
الخميس 22 يوليو 2010   17محليات
ارتأوا أن يكون لهم دور في التغيير نحو األفضل وتعزيز قيم المواطنة

 »موجة التغيير« انطلقت.. باكورة تعاون »زوايا« مع مجموعة من شباب الكويت
مش�اهد   6 ع�ن  عب�ارة  الحمل�ة 
التق�ت فيها اهتمام�ات وأه�داف »زوايا« 
للواق�ع الش�باب  وق�راءات  بهواج�س 

وش�اب�ة  ش��ابًا   17 تدري�ب 
الحمل�ة  إنش�اء  أساس�يات  عل�ى 
اس�تمر م�ا يق�ارب ال�� 3 ش�هور

انطلقت أخي����را احلملة التوعوية 
»موجة التغيير: سأتغير حتى نبقى« 
والتي قام باإلعداد لها وتنفيذها مجموعة 
من الش����باب الكويت����ي بالتعاون مع 

مجموعة »زوايا« وحتت إشرافها.
وج����اءت ه����ذه احلملة اس����تكماال 
ألعم����ال »زوايا« الس����ابقة التي بدأت 
بحملة أقسم ثم تطورت لتضم أعماال 
مشابهة من تنفيذ الشباب ذاتهم، حيث 
تبعها مشروع وحملة »زوايا الشغف.. 

أحييناها«.
وانطلق ش����باب املوج����ة من دافع 
الشعور باملسؤولية جتاه املساهمة في 
التأثير في مالمح حاضرهم ومستقبلهم 
وارتأوا أن يكون لهم دور في التغيير 
نحو األفضل من حيث السلوكيات العامة 
وتعزيز قيم املواطنة، مسلحني بالطاقة 
والقناعة ب����أن التغيير يبدأ من الفرد 
وصناع����ة التغيير كذلك عادة ما يبدأ 

بها الفرد.
واحلملة عبارة عن 6 مشاهد التقت 

فيها اهتمامات وأهداف »زوايا« بهواجس 
الش����باب وقراءتهم للواقع، ورغبتهم 
في إط����الق حملة إعالمي����ة توعوية 

وعملية.
وصرح املنسق العام للحملة أحمد 
املطيري )19 عاما( »أردنا القيام بهذا 
العمل منذ فترة وألهمتنا كثيرا حملة 
أقس����م، بهدف توصيل هذه الرسائل 
باإلضافة الى تغيير وجهة نظر أولياء 
األم����ور واملجتمع ككل في الش����باب 

الكويتي«.
وجند أن املش����هد األول في احلملة 
يص����ور امتعاض الش����باب ورفضهم 
لبعض السلوكيات في املجتمع كالكسل 
العنصرية وعدم  والتنابز باأللف����اظ 
القانون بكسرهم اللوح الذي  احترام 
يحوي املانشيتات التي تتكلم عن هذه 
السلوكيات، وتعتبر هذه اللقطة نقطة 
التحول في شعور الشباب وتعبيرا عن 
رغبتهم ومضيهم نحو التغيير ويزدادوا 
عددا لتبي����ان أنه بإم����كان املجموعة 

الصغيرة أن تكبر حتى تصبح مجاميع 
كبيرة، ويأتي املش����هد الثاني، مشهد 
»انا املوجة« ليعبر عن طاقة الشباب 

ويضفي نوعا من االيجابية.
واملش����اهد األربع����ة األخ����رى هي 
مش����اهد متثيلية كثير منه����ا وقائع 
حصلت للش����باب أنفسهم، واملشاهد 
حتمل الرسائل التالية: نبذ التعصب 
واخلطاب العنصري، املبادرة بالسالم 
ونبذ العنف، املبادرة باملساعدة وحسن 
املواهب  الظن، وأهمية االستثمار في 

واالهتمامات الذاتية.
ق����ام بتألي����ف موس����يقى احلملة 
املوسيقار فوزي اللنقاوي وأعد أحمد 
الكندري املوسيقى التصويرية والتوزيع 

املوسيقي.
هذا وقام كل من رنا اخلالد ويعرب 
بورحمة بتدريب الشباب على أساسيات 
إنشاء حملة من خالل ورش عمل ممتدة 
بهدف توجيه وتنظيم حماس الشباب 
لضمان ترجمة طاقاتهم ودافعيتهم في 

النهاية وبعد اكتساب القدرة بطريقة 
مهنية لتبني حملة متكاملة تبدأ بصياغة 
فكرة وطريقة بلورتها الى س����يناريو 
محبوك ومنس����وج مضمن بالرسالة 
واألهداف. اس����تمرت هذه الورش مبا 

يقارب ال� 3 أشهر ل� 17 شابا وشابة.
الغريب )19عاما(  وذكر س����ليمان 
عضو رئيس����ي في فريق عمل احلملة 
»أنه أثلج صدورنا اس����تقبال اجلهات 
اإلعالمية للحملة، حيث قامت الكثير 
من القنوات احمللية وإذاعة املارينا اف 
ام ببث اإلعالنات، كما قامت شركة أيديا 
للتس����ويق واإلعالن بتعليق إعالنات 
احلملة عل����ى اللوحات اخلارجية في 
أماكن متعددة من محافظتي العاصمة 
وحولي وشركة أي هالل على حتميل 
اإلعالن����ات على شاش����اتها في مجمع 
املارينا، وال يسعنا كذلك إال أن نعبر عن 
خالص شكرنا وامتناننا لتلك اجلهات 
اإلعالمية التي لوالها ملا أصبحت هناك 
حملة تصل الى املجتمع وتنتشر جراء 

تعاونها.
والبد لنا أن نش����كر م����ن آمن بنا 
وباأله����داف والعمل من����ذ البدء وهم 
مبادرة الش����راكة األميركية الش����رق 
أوسطية ومجموعة الصناعات الوطنية 
القابضة على رعايتهما الكرمية، وشركة 
سينماجيك التي قامت بتزويدنا مبعدات 
التصوير، والى الفنان بش����ار الشطي 
الذي انضم الى احلملة منذ بداية العمل 
فيها، باإلضاف����ة الى من أمدنا مبواقع 
التصوير وهم ش����ركة األولى للوقود 
ومقهى Think وجامعة الشرق األوسط 
األميركية ACM وتابع: ال ننسى كذلك 
الدور الذي قام به يعرب بورحمة العضو 
في مجموعة زوايا بالتطوع في إخراج 
هذا العمل باإلضافة الى مساهمة الكاتبة 
ملى العثمان في تطوير شعار احلملة. 
التغيير  وأمنيتنا أن تصب����ح موجة 
حمل����ة اجلميع، ويخت����ار كل فرد من 
أفراد املجتمع وكل مؤسسة أن تكون 

موجة التغيير«.

لقطة جماعية للمشاركني في حملة »موجة التغيير«


