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عدنان عبدالصمد

بعض أعضاء مجل���س األمة فهم 
يتدخلون في عدم تطبيق اجلزاءات 
على اجلمعيات املخالفة واملتجاوزة 

في األمور املالية واإلدارية.
واش���ار الى ان بعض أعضاء 
مجل���س األمة رمبا له���م مصالح 
خاصة ف���ي اجلمعيات التعاونية 
ما يؤدي تدخلهم أثناء جتاوزها أو 
عدم حل اجلمعية أثناء مخالفتها 
الى لوائح ونظم احلركة التعاونية 
باالضافة الى ان الش���ؤون ترصد 
املخالف���ات اجلس���يمة وال تتخذ 
االجراءات الصارمة على اجلمعية 
املخالفة لتدخل عضو مجلس األمة 
كم���ا كان أحد الوزراء الس���ابقني 
للشؤون هدد بكشف أسماء أعضاء 
املجلس الذين يتدخلون في أمور 
غير اختصاصهم، فهذه مش���كلة 
حقيقية. ودع���ا عبدالصمد وزير 
الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاسي الى أال ينظر الى أي خط 
من اخلطوط سواء من مجلس األمة 
أو خارجه باالضافة الى احملافظة 
على ضمان س���ير العمل الناجح 
للحركة التعاونية التي تعتبر رائدة 

وحققت جناحات كبرى.
وقال ان خصخصة اجلمعيات 
التعاونية ال اعتقد انها ستساهم 
في تطوي���ر احلرك���ة التعاونية 
التعاوني���ة تعتبر  فاجلمعي���ات 
قطاعا خاصا ميلكها املستهلكون 
واملس���اهمون باش���راف حكومي 
وحتت���اج الى رقابة ش���ديدة من 
احلكومة، ومفهوم التعاون مستقل 
في العمل ال يتبع القطاع اخلاص من 

جهة االقتصاد وليس حكوميا.
واوضح ان اصدار قانون التعاون 
يعتمد عل���ى التوافق النيابي مع 
بعضها البعض واحلكومي كذلك، مع 
األسف ان القانون ليس من ضمن 
أولويات مجلس األمة وهناك مشاكل 
في املجلس غي���ر قانون التعاون 
مرتبط بأمور جوهرية أخرى وهي 
قضية االستقرار السياسي والعالقة 
بني السلطتني ووضع أوليات محددة 
ثم البدء في تنفيذها مضيفا انني ال 
أطالب بتقييد احلركة التعاونية من 
قبل احلكومة وامنا نطالب برجوع 
جلنة األسعار على مستوى االحتاد 

و»الشؤون«.

واوضح انه يوجد الكثير من 
الثغرات ف���ي قانون التعاون مما 
يجعل هناك جتاوزات ومخالفات 
من مجالس االدارة والبد من تعديل 
القانون للقضاء على جميع اجلوانب 
السلبية وتعديل أسلوب االنتخاب، 
وعلى الرغم من االجنازات الكثيرة 
في احلرك���ة التعاونية فان هناك 
بعض السلبيات خاصة في األمور 
الرقابية ولألسف نسمع عن الكثير 
من التجاوزات في بعض اجلمعيات 
التعاوني���ة وخاصة ف���ي قضايا 
بالرقابة  املش���تريات وما يتعلق 
املالي���ة وأيضا مكات���ب التدقيق 
على اجلمعيات التعاونية فيجب 
اعادة النظر خاصة الرقابة املالية 
واإلدارية على احلركة التعاونية.

أقل من المطروح

وش���دد عل���ى ان دور وزارة 
الش���ؤون االجتماعية والعمل في 
الفترة السابقة كان أقل من الطموح 
باالضافة الى وج���ود الكثير من 
التجاوزات في اجلمعيات التعاونية، 
ل���م تتخ���ذ االجراءات  والوزارة 
املطلوبة كما انني كنت معينا من 
السابق في  قبل »الش���ؤون« في 
جمعية الدعية بس���بب جتاوزات 
مجلس االدارة، مؤكدا ان حلول هذه 
التجاوزات ان يكون للشؤون رقابة 
حقيقية وفعال���ة على اجلمعيات 
ومع األس���ف من ضم���ن األمور 
السلبية أيضا ان تكون هناك جهة 
ضاغطة على وزارة الشؤون من 

التعاونية وحماية املستهلك أوال 
وتكون جه���ة رقابية على ارتفاع 

أسعار السلع املصطنعة.
أما النائب عدنان عبدالصمد فأكد 
ان احلرك���ة التعاونية لها دورها 
وامتدادها وحركة نشطة وتؤدي 
أهدافها بش���كل تام حيث تشرفت 
بانن���ي كنت عضوا ف���ي جمعية 
الدعية في الثمانينيات باالضافة الى 
تأسيس احتاد اجلمعيات التعاونية 
السابق  وكان عدد اجلمعيات في 
أقل من اآلن كما ان جمعية الدسمة 
من أوائل اجلمعيات التي تأسست 
في الكويت واخلالدية وكيفان وفي 
الشكل العام احلركة التعاونية في 
الكويت لها جذورها وامتداداتها من 
الستينيات حتى اآلن ولكن القانون 
بحاجة إلعادة نظ���ر وتغيير في 
بعض األمور ملواكبة التطور ألن 
احلياة تطورت واحلركة التعاونية 
كذلك وبالتالي يستدعي اعادة النظر 
ف���ي قانون التع���اون وكما طرح 
مقترح بقانون في تغيير أسلوب 
االنتخابات في اجلمعيات التعاونية. 
واشار انه ال يوجد اتفاق عام بني 
النواب في حل قانون التعاون وان 
التعاون مطروحا في  كان قانون 
املجالس السابقة في أيام مشاري 
العنجري حول اصدار قانون حول 
أال يزيد حق الناخبني عن النصف 
في مجلس االدارة كما هو مطبق في 
جلان مجلس األمة ولكن صار عليها 
جدل واختالف وحتى اآلن لم يحدث 

شيء في إقرار هذا القانون.

وق���ال ان الهدف م���ن امللتقى 
التعارفي األول للغبقة الرمضانية 
هو جمع أهالي املنطقة ومسؤوليها 
على مائدة واحدة والتقرب ملعرفة 
املشاكل التي يواجهها املساهمون 
من أس���عار أو عدم توافر سلعة 
اس���تهالكية. وأض���اف اننا نقوم 
بااللتزام مبا تصدره الشؤون من 
قرارات كمنع الشراء النقدي، ولكن 
هناك طريقة أخرى هي الكوبونات 
والهدف من الق���رار هو احلد من 
التجاوزات والسرقات حسب وجهة 
نظر الشؤون كما ان الشراء النقدي 
ينفع في التبرع لألس���ر املتعففة 
في مواسم األعياد لشراء املالبس 
الكوبونات  واألغراض للعيد ألن 
تقتصر على شراء مواد استهالكية 
فقط، متمنيا من الشؤون الرجوع 
القرار حلاجة بعض األس���ر  عن 
احملتاجة. وأوضح ان لدينا ترميما 
في الس���وق القدمي الذي يحتوي 
على  األواني املنزلية والقرطاسية 
ونقوم بتطوير س���وق بنيد القار 
وجنه���ز ادارة خاصة حتى يكون 
مقرا مستقال خاصا ملجلس االدارة 
ونعمل اآلن س���وقا خاصا لبنيد 
القار يتكون من سرداب ودورين 
وقمنا بإزالة املخالفات التي كانت 
على اجلمعية حتى تعطي أمالك 
الدولة براءة ذمة للجمعية لتكمل 
مش���اريعها القادمة. ونأمل عودة 
جلنة األسعار من »الشؤون« حتى 
الفعال وهي ضبط  تقوم بدورها 
األسعار وتوحيدها على اجلمعيات 

الزلزلة انها كارثة على مس���توى 
املستهلك الكويتي، وندعو احلكومة 
ان تعيد تش���كيل هذه اللجنة من 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
ووزارة التجارة واحتاد اجلمعيات 
التعاونية فهي اجلهات املعنية بهذا 
األمر، وال مانع من تقييم دور هذه 
اللجنة لتواكب العصر، ولكن ايقافها 
حتى اآلن اصبح شيئا مرفوضا وفي 
األسابيع املقبلة سوف يكون هناك 
تكثيف من قبل النواب على احلكومة 

حتى تسير بهذا االجتاه.
من جهة أخرى، كشف رئيس 
مجلس ادارة جمعية الدسمة وبنيد 
القار احمد املع���راج عن أن ادارة 
اجلمعية قامت بوضع برنامج مركز 
خاص لش���هر رمضان املبارك من 
خالل اقامة مهرجانات على السلع 
الرمضانية وتخفيض األس���عار 
وسلة رمضانية وهدية الدواوين 
للمس���اهمني والغبقة الرمضانية 
لتكرمي الوزراء السابقني واحلاليني، 
كذلك النواب وجميع مجالس االدارة 
الس���ابقة التي مرت على جمعية 
الدس���مة وبنيد القار واملختارين 
واملراك���ز املوجودة ف���ي املنطقة 
الوجهاء، وهناك أنشطة  وبعض 
قادمة بعد رمضان رحلة للعمرة 
وللخيران والقرطاسية واأللعاب 
الشعبية، باإلضافة الى اننا سنقوم 
بتكرمي األمهات في يوم األم وسيتم 
االنته���اء من البرنامج في س���نة 
2010 شهر مايو، باإلضافة الى ان 

املهرجانات التسويقية مستمرة.

واجنازات العمل التعاوني صمد هذا 
العمل امام هذه احملاوالت واستمر 
بعطائه وخدمته ألهل الكويت حتى 
أش���اد باحلركة التعاونية من هم 
العمل  الكويت فمش���روع  خارج 
التعاوني باق وس���يبقى بعد ان 
ق���دم الكثير للمواطنني وال يوجد 
احد ينكر متيز احلركة التعاونية 
في الكوي���ت وتاريخه���ا احلافل 
باالجن���ازات، حيث اختتم حديثه 
بالثناء على مجلس ادارة جمعية 
الدسمة وبنيد القار التعاونية على 
هذه الدعوة في امللتقى التعارفي 
األول. وبعد نهاية امللتقى التعارفي 
األول الذي اقامه مجلس ادارة جمعية 
الدسمة وبنيد القار التعاونية أكد 
النائب يوسف الزلزلة حرصه على 
االرتقاء بالعمل التعاوني وذلك من 
خالل اقرار قانون التعاون أو عرضه 
على مجلس األمة ليعدل أو يغير 
كما يراه النواب أو حتى احلكومة 
وحسب ما يبدو فان احلكومة لم 
تدفع باجتاه عرضه على مجلس 
األمة، وهذا بال شك نعتبره خطأ 
واجلميع يدرك ان جميع ما يخص 
اجلمعيات التعاونية هو منذ مطلع 
الستينيات وعليه يجب ان يتغير 
ويتب���دل وعلى وزير الش���ؤون 
االجتماعي���ة والعم���ل وهو رجل 
حري���ص على العم���ل التعاوني، 
ويسعى الى تفعيل كثير من القضايا 
فنحن بحاجة الى تعاون احلكومة 
وعرض هذا القانون على مجلس 
األمة ويكون من أولويات احلكومة 
رغم ان احلكومة لم تعرضه الى اآلن 
ونحن بحاجة الى االرتقاء باحلركة 

التعاونية في الكويت. 
وعن توقف عمل جلنة األسعار 
في احتاد اجلمعيات التعاونية بني 

الكويت وحدتهم ومتسكهم ببعضهم 
البعض والشواهد كثيرة.

وأش���اد املطوع بعمل جمعية 
القار التعاونية،  الدس���مة وبنيد 
التعاوني  حيث متيزت بالعم���ل 
وهن���أ مجل���س اإلدارة بافتتاح 
الس���وق اجلديد، حيث أضاف ان 
العمل التعاوني مسؤولية مشتركة 
املناطق ونحن  وهي منافسة بني 
ندعم احلركة التعاونية التي متيزت 
منذ سنوات ومازالت قائمة حتى 

اآلن.

تواصل وعطاء

اما املستشار في الديوان األميري 
أبواحلسن فأشاد باحلركة  محمد 
التعاونية بالكويت حتى وصلت الى 
العاملية من خالل العمل التعاوني 
الوطني���ة والتواصل  والوح���دة 
والعطاء، حيث دعا احتاد اجلمعيات 
التعاونية للقيام مبش���روع عمل 
وطن���ي تعاوني ب���ني اجلمعيات 

التعاونية حتت مظلة االحتاد.
من جان���ب آخر، اعتبر النائب 
حس���ن جوهر ان هذه الدعوة ما 
هي اال دعوة للتواصل وجتس���يد 
للوحدة الوطنية وال نشكك بوحدتنا 
الوطنية أبدا، وقد تكون هناك بعض 
األمور التي تفسر خطأ ولكن يبقى 
اننا كلنا كويتيون ووطننا واحد 
والبد ان يعييها اجلميع، وما قامت 
القار  الدس���مة وبنيد  به جمعية 
التعاونية يجسد الوحدة الوطنية 
بهذا التواصل ونسأل اهلل ان تكون 

الكويت بلد أمن وأمان.
وأشاد جوهر بالعمل التعاوني 
حيث قال: كانت هناك عدة محاوالت 
إللغاء العمل التعاوني، ولكن بفضل 
اهلل واص���رار الش���عب الكويتي 

عادل العتيبي
اقامت جمعية الدسمة وبنيد القار 
التعاونية امللتقى التعارفي االول 
للغبقة الرمضانية وذلك بحضور 
كل م���ن النائب عدنان عبدالصمد 
ويوس���ف الزلزلة وحسن جوهر 
وعدنان املطوع واملستش���ار في 
الديوان االميري محمد ابواحلسن 
وخالد اجلميعان وزير الش���ؤون 
السابق والقس عمانويل الغريب 
البلدي  وبعض اعض���اء املجلس 
السابقني وكبار الشخصيات واهالي 
املنطقة، حيث دعا النائب يوسف 
الزلزل���ة الى التكات���ف والوحدة 
الوطنية وان نك���ون صفا واحدا 
متماس���كني ومتعاونني في شتى 
املجاالت، حيث اثنى الزلزلة على 
دور جمعية الدس���مة وبنيد القار 
امللتقى  اقامة هذا  التعاونية على 
وما قامت به من تواصل وجتسيد 
للوحدة الوطنية، وشكر القائمني 
على هذه الدعوة ملا فيه من تواصل 

ونبذ اخلالفات بني اجلميع.
وفي كلمة القاها النائب عدنان 
عبدالصمد اكد من خاللها ان الوحدة 
الوطنية خ���ط احم���ر والوحدة 
الوطنية هي كل شيء، فاملجتمع 
الكويتي يتميز باالصالة واالنفتاح 
واحلرية ونتمنى من اهلل ان يدميها 
علينا. واضاف: ان احلركة التعاونية 
في الكويت رائعة وهي من افضل 
احلركات التعاونية في العالم وهي 
جتسد روح التعاون بني الكويتيني 
والدليل انها صم���دت امام الغزو 
الصدامي وكان عنوانها الصمود 
والتكاتف، والب���د من دعم العمل 
التعاوني والقضاء على سلبياتها 
وقانون التعاون مطروح على طاولة 
مجلس األمة ونتمنى ان نقضي على 
هذه الس���لبيات وإصالح احلركة 
التعاوني���ة ودعمها كي تس���تمر 

لألفضل. 
اما وزير الشؤون السابق خالد 
اجلميعان فأثنى على هذه الدعوة 
التي جتسد التواصل والتكاتف بني 
اجلميع حيث طالب من خالل كلمته 
باالستمرار في بذل العطاء لرفعة 
الوطن والتمسك بالوحدة الوطنية 
ونبذ كل اخلالفات فالوطن فوق كل 

شيء وعلينا ان نحافظ عليه.
اما النائب عدنان املطوع فأشار 
الى ان اجلميع يعمل من اجل الوطن 
فعلى اجلمي���ع احملافظة على هذا 
الوطن والتمسك بالوحدة الوطنية 
والتواصل فيما بيننا فعرف عن أهل 

جانب من احلضور

الحكومة جاءت بالخطة الخمسية
وأتمنى أال تنشغل بالجزئيات

عادل العتيبي
اكد النائب عدنان عبدالصمد ان العالقة ما بني السلطتني 
ليست عالقة جيدة ومجلس االمة امتداد للمجالس السابقة 
ومازالت الصراعات واملزايدات والتكسب االنتخابي وعدم 
االتف���اق على االولويات، على الرغم من تش���كيل جلنة 
تخت���ص باالولويات في مجلس االم���ة باتفاق عام لكن 
مع االس���ف لم نبدأ في تنفيذ تلك االولويات، واملشكلة 
االساسية ليس���ت باالقتراحات والقوانني وامنا تتعلق 
بالتفاهم بني النواب والتيارات السياسية والكتل وبقية 
النواب ومن جهة اخرى بني النواب والسلطة التنفيذية 
ما لم يكن هناك توافق بني هذه االطراف فلن ننجز شيئا 
مع االسف حيث يجب اآلن استقرار العالقة بني السلطتني 
باستقرار سياس���ي وبالتالي البدء في تنفيذ االولويات 
التي مت االتفاق عليها، موضحا ان احلكومة لديها اخلطة 
اخلمسية الواضحة التي ستقدمها في دور االنعقاد املقبل 
ونأم���ل ان تكون االولوية لقضي���ة اخلطة النها املظلة 
االساسية التي تتفرع منها القضايا االخرى والسيما ان 
كل النواب تقريبا في مقارهم االنتخابية وحمالتهم كانوا 
يطالبون مبثل هذه اخلط���ة وبالتالي اتت اخلطة فالبد 
ان نتفق منذ بداية الدورة املقبلة كأولوية على مناقشة 
اخلطة ودراستها واقرارها ونأمل اال ننشغل باجلزئيات 
وعندنا اولويات جوهرية يجب االتفاق عليها ومن خاللها 

ميتد موضوع مناقشة واقرار القوانني االخرى.
واضاف: انني سمعت ان وزارة الصحة قامت بوضع 
جميع االجراءات االحترازية ضد انفلونزا اخلنازير واعتقد 
ان االجراءات الطبية كاملة ضد هذا املرض ونوقشت في 
اللجنة املختصة وان اللجان لها االولوية في مناقش���ة 
هذه القضايا الطارئة ومخاطبة السلطة التنفيذية بشكل 
رسمي وان احلكومة اذا ارادت وضع كل خطوط االمان 
لهذا املرض تقوم مبخاطبة اللجنة الصحية والتعليمية 

واملرافق االخرى حتى حتد من هذا املرض.
ومتنى من النواب عدم املبالغة في التصريحات »خلونا 
نشتغل من خالل اللجان واللقاءات وننجز عمال حقيقيا 

حمد بونا�ضر وفا�ضل بوعبداهللمع عمل برملاني وليس من خالل التصريحات«.

�سائلني اهلل العلي القدير

اأاليريهم مكروهًا بعزيز

نتقدم بجزيل ال�سكر وعظيم االمتنان من

رو�ضان خالد الرو�ضان بو طالل

نا�ضر عبداهلل الرو�ضان بوخالد
عبداللطيف عبداهلل الرو�ضان بوعبداهلل

ال��ع��م/

والعم/

والعم/

عميد عائلة الرو�ضان


