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بدر العنزي

محمد العرادة

عمر العيسى

علي السكوني

»الداخلية« ترفض المساس بالفريق الرجيب

العرادة لتعزيز دور االتحاد العربي لعمال البلديات »اإلطفاء« تناشد الروضان إنصاف الجامعيين

الفريق  ان  العنزي  واوضح 
الرجي���ب فوق هذه الش���بهات 
الرخيصة واعلى قدرا من هذه 
االدعاءات الت���ي ال تصمد امام 
الواقع والنقد املوضوعي البناء، 
إذ إن النائ���ب وكم���ا كان باديا 
بوضوح من كالمه أراد التشفي 
من الفريق بأي مناسبة فاستخدم 
موضوع التقاعد حلساس���يته 
مدخال لتحقيق مآربه وما يتطلع 
إليه، ولك���ن نحن متيقنون أن 
القيادة السياسية العليا في البالد 
ووزير الداخلية والعاملون في 
الوزارة اكثر وعيا من أن تنطلي 
عليهم هذه احملاوالت الفجة لبيع 
السياس���ية في سوق  املواقف 

املزايدات االنتخابية.
وش���دد عل���ى أن من واجب 
النواب ع���دم االجنرار وراء أي 
معلومة أو نبأ يصلهم من فاسق، 
بل ان يتبينوا مدى صدقه حتى ال 
يصيبوا قوما بجهالة فيصبحوا 

على ما فعلوا نادمني.
ودعا العن���زي النائب الذي 
تعمد االساءة الى الفريق الرجيب 
الى اقتصاص احلق من نفسه 
واالعت���ذار عما ب���در منه بحق 
الفريق خيرا من املكابرة واالصرار 
على السير بطريق اخلطأ، معتبرا 
ان كرامات املسؤولني في وزارة 
الداخلية ليست محال للتكسب 
االنتخابي والترويج اإلعالمي.

طالب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملني باإلدارة 
العامة لإلطفاء احمد العجمي وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان بإصدار قرار يقضي 
بإنص����اف رجال اإلطفاء احلاصل����ني على املؤهالت 
اجلامعي����ة واملعتمدة من التعلي����م العالي وتعديل 
وضعهم الوظيفي ومن ثم دخولهم في دورة ضباط 

اختصاص.
وقال العجمي يفت����رض باإلدارة العامة لإلطفاء 
تقدير هذه املجموعة التي ال تتعدى 50 رجل إطفاء 
نظير اجتهادهم في دراس����تهم وتفوقهم لالستفادة 
منهم ومن دراس����تهم وتخصصاتهم التي حصلوا 
عليها مبجهودهم الشخصي بدال من معاقبتهم على 
ذلك بالتحجج بقانون اخلدمة املدنية رقم 2006/20 
والذي ينص على عدم تكملة الدراسة اجلامعية إال 
مبوافقة اإلدارة وتناست اإلدارة ان القرار املشار اليه 
صدر بعد عام كامل من مباش����رتهم للدراسة، اي ال 
ينطبق عليهم كليا، حيث انهم باشروا الدراسة عام 

2005. وتساءل العجمي: هل وصل بنا احلال الى ان 
نعاقب املتفوقني على تفوقهم بدال من الثناء عليهم 
والشد من أزرهم ومطالبتهم ببذل املزيد من اجل خدمة 
وطنهم من خالل عملهم بجهاز حساس مثل اإلدارة 
العامة لإلطفاء وال����ذي يعلم اجلميع مدى املخاطر 
التي يواجهها رج����ال اإلطفاء كل يوم، حيث يخرج 
رجل اإلطفاء من بيته وال يعلم ان كان سيعود لبيته 
وأبنائه ساملا ام سيكون شهيد الواجب اثناء الدفاع 

عن األرواح واملمتلكات واألمثلة كثيرة على ذلك.
ومتنى العجمي ان يصدر وزير الدولة قرار إنصاف 
هذه املجموعة املجتهدة في أقرب وقت ممكن إلزالة 
االحتق����ان وعدم الرضا املوجود حاليا بني العاملني 
باإلدارة العامة لإلطفاء جراء وقوف اإلدارة العامة 
لإلطفاء ضدهم في الكثير من األمور التي تهم العاملني 
باإلطفاء والتي نحتفظ بها لعرضها على الوزير في 
اول مقابل����ة معه والتي نتمن����ى ان تكون في أقرب 

وقت ممكن.

الشباب العامل العربي وممثلون 
عن االحتادات الدولية واالقليمية. 
واش����ار العرادة الى ان الكلمات 
ف����ي اجللس����ة االفتتاحية اكدت 
على اهمي����ة تعزيز دور االحتاد 
وتوسيع نشاطاته وتطوير دوره 
في الدفاع عن قضايا العمال العادلة 
وعن اهمي����ة تفعيل دور احلركة 
النقابية في التنمية والدميوقراطية 
والعدال����ة االجتماعية والقضايا 
القومية وطالبت بتعزيز التضامن 
العربي وإنهاء االحتالل الصهيوني 
في فلسطني والعمل على حترير 
العربي����ة في اجلوالن  االراضي 
ومزارع ش����بعا وتالل كفر شوبا 
اللبنانية ودعم موقف السودان في 
مواجهة التهديدات ودعم جهوده 

للدفاع عن سيادته.

املهن����ي للمحام����ني واحملاميات 
باعتبارها مرفقا تنظيميا جلميع 

احملامني.
رابعا: لم يبلغ عدد األعضاء في 
االحتاد القدر املطلوب للعضوية 
القانونية بنص املادة 71 من قانون 

العمل رقم 1964/38.
خامس����ا: ان القرار ال ينطبق 
عليه القانون، حيث ان مؤسسي 
هذا االحتاد ليسوا أصحاب مهنة 
صناعية يحق لهما تكوين احتادات 
فيما بينهم ما يجعل قرار إشهارهم 

باطال ملخالفته القانون.
سادسا: ان قرار اإلشهار جاء 
مخالفا لنصوص القانون التي 
تقرر عدم جواز إشهار نقابتني 
متارسان ذات األغراض املهنية 
وعدم اإلشارة الى قانون احملاماة 
في ديباجة اإلشهار باعتبار ان 
القانون أعلى من القرار الوزاري، 
ما يعني قص���ورا واضحا في 
االطالع عل���ى النظام القانوني 
املرتبط باالحتادات، ما يشكل 
بذاته إخالال جوهريا وش���كليا 

شاب القرار ويبطله.

رفض املنس���ق العام لتكتل 
النقابات العمالية رئيس نقابة 
العامل���ني املدنيني ف���ي وزارة 
الداخلية بدر العنزي االدعاءات 
الباطلة التي ساقها البعض ضد 
وكي���ل وزارة الداخلية الفريق 
الرجيب، مشددا على أن  أحمد 
الوكيل أرفع وأعلى ش���أنا من 
هذه املزاعم التي ال متت للواقع 

بصلة.
وأفاد العن���زي في تصريح 
صحافي ان أحد اعضاء مجلس 
الرجيب  الوكيل  أن  ادعى  األمة 
ميارس صالحياته انطالقا من 
نفس عنصري فئوي وأنه يطبق 
القرارات على هواه ويتخذها وفقا 
ملزاجه، وليس على أنها صادرة 
م���ن وزارة الداخلية أو مجلس 
إل���ى أن الفريق  الوزراء، الفتا 
الرجيب ومنذ تسلمه ملنصبه 
اليزال يعامل اجلميع مبسطرة 
واحدة ودون متييز بني قيادي 

وآخر أو موظف وثاني.
الرجيب  ان  العن���زي  وقال 
حس���ب ادع���اء النائب س���طر 
منوذج���ا للعنصرية والفئوية 
في موضوع تقاعد كبار الضباط، 
ونسي هذا النائب أو تناسى أن 
هذا املوضوع قد صدرت بشأنه 
ق���رارات من مجل���س الوزراء 
تتعلق مبنح معاشات استثنائية 
ومكافأة استحقاق للعسكريني 

صرح رئيس املجلس التنفيذي 
البلديات  العربي لعمال  لالحتاد 
والسياحة، السكرتير العام املساعد 
لنقابة العاملني في بلدية الكويت 
محمد العرادة بأن االحتاد العربي 
لعمال البلديات والسياحة ممثال 
باألمني العام شارك في املؤمتر العام 
الثاني عشر لالحتاد الدولي لنقابات 
العمال العرب الذي عقد مؤخرا في 
اخلرطوم برعاية رئيس جمهورية 
السودان الرئيس عمر البشير حتت 
شعار »بوحدتنا النقابية وقرارنا 
الدميوقراطي املس����تقل  النقابي 
نواصل نضالنا لتحقيق مصالح 
العمال العرب والدفاع عن وجود 

امتنا العربية«.
وق����ال العرادة حض����ر نائب 
رئيس اجلمهوري����ة وألقى كلمة 

قدم رئي����س جمعية احملامني 
الكويتية احملامي عمر العيس����ى 
امس تظلما الى وزير الش����ؤون 
القرار  االجتماعية والعم����ل من 
الوزاري رقم 6/أ لسنة 2010 بشأن 
إشهار احتاد احملامني الكويتيني.

وقد أوضح رئي����س جمعية 
انتفاء  التظل����م  ف����ي  احملام����ني 
مشروعيته لعدم توافر مقتضياته 
اإلجرائية واملوضوعية، وبني ان 
للجمعي����ة ش����خصية اعتبارية 
ذات نظام قانوني خاص، ونظرا 
التي  خلصوصية مهنة احملاماة 
تستمد من صلة نشاطها املباشر 
القضاء باعتباره  بس����ير مرفق 
مرفقا عاما من مرافق الدولة والذي 
يستحيل سيره دون ربط هذا األمر 

بعمل احملامي.
املبررات  الى  العيسى  وأشار 
الشكلية التي بني عليها التظلم 
من حيث مخالفته لنص املادة 74 
من القانون 38 لسنة 1964 في شأن 

العمل في القطاع األهلي وهي:
أوال: امتناع األعضاء املؤسسني 
عن تقدمي ما يفيد بانهم أصحاب 

في اجليش والشرطة واحلرس 
الوطني، وكذلك القرار اخلاص 
مبدة االستفادة من منح معاش 
استثنائي للعسكريني في اجلهات 

الثالث إضافة إلى االطفاء.
وذكر العنزي أنه ليس من حق 
النائب ومن أجل مكاسب انتخابية 
بحتة ان يشيع الفرقة ومشاعر 
الغي���رة والبغضاء واحلس���د 
والكراهية بني العس���كريني في 
وزارة الداخلية وزمالء السالح 
دون أن يستند في تصريحاته 
ومواقفه الى اساس من املصداقية 
والنزاهة ونقد الذات واقتصاص 
احلق من النفس، ودون أن يقدم 
املصلحة الوطنية الدائمة على 
املصلح���ة الش���خصية الزائلة 

اآلنية.

راعي املؤمتر وقادة احلركة النقابية 
العربية القطرية واملهنية واعضاء 
االمانة العامة ورئيسة جلنة املرأة 
العاملة العربي����ة ورئيس جلنة 

مكاتب حسب نظامهم األساسي 
رغم مطالبتهم بذلك من قبل وزارة 

الشؤون.
وثانيا: ان األعضاء املؤسسني 
لهذا االحتاد قد تقدموا باستقاالتهم 
الس����ابقة من االحتاد الى جمعية 
ال����ى وزارة  احملام����ني وكذل����ك 

الشؤون.
ثالثا: اجلمعي����ة هي وحدها 
صاحبة اجلهة الش����رعية قانونا 
وصاحبة احلق في تنظيم العمل 

هنأه على نجاح العملية الجراحية

العجمي: أحمد الفهد من الشيوخ 
الشعبيين يعيش مع أبناء وطنه 

السكوني: نأسف لتجاهل حقوق 
العاملين في مؤسسة الموانئ الكويتية

السكوني أهمية تنفيذ احلكم الذي 
طال أمد انتظاره وأوضح ان ما 
يؤس���ف له هو جتاهل اجلهات 
املسؤولة في الدولة وعلى مدى ال� 
38 سنة املاضية الوضع الوظيفي 
والعمالي للعاملني في املؤسسة 

ودون ان يبت بوضع كادرهم.
وأشار الى ان النقابة واصلت 
مطالبها وكان لها سلس���لة من 
اللق���اءات املطولة م���ع الوزراء 
املعنيني بالنظر في وضع موظفي 
املؤسسة وحتصلت منهم على 
وعود بتنفي���ذ مطالبهم اال انه 
لألس���ف مت جتاهل تلك املطالب 
لتبقى وعودهم هاوية وحبيسة 

االدراج.

تقدم عضو االحتاد الوطني لعمال وموظفي الكويت خالد العجمي بالتهنئة 
الى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لشؤون االسكان الشيخ أحمد الفهد على جناح العملية 

اجلراحية التي اجراها بالواليات املتحدة االميركية.
وقال العجمي: نحمد اهلل تعالى على جناح العملية اجلراحية، متمنني 
عودته في القريب العاجل لوطنه ومباشرة مسؤولياته اجلسام امللقاة 
على عاتقه ومتابعة اخلطة اخلمس����ية التي شارك بفاعلية في وضعها 
ويعتبر مهندس����ها االول واملسؤول عن تنفيذها امام أبناء وطنه الذين 

يضعون كل ثقتهم فيه.
وذكر العجمي أن الش����يخ احمد الفهد من الشيوخ الشعبيني الذين 
يتواجدون بني أبناء وطنهم ويتلمسون معاناتهم ويشاركونهم حزنهم 

وفرحهم.

تؤكد على احلس الوطني ورد كل ما سواه من طائفية وحزبية وقبلية 
والتركيز على الوحدة الوطنية وهذا ما اكده صاحب الس���مو األمير 
مؤخرا عندما قال لن نس���مح ألي من كان بض���رب الوحدة الوطنية 
والعبث بها ونحن نؤكد ما قاله صاحب الس���مو األمير وهذه ثوابت 
فالوط���ن فوق اجلميع ووطن للجميع ويس���تظل به اجلميع فعلينا 
التركيز على هذه املفاهي���م خصوصا في هذه االيام واهميتها فال بد 
ان حتيا بنفس كل موطن فكل الش���كر ملن قاعد هذه احلملة الوطنية 

التي تركز على ثوابت املجتمع الكويتي االصيل.

أهداف إنسانية

ام���ا نائب رئيس مجل���س االدارة والعضو املنتدب بش���ركة نور 
لالس���تثمار املالي ناصر املري فقال اتشرف ان اكون جنبا الى جنب 
بهذا املش���روع الوطني حيث ان هناك كثيرين من الناس يسألون: ما 
الهدف من هذه احلملة وملاذا نشارك فيها؟ فنقول لهم ان الهدف االول 
هو انساني ونبيل للحفاظ على نعم اهلل التي وهبها لنا اهلل في هذا 
البل���د املبارك حيث اننا طوال عمرنا ونحن نعمل كاخوة واحباء لنا 
نفس احلقوق والواجبات، مذكرا اجلميع بالغزو الصدامي حيث كان 
بقوته وماله وجبروته ولم يس���تطع ان يجعل كويتيا واحدا يتعامل 
معه حيث اثبت جميع ابناء هذا الشعب الطيب الوالء لبلده وقيادته 
السياس���ية متمنيا من اجلميع ان يدعموا ويقفوا مع هذا املش���روع 

ان حملة »تذكر« غصن صغير في شجرة الكويت الكبيرة بأميرها 
وحكومتها وشعبها وسوف تستمر في تنمية بلدها بكل ما متلك في 
سبيل رفع علم الكويت مرفرفا في االفاق العاملية »واحنا لها« وبإذن 
اهلل س���وف يكون لنا تواصل بااليام القادمة مع املواطنني واملقيمني 
في املجمعات التجارية االخرى من ش���رق وجنوب البالد في جميع 
محافظاتن���ا العزيزة النن���ا جميعا كويتيون وليس لن���ا اال كويتنا 

واميرها الغالي.

مشروع مبارك

وبدوره حتدث نائب رئيس االحتاد العام لعمال الكويت عبدالرحمن 
الغامن قائال ان دعمنا لهذا املش���روع النه يركز على الوحدة الوطنية 
وان االنسان الكويتي هو الثروة احلقيقة واحترام الرأي والرأي اآلخر 
وهذا ش���يء متأصل بأهل الكويت فكل الشكر والتقدير للقائمني على 
هذا املشروع املبارك والطيب ونتمنى ان جنني ثماره بالقريب العاجل 

ملا فية مصلحة الكويت وشعبها.

الحس الوطني

اما النائب السابق دعيج الشمري فقال نشكر كل من تضامن معنا 
بهذه احلملة من وس���ائل االعالم والصحف وهذا ليس بغريب عليهم 
خصوصا اننا على ابواب االعياد الوطنية مشيرا إلى ان حملة »تذكر« 

لهدفه السامي وان يكون كل مواطن حريصا على الوطن فكل الشكر 
للقائمني على هذا املش���روع ودورهم الكبي���ر خلير وعزة وخير هذا 
البل���د فالوحدة الوطنية ليس القائمون عليها هم املس���ؤول الوحيد 
عنها بل ان السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والشعب عليهم 
احملافظة على هذه النعم ونعمة الوحدة الوطنية حتت قيادة صاحب 
الس���مو األمير واحلكومة الرشيدة ونس���ال اهلل ان يجعل هذا العمل 
مبيزان اعمالهم جميعا وايضا كل الش���كر للسلطة الرابعة الصحافة 
واالعالم خصوصا انهم هم الرعاة االساسيون لهذا املشروع فلهم كل 

الشكر والتقدير.
واخيرا قالت منى الراش���د كل الش���كر لكل من دعم وساند حملة 
»تذك���ر« وخاصة الفضائيات والصحف الكويتية بدعمهم الالمحدود 
للمشروع والش���كر موصول العضاء املشروع الوطني لتأصيل قيم 
املجتم���ع الكويتي »ثوابت« واملتواجدين معنا بهذا امللتقى التعريفي 
السيد عبدالرحمن الغامن والنائب السابق دعيج الشمري واالخ ناصر 
املري على تواجدهم ودعمهم لنا، مش���يرة الى انه مع اقتراب االعياد 
الوطنية سوف نعرض فالشات جديدة لشخصيات ومسؤولني بالبالد 
كالنائب صالح املال واللواء محمود الدوسري واالعالمي جعفر حسن 
ود.عايد املناع ورئيس حترير جريدة »الراي« السيد يوسف اجلالهمة 
كما ان هناك فالشات »لشاهني.. احلكيم« وللشباب والبنات املتطوعني 

باحلملة حتت شعار »تذكر ديرتي فوق اجلميع« و»احنا لها«.

ثّمن رئي���س نقابة العاملني 
في مؤسس���ة املوانئ الكويتية 
النوخذة علي الس���كوني عدالة 

ونزاهة القضاء الكويتي.
وأعرب في تصريح صحافي 
عن بالغ تقديره وامتنانه جلميع 
العاملني في القضاء الكويتي على 
جهودهم وحياديتهم في انصافه 
بالش���كوى التي رفعها بصفته 
رئيس النقابة ضد وزير املالية 
ووزير املواصالت، وطالب كال من 
املالية ووزير املواصالت  وزير 
بتنفيذ احلكم الصادر بحقه وحق 
جميع املوظفني والعاملني، مشيرا 
الى ان مضمون احلكم في القضية 
الت���ي رفعها ضد وزيري املالية 
واملواص���الت الص���ادر بتاريخ 
6 يناي���ر 2010 يلزمهما بصرف 
املكافأة اخلاصة املقررة بالقرار 
الوزاري رق���م م م ك/و/4�2007 
بتاريخ 2007/3/10 بواقع راتبني 
شاملني جلميع املوظفني والعاملني 
في مؤسس���ة املوانئ الكويتية، 
وذل���ك باعتبار ان القضية التي 
تقدم برفعها ضدهما س���جلت 
بصفته رئيس النقابة وبصفته 
الش���خصية وهو ما يعني على 
حد تعبير النوخذة الس���كوني 
ان احلك���م ج���اء لصالح جميع 
املوظفني العاملني باملؤسسة. وأكد 

عدم جواز إشهار نقابتين تمارسان ذات األغراض المهنية

»المحامين«: قدمت تظلمها لـ »الشؤون«
من قرار إشهار اتحاد المحامين الكويتيين

خالل الملتقى التعريفي الذي أقامته الحملة في سوق شرق

الراشد: حملة »تذّكر« مشروع وطني يستهدف إبراز المفاهيم الحميدة 
وتأصيل قيم المجتمع الكويتي لتعزيز المواطنة الصالحة

الشمري: نشكر كل من تضامن معنا بهذه الحملة من وسائل اإلعالمالغانم: اإلنسان هو الثروة الحقيقية واحترام الرأي متأصل في الكويتيين 
المري: هدفنا إنسـاني ونبيل للحفاظ على نعم اهلل التي وهبها لنا دانيا شومان

مبادرة كويتية وطنية للتأكيد على الوحدة الوطنية وتعميق االنتماء 
للوطن والوالء له ونبذ الطائفية والعصبية والقبلية حلفظ انبل ما 
في املاضي والتطلع الى اروع ما في املستقبل يطلقها مجموعة شباب 
متطوعني من اجلنسني مبشروع وطني لتأصيل قيم املجتمع الكويتي 
»ثوابت«، حيث يهدف هذا املشروع الى تعميق احلس الوطني وتعزيز 
الوالء للوطن وخلق فهم واضح للمواطنة الصاحلة وايجاد جيل من 
الشباب مسلح بالقيم وعلى رأسها حب الوطن واالنتماء إليه والوالء 
له وايضا التأكيد على أهمية االنسان الكويتي النه هو صانع الوطن 
وهو الثروة احلقيقة من خالل امللتقى التعريفي حلملة »تذكر« الذي 
أقيم بسوق شرق مساء اول من امس بحضور النائب السابق دعيج 
الشمري ونائب رئيس االحتاد العام لعمال الكويت عبدالرحمن الغامن 
ونائب رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب لشركة نور االستثمار 

املالي ناصر املري وبحضور جماهيري واعالمي كبير.
بداية حتدثت رئيسة حملة »تذكر« املشروع الوطني لتأصيل قيم 
املجتمع الكويتي »ثوابت« منى الراشد قائلة: ان الكويت تعيش هذه 
االيام الذكرى السنوية العزيزة للعيد الوطني وعيد التحرير ببهجة 
احلرية وتأكيد والئنا وحبنا لوطننا الغالي والتفاف اهل الكويت حول 
اميرهم يدا واحدة وصوتا واحدا يهتف باسم الكويت بأنها فوق اجلميع 
»واحنا لها« وها هي الكويت تسير بخطى ثابتة منذ فجر االستقالل 
نحو النهضة والتنمية الشاملة لبناء املواطن الكويتي الصالح القادر 
على حتقيق العيش الكرمي حتت القيادة الرشيدة آلل الصباح الكرام 
فتاريخ الكويت س���طر صفحات من اروع االمثلة في الكفاح والعمل 
املرير في س���بيل العيش الكرمي والدفاع عن تراب الوطن ليؤكد اننا 
دولة مستقلة ذات سيادة تسعى الثبات وجودها وتساهم في صناعة 

السالم وبناء االنسان.

األفكار السامية

واضافت انه انطالقا من املس���ؤولية االجتماعية اقدمنا مع بعض 
ابناء هذه الديرة الطيبة على رد اجلميل بعمل حملة وطنية واس���عة 
النطاق لتأصيل قيم املجتمع الكويتي حتت شعار »تذكر« من اجل ابراز 
االفكار السامية واملفاهيم احلميدة لتعزيز املواطنة الصاحلة، واحلملة 
تس���عى الى حتقيق اهدافها املرجوة من خ���الل االتصال اجلماهيري 
املتواصل والتفاعل مع املجتمع مبواطنيه ووافديه لتوصيل رس���الة 
ان الكويت فوق اجلميع واننا جميعنا مستعدون للتضحية بالغالي 
والنفيس من اجل ان تكون ديرتنا دائما فوق اي طائفية او قبلية او 
تفرقة او تش���رذم او فتنة فعلية، وقمنا بعمل بتصوير فالشات تبث 
عبر الفضائيات الكويتية والصحف يقدمها وجهاء البلد ومسؤوليه 
بإلقاء كلمات خالدة لصاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد حفظه 
اهلل ورعاه وهذا نابع من شعورنا مبعاني هذه املقوالت ودقة كلماتها 
وجم���ال مدلوالتها لذلك اقدمنا على ابرازها واتخاذها محورا للحملة 
الرئيسية التي توضح قيم املواطنة الصاحلة، اما بالنسبة للشخصيات 
املوجودة في احلملة فقد مت اختيارها بدقة بناء على مكانتها العلمية 
واالدبية ودورها في رفعة الوط���ن دون النظر ملذهبيتها وفكرها او 

توجهها السياسي حيث ان املعيار االساسي هو املواطنة الصاحلة.

مواطنون ومقيمون وزوار خليجيون
ومتطوعون من الشباب والبنات

جتمع عدد كبير من املواطن����ني واملقيمني واالخوة 
اخلليجني الزوار للبالد مبناس����بة هال فبراير حول 
امللتقى التعريفي وابدوا اعجابه����م به ومتنوا له التوفيق 

وشكروا رئيسة مشروع »تذكر« منى الراشد.
وقف شخص من جنسية بريطانية واخذ يسأل عن احلملة 
وما هدفها وبعد ان مت توضيح اهداف املشروع له اعجب 

به كثيرا وأخذ يجري لقاءات مع احلضور ويصورهم.
اعداد كبيرة البناء دول اخلليج من السعودية واالمارات 
وسلطنة عمان تواجدوا بسوق شرق وحرصوا على 
حضور امللتقى من البداية حتى النهاية وابدوا اعجابهم حيث 

قال بعضهم نحتاج لهذا املشروع البناء اخلليج جميعا.
قام املتطوعون باملشروع بتوزيع بروشورات وهدايا على 

اجلمهور وتوضيح اهداف املشروع للجميع.
عرض مواطنون كثيرون مساعدتهم باملشروع فسجلوا 

ارقامهم واعطوا الكروت اخلاصة بهم للتواصل.

) كرم دياب(ناصر املري ودعيج الشمري ومنى الراشد وعبدالرحمن الغامن وعدد من الشباب من متطوعي احلملة


