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عبدالظاهر: تقليص 
اجلمارك بني الدول 
العربية 10% سنويًا 

حتى تصل إلى 
الصفر خالل
10 سنوات

وهي اآلن %50

اجلاسم: اجلمعيات 
التعاونية 

في الكويت تقوم 
بدور كبير في تأمني 

الغذاء للمواطنني 
واملقيمني

أشار خالل زيارة للوفود اخلليجية والعربية إلى مزارع الوفرة إلى أن الكويت تعمل على ترسيخ الزراعة احمللية لتعزيز األمن الغذائي

حسن: نبحث وضع آلية جديدة لتطبيق الشراء املباشر للخضراوات والفواكه
ح���راج اخلضار في األندلس 
بصحب���ة األعضاء لنتوصل 
التطبيق، ويوم  لسبب عدم 
اخلميس لدينا لقاء مع وافر 
للوصول إل���ى نتائج نهائية 
لنرفع املذكرة بشفافية ومن 
يخالف يتحمل املسؤولية، وقد 
مت االتفاق مع وكيل التجارة 
العنزي وطلبت  م.عب���داهلل 
ف���ي الضبطية  التريث  منه 
القضائي���ة حتى االنتهاء من 
الدراس���ة وس���نقدمها خالل 
أسبوع، مبينا أن اجلمعيات 
تنادي بأن هناك احتكارا من 
وافر واحتاد املزارعني وهذا كما 
يقولون احتكار إال أن احلقيقة 
أنه ال يوجد غيرهم لكونهم 

ينظمون احلراج.

إنجازات كويتية

من جانبه أعرب رئيس احتاد 
اجلمعيات الزراعية اإلنتاجية 
م.ثامر العازمي عن س����عادته 
بزيارة احتاد التعاونيات العربية 
لالطالع على التجربة الكويتية 
والزراعة واحملاصيل ونقل ما 
توصلنا إليه من إجنازات على 
الرغ����م من قس����اوة األوضاع 
الكويت  املناخي����ة، وب����ني أن 
الكهرب����اء واملياه  وفرت لن����ا 
املعاجلة والكثير من األمور وهي 
أفض����ل بكثير مما عليه احلال 
العربية، متمنيا أن  الدول  في 
يكون هناك تعاون في املجال 
اإلنتاجي، فأسعار اخلضار لدينا 

رخيصة ومنخفضة.
وأعرب عن أمله في التصدير 
وفتح املجال للمزارع الكويتي 
واملنتج الكويتي ليتم إيصاله 
إلى ال����دول األخرى خصوصا 
الفائض منه حيث لدينا فوائض 
كبيرة من مادة اخليار بأسعار 
مميزة للغاي����ة أقل بكثير مما 
عليه في دول مثل مصر واألردن 
مع احتساب أجور النقل. وبني 
أن����ه عل����ى الرغم م����ن وجود 
كميات جيدة ووافرة لدينا إال 
أن استيراد اخلضار والفواكه 
مس����تمر وذلك بسبب وجود 
بروتوكوالت تتعلق بالتبادل 
التجاري واالزدواج الضريبي، 
ولذلك نسعى إلى املساهمة في 

خفض األسعار.
املزارع  أن  إل���ى  وأش���ار 
الكويتي ال مش���كلة لديه في 
االستغناء عن الدعم في حال 
حصوله على فائدة وسعر أكبر 
من خالل التصدير، مبينا اننا 
الزراعية  الوفرة  في جمعية 
فكرنا س���ابقا بإنشاء معامل 
إلنتاج معجون الطماطم ولكن 
األمر يحتاج إلى موافقات من 

الزراعة والصناعة.
وأوضح العازمي ان مشاكل 
التسويق كثيرة حيث إننا نبيع 
من مزارع إلى آخرى بسعر أقل 
وال يوجد سعر عادل ونحتاج 
إلى ش���فافية أكثر، والحتاد 
التعاونية موقف  اجلمعيات 
مشرف فيما يتعلق بعملية 
توريد اخلضار والفواكه ودعم 

املنتج احمللي.

التعاون علي الرومي ومديرين 
من الشؤون ومت اتخاذ قرار 
قبل أسبوعني بوضع الضبطية 
القضائية عل���ى اجلمعيات 

املخالفة للقانون.
أثار  القرار  أن  إلى  وأشار 
استياء اجلمعيات، خصوصا 
أن الضبطية القضائية تعني 
التفاوت في العقوبة من اإلنذار 
إل���ى املخالفة إلى التش���ميع 
باألحمر، وقد تدخلنا كاحتاد 
وعقدنا اجتماعا موسعا وبحثنا 
آلية التنفيذ، ووجدنا أن بعض 
اجلمعيات لها مطالب وبعضها 
رافض، وعملنا 6 منسقني من 
كل محافظة ووضعنا ورقة 
عمل وس���يتم رفعها لوزيرة 
الش���ؤون وجلن���ة متابعة 
األس���عار لتكون في نصابها 

مع تبيني أوجه اخللل.
وب���ني حس���ن أن لدين���ا 
اجتماع���ا الثالثاء مع عوض 
الدماك رئيس احتاد اجلمعيات 
اإلنتاجية املسؤولة عن إدارة 

ان���ه يجب أن ي���دار من قبل 
املزارع هي  اجلمعيات وهذه 

أحد مصادر التمويل.
وأشار إلى ان القانون لن 
يتم تطبيقه به���ذه الطريقة 
وإمنا هو عبر مراحل عديدة، 
حيث صدر في مايو 2014 وهو 
واجب التطبيق، ولكن بعض 
اجلمعي���ات رأت ضرورة أن 
تسير بعض األمور في إطارها 
القانوني والفني، وقد وضعت 
الوزارة لهم خطة عمل ومبادئ 
للسير عليها للشراء احمللي أو 
املباشر للفاكهة أو املستورد من 

الدول العربية أو األجنبية.
وزاد أننا وجدنا أن هناك 
بعض اجلمعيات لم تطبق، 
وه���ذا مخالف للق���رار، وقد 
تدخلت جلنة مراقبة األسعار 
الوكيل املس���اعد  برئاس���ة 
لش���ؤون الرقاب���ة التجارية 
وحماية املس���تهلك عبداهلل 
العنزي وعضويتي باإلضافة 
الوكيل املساعد لشؤون  إلى 

وبني أن الهدف من الزيارة 
الكويت  االطالع على جتربة 
الزراعي والعمل  في اإلنتاج 
على ترسيخ الزراعة احمللية 
الكويتية كجانب مهم في تعزيز 
األمن الغذائ���ي، فاإلنتاج في 
ذروته وهناك اكتفاء ذاتي وقد 
طالبنا بفتح التصدير للخارج 
ليكون هناك تكامل في األمن 

الغذائي لدول املنطقة.
وردا عل���ى س���ؤال حول 
م���ا إذا كان هن���اك تع���اون 
الستقطاب اإلنتاج وتسويقه 
داخل اجلمعيات، أكد حس���ن 
أننا تعاونا معهم في تزويد 
اجلمعيات التعاونية بالورقيات 
الكويتي  الزراع���ي  واإلنتاج 
بشكل كامل من اخلضراوات 
وبعض أنواع الفاكهة، وسنعمل 
على استغالل األمر في تعزيز 
توجهات الشؤون فيما يخص 
اإلدارة املباشرة لتوريد اخلضار 
والفواكه بحسب القانون 35 
لسنة 2014 والذي ينص على 

االحتفالية س���ببا في تعميم 
التجربة التعاونية الكويتية 
ليس فقط على مستوى دول 
اخلليج امنا على مس���توى 

جميع الدول العربية.

االكتفاء الذاتي

بدوره ق���ال رئيس احتاد 
التعاونية علي  اجلمعي���ات 
التي  الفعالية  حسن إن هذه 
تقام اليوم حتت رعاية وزيرة 
الدولة  الش���ؤون ووزي���رة 
لشؤون التنمية هند الصبيح 
وقد قمنا اليوم بتلبية دعوة 
احتاد اجلمعي���ات اإلنتاجية 
لزيارة إحدى املزارع في الوفرة 
بصحبة كوكب���ة من قيادات 
العمل التعاوني من الدول على 
رأسهم رئيس االحتاد العربي 
د.أحمد عثم���ان واإلخوة في 
دول التعاون أعضاء ورؤساء 
اجلمعيات سواء اإلنتاجية او 
الزراعية أو صيد األسماك أو 

االستهالكية التعاونية.

هذه ال���دول عندما تتحد في 
خصخصة التعاونيات؟

الكويت األولى خليجيًا

م���ن جانبه أع���رب مدير 
عام املكتب التنفيذي ملجلس 
وزراء الشؤون في دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
عقيل اجلاس���م عن سعادته 
للمشاركة في احتفاالت احتاد 
اجلمعيات التعاونية الكويتية 
الدولي للتعاونيات،  باليوم 
مشيرا الى ان الكويت تعتبر 
الدول���ة اخلليجي���ة األولى 
في مج���ال التعاونيات حيث 
تضم ما يق���ارب 60 جمعية 
تعاوني���ة فضال ع���ن فروع 
هذه اجلمعيات املنتشرة في 

مختلف املناطق.
وأكد ان كثرة اجلمعيات 
التعاونية في الكويت  جعلها 
تقوم بدور كبي���ر في تأمني 
الغذاء للمواطنني واملقيمني، 
ه���ذه  تك���ون  ان  متمني���ا 

محمد راتب

أش���اد رئي���س االحت���اد 
التعاون���ي العرب���ي د.أحمد 
عبدالظاهر بالتجربة التعاونية 
الكويتية، مؤكدا أنها تقدمت 
بص���ورة ملحوظ���ة حت���ى 
أصبحت مجاال غنيا للبحث 
لدى الطالب في مختلف الدول 
العربية واصفا هذه التجربة 
بالطفل املعجزة ملا شهدته من 

تطور رغم حداثة عهدها.
وأكد في زي���ارة للوفود 
إلى  اخلليجي���ة والعربي���ة 
الوفرة بالتنسيق مع  مزارع 
الزراعية  احتاد اجلمعي���ات 
االنتاجية ضمن برنامج حفل 
احت���اد اجلمعيات التعاونية 
االس���تهالكية باليوم الدولي 
للتعاونيات اكد أن أي جتمع 
عربي يفيد في تعزيز التعاون 
العربية  التعاوني���ات  ب���ني 
وتبادل اخلب���رات فيما بني 
بعضها البعض لصالح احلركة 

التعاونية.
وشدد على ضرورة التعاون 
التعاونيات االستهالكية  بني 
والتعاونيات الزراعية، مشيرا 
إلى أن التعاون االس���تهالكي 
ال يستطيع ان يعمل منفردا 
بل يحتاج إل���ى التعاون مع 
الزراعية لتمده  التعاونيات 
دون  الزراعي���ة  بالس���لع 

وسطاء.
وأك���د ان التع���اون ب���ني 
التعاونيات مب���دأ مت إقراره 
منذ عام 1966 خالل االجتماع 
التعاون���ي ال���ذي عق���د في 
بلغاريا، الفت���ا إلى ضرورة 
الوطنية  التعاونيات  تعاون 
وم���ن ثم نقل ه���ذا التعاون 
التعاوني���ات اإلقليمية  إلى 
أن لهذا  والدولي���ة، مؤك���دا 
التعاون دورا كبيرا في التكامل 
بني التعاونيات على املستويني 
االس���تهالكي والزراعي وفي 
مختلف املستويات األخرى.

وأكد ان احللم العربي في 
مجال التعاونيات يطمح إلى 
تعزيز االس���تيراد بني الدول 
البعض  العربية وبعضه���ا 
بدال من االستيراد من الدول 
األوروبية إلنعاش االقتصادات 
الش���راء  العربي���ة وتعزيز 
العالقات  اجلماع���ي ودع���م 

العربية � العربية.
وأك���د ان جامع���ة الدول 
العربية أصدرت اتفاقية منطقة 
التج���ارة العربية احلرة في 
عام 1997 وتهدف إلى تقليص 
اجلم���ارك بني الدول العربية 
بنس���بة 10% س���نويا حتى 
تصل نس���بة اجلمارك خالل 
10 سنوات إلى الصفر، مشيرا 
إلى أن نسبة اجلمارك وصلت 

حاليا الى نسبة %50.
ورف���ض د.عبدالظاه���ر 
ال���دول  مطالب���ات بع���ض 
بخصخصة التعاونيات، مشيرا 
إلى أن التعاونيات مخصخصة 
بالفعل وتؤول الى مجموعات 
املساهمني متسائال ماذا تريد 

علي حسن ود.أحمد عبدالظاهر وعقيل اجلاسم وعدد من أعضاء الوفود التعاونية اخلليجية والعربية خالل زيارتهم إلى إحدى مزارع الوفرة

امللتقى استضافه في افتتاح موسمه الثقافي الثاني في مكتبة الكويت الوطنية

الشاعر املصري سيد حجاب أضاء »ضفاف« في أمسية استثنائية

جانب من اجلولة في مزارع الوفرة

منها جائزة السلطان قابوس لإلنسان والبيئة

البصيري: مقترحات مهمة سيتم النظر
فيها خالل اجتماع »وكالء البيئة اخلليجي«

»العربي« تعالج التخلف الفكري في عددها اجلديد

قالت املدي���ر العام بالوكالة للهيئة العامة 
للبيئة رجاء البصيري أمس إن اجتماع اللجنة 
الدائمة التفاقية احلي���اة الفطرية ومواطنها 
الطبيعية في دول مجلس التعاون اخلليجي 
واالجتماع ال� 34 لوكالء البيئة اللذين ستنطلق 
أعمالهما غدا س���ينظران في مقترحات مهمة 

لرفعها لالجتماع ال� 18 لوزراء البيئة. 
وأكدت البصيري في تصريح صحافي اثر 
استقبالها وكالء البيئة بدول مجلس التعاون 
إن العالقات اخلليجية البيئية متواصلة طوال 
العام س���واء على املس���توى الثنائي أو على 
مس���توى األمانة العامة للمجلس حيث تقوم 
جلان وفرق العمل البيئية املختلفة بدورها في 
توحيد املرئيات العلمية لدول املجلس إزاء أي 
مقترح مما يجعل أي مشروع مالئما للتطبيق 

في كل دول املجلس. 
وذكرت أن اجتماع���ات حتضيرية عقدت 

متهيدا الجتم���اع الوكالء، منها اجتماع جلنة 
املبادرة اخلليجي���ة اخلضراء لإلعداد للبنود 
التي تضمنها مش���روع جدول أعمال اجتماع 
الوكالء حيث قامت بدراسة املشاريع ذات األولية 
ومدى إمكانية تنفيذها بالتعاون مع برنامج 

األمم املتحدة للبيئة. 
البصيري إن االجتماع س���يبحث  وقالت 
مقترح���ات مقدمة من الكويت والس���عودية 
والبحرين وعمان تتعلق بجائزة الس���لطان 
قابوس لإلنس���ان والبيئة ومشروع البوابة 
البيئية اخلليجية والش���بكة  اإللكتروني���ة 
اخلليجية ملكافحة تدهور األراضي وورش���ة 
عمل مع مرفق البيئة العاملي حول آليات متويل 
املرفق لبرامج بيئية وطنية وورشة عمل إقليمية 
ملكافحة االجتار بالفهد الصياد )الشيتا( وورشة 
عمل حول إعداد النظام اإلقليمي املوحد املتعلق 

باحلصول على املوارد اجلينية.

أصدرت مجلة »العربي« عددها لشهر يناير 
2015 وتضمن عددا من التقارير ملدن متعددة 
ومختلفة من قارات العالم اضافة الى مقاالت 

ولقاءات وحتقيقات خاصة. 
وشدد رئيس حترير مجلة »العربي« د.عادل 
العبداجلادر في حديثه الشهري على أن التخلف 
الفكري ليس جهال وإمنا جهالة ملتخلف فكري 
قد يكون محدودا أو محيد التفكير أو ضاال، 
مبينا انها 3 آفات يجب أن نقاومها إذا أردنا 

غرسا طيبا في أرضنا الطيبة. 
وتضمن الكثير من املوضوعات منها تقرير 
عن مدينة »سواكن« الواقعة في شرق السودان 
بقلم عصمت معتصم بانقا والصور بعدسة 

إبراهيم إسحاق لتسجل رحلة في عمق مدينة 
»أساطير اجلن« كما تستعيد الذاكرة رحلة 
أخرى يقوم بها محم���د العوضي الى مدينة 
»بوزنان« مهد پولندا والتي شكلت مقرا لتفاعل 

احلضارات وصدامها. 
وقدم العدد تقريرا عن الفن التش���كيلي 
املعاصر في كوريا عبر أحد أبرز أعالمه حيث 
أجرى أش���رف أبواليزيد ح���وارا مع الفنان 
التش���كيلي لي جونغ س���انغ الذي يحتفظ 
برس���ومه 50 مليون كوري وهو عضو في 
األكادميية الوطنية للفنون ومؤرخ وحتمل 
عملتني ورقيتني من بنكنوت جمهورية كوريا 

رسومه وتوقيعه. 

زينب أبو سيدو

حل الشاعر سيد حجاب 
ضيفا عل���ى ملتقى ضفاف 
الثقافي، في امسية شعرية 
نوعي���ة اقيمت ف���ي مكتبة 
الكويت الوطنية امس االول، 
وكانت االمسية باكورة نشاط 
امللتقى في انطالق موسمه 
الثاني بع���د النجاح الكبير 
الذي حققه في املوسم االول، 
وتأسس ملتقى ضفاف عام 
2013 عل���ى يد مجموعة من 
املبدعني من الكتاب الكويتيني 
والعرب املقيمني على ارض 

الكويت.
ويسعى امللتقى باعتباره 
الى حتريك  كيانا مس���تقال 
الساحة الثقافية في الكويت، 
ورصفها بأنشطة نوعية وفتح 

مساحات لإلبداع بحرية.
وفي بداية االمسية ألقى 
الشاعر نادي حافظ كلمة قال 

فيها: هذه ليلة اس���تثنائية 
بكل املقاييس، يؤنس وحدة 
ارواحنا فيها ش���اعر شاهق 
املعن���ى واخلي���ال، برع في 
دوزن���ة قلوبنا عل���ى مقام 
الدهشة، انها امسية الشرق 
واحللم مللتقى »ضفاف« يفتح 
بها موسمه الثقافي لتعكس 
دأب اعضائ���ه عل���ى تقدمي 

انشطة نوعية ومتميزة.
الكلمة  واضاف حاف���ظ: 
العليا الليلة للشعر، لكنني 
احب ان اؤكد اننا سنظل على 
عهدكم بنا، مؤمنني مبا نعمل، 
ومخلصني فيما نعتقد دون 
بحث عن مصلحة او شهرة 
ونعدكم بأن يكون موسمنا 
هذا العام اضافة جديدة عبر 
برنامج يسعى الى التفاعل مع 
معطيات جغرافيتنا الثقافية 

املتنوعة.
وبعد ذلك مت عرض فيلم 
الشاعر  وثائقي عن مسيرة 

سيد حجاب واجنازاته.
وقدم الشاعر سيد حجاب 
د.امين بكر موضحا ان حجاب 
عضو جلنة اخلمسني املصرية 
وكات���ب ديباجة دس���تور 

مصر،
وفيما كتب جملته اخلالدة 
واصفا ش���عب مص���ر بأنه 
»شعب سيد في وطن سيد«، 
كما انه شارك في أحداث مصر 

والوطن العربي.
وقبل ان يشدو بأشعاره، 
قام امللحق الثقافي املصري 
د.نبي���ل بهجت بتقدمي درع 
التكرمي للشاعر سيد حجاب 

باسم السفير املصري.
وبدأ سيد حجاب امسيته 
بقصيدة »صياد وليل« التي 
صدرت عام 1966 جاء فيها:

مني دي اللي ماش���ية ع 
الشطوط بتتوح

مني دي يا رجالة؟!
محلول���ة  الش���عور  ام 

لكعوبها
ام القدم حافية.. وعمالة..

ينق���ل ت���راب الش���ط ديل 
توبها

مني دي؟!
أهيه قربت.. أها!!

ايوه عرفتك آه.. يا جنية
صياد انا والبحر يعرفني
مهما يصرخ لم يخوفني

عارفه.. دا ابويا..
اخلي���ر  ف���ي  وخطوت���ه 

ومرجوحه
ليا.. بايد حنيه..

ويطبطب على قلوعي
والقى قصيدة في وداع صالح 
جاهني والتي كتبها وهو في 

الكويت:
ي���ا صاحبي  س���امحني ال 
اجلمي���ل.. واحنا هناك على 

بوابات الرحيل
س���يبتك وس���بت البوابات 
تاخدك ورجعت عاجز كليل

س���امحني مهما قلت قولي 

قليل.. ال هو اد حبي لك وال 
ادك

واي ق���ول بع���دك قلي���ل 
وهزيل

ياللي ضمير مصر النبيل
وفي عام 2009، اصدر سيد 
حجاب ديوان���ا تال قصيدة 
منها اس���مها »قبل الطوفان 

اللي جاي« قال فيها:
جاي الطوفان واجلاي بعده 

مهول
حيقول ويعمل حاجة فوق 

القول
وقوالته فعل وكلكم مفعول

به.. مشى والجله.. بس مش 
حاسني

جاي بنص���ف املعقول من 
املنقول

وينص���ر املظل���وم عل���ى 
املسؤول

دم  زي  الس���يف  ويه���زم 
»احلسني«

بالوصل بني العلة واملعلول

)اسامة ابو عطية(رئيس املكتب الثقافي في السفارة املصرية د. نبيل بهجت مكرما الشاعر سيد حجاب  د. امين بكر وسيد حجاب خالل االمسية الشعرية   الشاعر نادي حافظ


