جامعة الكويت، مع 
أغنية وطنية، مش����يرة الى ندوتي كلية الهندس����ة وكلية 
العلوم االدارية 22 اجلاري اللتني يشارك بهما أستاذان من 
اجلامعة وفنانان متميزان وهما عبدالرحمن العقل وطالل 
الياقوت، ويتحدث كل منهما عن موضوع احلملة، كل في 

مجاله، مبشاركة العديد من شباب اجلامعة.
أما االحتفال فقالت انه سيكون 23 و24 اجلاري الساعة 
السادسة مس����اء في األڤنيوز، ويش����تمل على الكثير من 
األنش����طة منها توزيع أكياس صديقة للبيئة على جميع 
مداخل األڤنيوز للقمامة، توضع في السيارة مع مجموعة 

من األطفال تغني أغنية احلملة »احتفل وخلها نظيفة«.

ضمن أنشطة »احتفل وخلها نظيفة« في األعياد الوطنية من تنظيم »كوت«

اقبال العيسى


