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م.عادل اخلرافي في لفتة أبوية جتاه الزهرات في احلفل

فريق جمعية »كوت«إقبال العيسى متوسطة طارق الدريس وطارق اجلاسم رسم عن البيئة

الزميل يوسف خالد املرزوق مهنئا زهرات الكويت املشاركات في افتتاح حملة »احتفل وخلها نظيفة« د.صالح املضحي وم.عادل اخلرافي وإقبال العيسى وطارق الدريس خالل افتتاح احلملة

رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق محتضنا إحدى الزهرات املشاركات في احلفل

»ديرة الهولو«إقبال العيسى متحدثة للزميلة دارين العليمسابقة الرسم

خالل افتتاح حملة »احتفل وخلها نظيفة« في األعياد الوطنية بتنظيم »كوت« في »األڤنيوز«

المضحي: الكويت بيتنا األكبر ومن باب أولى الحفاظ على نظافتها

دارين العلي
»ديرة الهولو ارض احلمبزان 
زينة الدنيا عل����ى مر الزمان«، 
مطلع قصي����دة للش����اعر بدر 
بورس����لي كانت محور شربكة 
ش����بابية قدمه����ا مجموعة من 
الوطني ليكون مبثابة  الشباب 
مثل أعلى للشباب خالل االحتفال 

باألعياد الوطنية.
الش����ربكة وغيرها من  هذه 
الفقرات والبرامج الوطنية قدمت 
خالل افتتاح حملة »احتفل وخلها 
نظيفة« الت����ي تنظمها جمعية 
»كوت« ام����س االول في مجمع 
األڤنيوز حتت رعاية مدير عام 
الهيئة العام����ة للبيئة د.صالح 
املضحي وبحضور رئيس االحتاد 
الهندس����ية  الدولي للمنظمات 
م.عادل اخلرافي وعدد كبير من 
املهتمني بالشأن البيئي والشباب 
املتحمس لتعزيز املواطنة واظهار 

احلب للكويت.
وق���ال د.صالح املضحي في 
كلمته االفتتاحية ان ما تقوم به 
جمعية كوت دليل راسخ على 
معنى املواطنة، مش���يرا الى ان 
اجله���ات احلكومية مس���ؤولة 
ومطالب���ة بالقي���ام بواجبه���ا 
التنفيذي لتعزيز معنى املواطنة 
واحلفاظ على البالد ولكن عندما 
املب���ادرة م���ن املواطنني  تأتي 
النفع  انفس���هم ومن جمعيات 
العام ف���إن ذلك يعني ان لديهم 
جرعة زائدة م���ن املواطنة مما 
يزيد الوعي لدى النشء وجميع 

افراد املجتمع.
ولفت املضحي الى ان الكويت 
هي البيت االكبر وعندما يحتفل 
اي ش����خص داخ����ل منزله بأي 
مناس����بة فالبد أنه يحافظ على 
نظافته وال يلحق به الضرر فمن 
باب أول����ى يجب احملافظة على 
نظافة الوطن في احتفالنا بأعياده 

م.نادي����ة املطيري ان رس����الة 
احلملة تكمن في احملافظة على 
البيئ����ة، متحدثة عن انش����طة 
التي  البرنام����ج في األڤني����وز 
تدعو الى احلف����اظ على البيئة 
سواء البرامج الشبابية او برامج 
االطفال واالناشيد الوطنية التي 
مت بثها مثل مس����رح العرائس، 
وصور عبارة عن دعوة للحفاظ 
على النظافة والتعبير عن حب 
الكويت بالسلوك االيجابي وليس 
الس����لبي كي يكون احلب قوال 
الى ان اسئلة  وفعال، مش����يرة 
ف����ي ختام  مس����ابقات االطفال 
انش����طة احلملة هي عبارة عن 
اسئلة وطنية صادقة، ومت توزيع 

الهدايا لالطفال على أساسها.
ولفتت املطيري الى ان افراد 
اكياس  اجلمعية قاموا بتوزيع 
قمامة صديقة للبيئة على رواد 
املجمع حلثهم عل����ى عدم رمي 
املخلفات في الشوارع باالضافة 
الى قمصان قطنية كتب عليها 
»حب الكويت واحتفظ بنظافتها« 
اضافة الى رسوم وبروشورات في 

حب الكويت واحترام الوطن.
اما عضو مجلس االدارة اميان 
االربش فقالت ان كال منا عندما 
يحتفل بعيد ميالده فإننا نقدم له 
الهدايا والكويت اآلن في االعياد 
الوطنية، فما الهدية التي يجب 
ان مننحها لها، مش����يرة الى ان 
الهدية املثلى هي احملافظة على 
نظافتها وعدم رمي االوساخ في 

الشوارع.
وشددت على اهمية احلمالت 
التوعوي����ة في الش����أن البيئي 
التي من شأنها توعية الشباب 
باالهتم����ام  بالبالد التي تعتبر 
وطنا للجميع ويجب احملافظة 
عليها محافظة ش����ديدة وكأننا 
في منازلنا وكأننا نحافظ على 

امالكنا اخلاصة.

ومناسباته.
وق����ال ان االس����تجابة لهذه 
النداءات من قبل الشباب دليل 
دة ملن  عل����ى ان هذه الب����الد والاّ
يستجيب لرفعة شأنها موجها 
التهنئة باألعي����اد الوطنية الى 
الس����مو األمير الشيخ  صاحب 
صباح األحمد وسمو ولي العهد 
والش����عب الكويتي، متمنيا ان 
تستمر اجواء احلرية واالحتفاالت 

على اجلميع.
بدوره قال م.عادل اخلرافي 
ان جمعية »ك����وت« تعتبر من 

املكافحني ألن����ه كما هو معلوم 
فإن العالم االول يتمتع بجماعات 
من النفع العام واملجتمع املدني 
ممن يتكل كل على نفسه وعلى 
طاقاته الذاتية، مش����يرا الى ان 
طاقة »كوت« الذاتية هي الوطنية 
وبالتالي هي قادرة على تقدمي 
برامج توعوية للمحافظة على 

هذه الوطنية.
واوض����ح ان النداء باحلفاظ 
عل����ى النظافة عمل راق وممتاز 
انه  بيئيا وأخالقيا وخصوصا 
ينطلق من مركز جتاري معروف 

يرتاده الصغار والكبار إليصال 
الرس����الة الى اجلمي����ع بأهمية 
احملافظة على نظافة البالد متمنيا 
ان تصبح هذه املسألة قناعة لدى 
كل فرد وموجها التهنئة للشعب 
الكويتي ولصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وسمو ولي 

العهد.
واعربت رئيسة اجلمعية اقبال 
العيسى عن متنياتها بأن تعطي 
احلملة مردودها اإليجابي وتساهم 
في تغيير السلوك السلبي الى 
إيجابي حتى لو بنسبة بسيطة 

كي تكون بداية أو اخلطوة األولى 
على طريق التحول نحو األداء 
األفضل الذي يظهر حب الكويت 

في قلوب الشباب.
ولفتت الى ان احلملة ستستمر 
وستكون دورية كل عام تزامنا 
مع األعياد الوطنية بهدف زرع 
روح املواطنة في النفوس وتغيير 
السلوك غير الصحيح عبر خطة 
ستسير عليها اجلمعية يبدأ أولها 
بدراسة ستجريها اجلمعية عبر 
جلنة الدراسات واملشاريع فيها 
بهدف رصد حجم االس����تجابة 

الداخلية  للحملة بالتعاون مع 
واجله����ات املعني����ة عبر رصد 
عدد احلوادث ونسبة انخفاض 
السلوك السلبي وحجم االضرار 
الرغوة  بالشوارع واس����تخدام 
وغيرها، ولفتت الى ان احلملة 
ستستمر عن طريق التوعية عبر 
الزيارات الى الشواطئ واملناطق 
العامة واحلدائق للتواصل مع 
الناس لزرع ال����روح اإليجابية 
وحثهم على عدم رمي النفايات 
في الشوارع واحلفاظ على البيئة، 
مشيرة الى ان اجلمعية ستقوم 

باستبيان بعد شهر من حمالت 
التوعية لكي نعرف مدى نتيجة 

هذه احلمالت على املجتمع.
واوضح����ت ان نتائج حملة 
»احتفل وخله����ا نظيفة« بدأت 
تظه����ر وتلتمس عن����د األطفال 
والشباب وأولياء األمور من خالل 
التصرفات اإليجابية بالتعامل مع 
االحتفاالت وطريقة التعبير عن 
فرحتهم بها معتبرة ان احلملة 
املياه  س����تكون مبثابة حتريك 

الراكدة في هذا الشأن.
بدورها قالت امني الصندوق 

العيسى: دراسة عقب الحملة لتبيان مردودها على السلوك خالل األعياد الوطنية بالتعاون مع الجهات المعنية

الخرافي: المجتمع المدني يعمل بطاقة ذاتية تتجسد لدى »كوت« لنشر التوعية بأهمية الحفاظ على الوطنية

األذى م�ن  وبيئته�ا  نظافته�ا  عل�ى  المحافظ�ة  الوطني�ة  أعياده�ا  ف�ي  للكوي�ت  هديتن�ا  األرب�ش: 
المطيري: جميع أنشطة الحملة سواء الرياضية أو الشبابية كلها تحمل رسالة النظافة وتعزيز روح المواطنة

)سعود سالم(.. ود.صالح املضحي مع إحدى الزهرات


