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جترب���ة اجلمعي���ات التعاونية في 
الكويت من أجنح التجارب في الشرق 
االوس���ط والعالم العربي فللجمعيات 
دور كبير في احلد من زيادة االس���عار 
وتقدمي الكثير من اخلدمات االجتماعية 
واملساهمة في العديد من اجلوانب الهامة 

خاصة ضمن اطار مناطق عملها.
ان االزمة التي تعيشها اجلمعيات التعاونية تتركز على 
محورين االول ضعف االداء العام العضاء مجالس االدارات 
وعدم توحدهم واتفاقهم في مواجهة القضايا املهمة وخاصة 
موضوع ارتفاع االسعار وفي ظل غياب احتاد اجلمعيات 
املنتخب منذ اكثر من سنتني والذي ساهم ايضا في تشرذم 
اجلمعيات وانشغالها بنفسها وعدم تبني املواجهة ملوضوع 
الغالء والذي هو من اهم واجبات التعاونيات جتاه املستهلك، 
اما احملور الثاني فهو تسلط وزارة الشؤون االجتماعية على 
اجلمعيات ومحاولة جعلها اقساما تنفيذية تابعة لقطاع 
التعاون بالوزارة حيث اس���تطاعت »الشؤون« في اآلونة 
االخيرة إحكام قبضتها على اجلمعيات وتقييدها بش���كل 
كبير وجعل غالبية الصالحيات بيد الوزارة بحجة وجود 
جتاوزات عند بعض اجلمعيات، وكأن وزارة الشؤون وقطاع 
التعاون هما مثال للتطوير واالصالح وان اعضاء مجالس 
االدارات محل شك وطعن وهذا فيه جتريد للجمعيات من 
صالحياته���ا وإبطال فعاليتها، ان خط���ورة تدخل وزارة 
الش���ؤون في كل صغيرة وكبيرة في اجلمعيات تكمن في 
مصادرة »الشؤون« حق املساهمني ومالك هذه اجلمعيات 
في ادارتها واملس���اهمة في تطويره���ا، ان البيروقراطية 
احلكومية تالحقنا بكل مكان وهي اآلن تغزو التعاونيات 
فأصبح مجلس االدارة ال يس���تطيع ان يق���وم بأي عمل 
تكلفته اكثر من ألف دينار اال بإذن من وزارة الشؤون بل 
ال تس���تطيع اجلمعية توقيع اي عقد او عمل اي نشاط او 
تطوير اي منشأة اال بتصريح من »الشؤون« وكأن اعضاء 
مجالس االدارات قّصر وفاقدو االهلية و»الشؤون« وقطاع 
التعاون هما الوصي على اموال الناس. ان التعاونيات هي 
ملكية خاصة تخضع الشراف الدولة وليست امواال عامة، 
كما يعتقد البعض، ومن اخلطأ ان تهيمن وزارة الشؤون 
وافراد معدودون في قطاع التعاون خبرتهم متواضعة على 
اكثر من خمس���ني جمعية تعاونية خاصة ان هذا القطاع 
قد افتقد احد ابرز القياديني وهو االس���تاذ محمد الكندري 
والذي بخروجه ش���هدت احلركة التعاونية انحدارا كبيرا 

في مستواها وادائها العام.
ان على اعضاء مجالس االدارات العمل بصورة جماعية 
فاعلة للوقوف ضد غالء االس���عار، كما كان في الس���ابق، 
وكذلك الس���عي احلثيث لكسر س���يطرة وزارة الشؤون، 
ان على التعاونيني توحيد كلمتهم ورصف صفوفهم ضد 
كل متربص باحلركة التعاوني���ة وارجاع اجلمعيات الى 
س���ابق عهدها بإدارة مس���اهميه���ا بعي���دا عن الهيمن��ة 

احلكومي��ة.

ان حتديث مفهوم املواطنة 
في الوجدان اجلمعي الكويتي 
امر ليس صعب املنال، كما انه 
استحقاق ال مفر منه، فالنهضة 
املأمولة من حتويل الكويت الى 
مركز مالي وجتاري تستدعي 
مفهوما جديدا للمواطنة وتعريفا 
حديثا للمواطن الصالح املطالب 
بالعم���ل وأداء الواج���ب قبل 
املطالب���ة باس���قاط القروض 
وغيرها من حقوق افتراضية.

ال نهضة للوطن، اي وطن، 
دون مش���اركة الناس، فالهمم 
العالية تبن���ي القمم العالية � 
حسب سمو الشيخ محمد بن 
راش���د آل مكت���وم � واملواطن 
املطالب باملش���اركة االيجابية 
بالبن���اء واالس���تنهاض ه���و 
املواطن املكاف���ح املؤمن بقيم 
العمل، ال املواطن املتطلع الى 
خزينة الدول���ة بعني نهمة او 
املتشبث بعقلية األخذ والنوم 

في العسل.
أشرت الى ان حتديث مفهوم 
املواطنة أمر ليس صعب املنال، 
ذلك ان املجتمع الكويتي مجتمع 
متجانس ال فروقات »حقيقية« 
بني أفراده س���وى تل���ك التي 
البعض دومنا دليل،  يتخيلها 
فالدي���ن والثقاف���ة والتاريخ 
واألزي���اء واللغ���ة والطع���ام 
واألفراح واألتراح واحدة بني 
جميع الكويتيني، وان وجد فرق 
فال يتعدى حجم الفرق بني األخ 

وأخيه في األسرة الواحدة.
ان مالحم الكفاح التي سطرها 
األجداد وكذلك مسيرة التآخي 
بينهم، مخب���وءة في التاريخ 
كما ال���در في األعم���اق، فأين 

الغواص؟!

اذا كنت كويتيا. وتعرف 
حكومتك وملحقها املسمى 
مجلس االمة، وحائزا الدرجة 
االخيرة في الذكاء الفطري 
أو حتى الصناعي � مثلي � 
فأرجوك ثم أرجوك وأرجوك، 
اال تصدق ما سمي باخلطة 

االمنائية التي س���تكلف 37 مليارا من دنانير 
هذه البالد.

اذا صدقت ان حكومت���ك املوقرة وتابعها، 
قادران على تنفيذ ح���رف واحد مما احتوته 
تلك اخلط���ة من كالم »هوليوودي« وحروف 
راقصة متموجة، فأن���ت � مع احترامي � لك، 
حتس���ن الظن فيمن ال يجب حسن الظن به 
ال تصدق حتى ال تلبس���ك طاسة السالطني، 
او تسير س���ير الغاوين في مهمه من االرض 
تضرب في عرض البسيطة وطولها ال تلوي وال 
تنوي على شيء، وال تدري في أي الصحارى 
انت، هل ان���ت في صحراء نيڤادا، ام صحراء 

الربع اخلالي؟!
حكومتنا جتيد صناعة العسل »الدوعني« 
الذي يشفي من االمراض والعلل واالسقام كلها، 
ما عدا علة املوت، وجتيد ايضا تس���ويقه في 
سوق »املقاصيص« و»املخابيل« و»الهبل« وعلى 

فاقدي الذاكرة والبله وبني ساكني القبور!
فيا أيه���ا الكويتي، ال تص���دق حكومتك، 
وصدقني فلن ترى شيئا واحدا مما حملته تلك 
اخلطة الغرائبية التعجيزية، النه لن يتحقق، 
حتى احلفرة التي امام بيتك والتي طالبت مرارا 
وتكرارا بردمها، وناشدت نوابك احملترمني في 
املجلسني االمة والبلدي بالتوسط لردمها، حتى 
هذه احلفرة لن تردم، ليس ألنها غير مشمولة 
مبشملة اخلطة اخلمسية املذكورة آنفا وعانفا 
وآسفا وكاسفا، بل الن حكومتك عاجزة عن ردم 
تلك احلفرة، فما بالك بتحقيق معجزات تلك 

اخلطة، في زمن ال يصنع املعجزات؟!
ما عليك تصديقه والبصم عليه وانت مغمض 
العينني واثق اليدين قوي الش���كيمة عريض 
املنكبني، هو ان هذه املليارات السبعة والثالثني 
ستصرف وستعرف طريقها الى اوالد احلالل 

املنكبني على خدمة وطنك الكويت!
هذا ما يجب عليك تصديقه، الن حكومتك 
ال تكذب في قدرتها على االنفاق غير الرشيد، 
وال احد يش���ك في ذلك، فهي س���باقة في هذا 
املضمار، وحتى لو حازت كنوز االرض جميعا 
لبددتها! فاغنم من اخلطة انشائياتها اللفظية، 

وال تغتم!

أزمة »التعاونيات«.. واألسعار الوقاية الوطنية 2 ـ 3 كانوا معارضة!اغنم.. وال تغتم
عندما أقرأ كتابات بعض التيارات واألسماء التي 
كانت تدع���ي أنها ذات توجه وطن���ي ينم عن مبدأ 
وأخالقيات وأهداف عامة ال خاصة، أضحك بكل ما 
أوتيت من قوة على من انطلت عليهم تلك املواقف 

املصلحية الزائفة!
اجتمعوا وعارضوا احلكومة ألنهم كانوا يعتقدون 
انهم ومن خ���الل املعارضة س���يحققون ما أرادوا، 

وألنهم وجدوا أنفس���هم أقلية قد ال تؤثر في صنع القرار دون االدعاء 
بالبطولة!

ورغ���م أنني على إميان مطلق بأن���ه ال معارضة في الكويت وإمنا 
تي���ارات ذات رؤى تتفق أحيان����ا م����ع السلط���ة وتختل����ف معه����ا 
أحيان���ا اخ���رى، اال أنني أتذك����ر مواق�������ف »لبعض الن���اس« في 
اس���تجواب���ات تاريخية م���رت، رفع���وا راي�������ة البطول����ة ض����د 
احلكوم���ة ثم ج����اءت استجواب����ات أقوى وأعتى وقال���وا: »اعطون���ا 

نعطيك��م«!
والصحيح.. ما كانوا معارضة ب���ل كانوا يتحينون الفرصة حتى 

يعودوا لثوبهم احلقيقي.
م���ا كانوا معارضة بل كانوا يضحكون عل���ى األمة، واألمة بعضها 

لألسف يصدق كل من يضحك عليه.
أقسم بأن فكرة إس���قاط القروض بدأت »نكتة« ثم صدقها اجلميع 

ولألسف!
رك من  استجوابات مرت كانوا يتهمون الناس فيها بأنهم »دمى« حتحُ
اخلارج، و»أدوات« بأيدي أس���ماء معينة، واليوم نفس االستجوابات 

ألناس موجودين ولم يتضح لآلن من هم الدمى!
وف���ي القريب س���يتضح أكثر وأكث���ر كذب ما قال���وا وص���دق ما 

قلن���ا.
هم لم يكونوا معارضة وال غيرهم، بل كانوا مدعني للبطولة وكأن 

البطولة فقط في معارضة احلكومة!
أي اس���تجواب باطل الوقوف ضده واجب شرعي، وأي استجواب 

حق الوقوف ضده باطل.
نعم التهدئة واجبة بأمر صاحب السمو ولي األمر ولكن هذا ال يعني 

أن تكون التهدئة باحلق وبالباطل.
لم يقل سموه أبدا لنا جاملوا على حساب الوطن ومن اجل االستمرار 
في الكراسي، كما لم يقل لنا أبدا أي عاقل إن املعارضة ألجل املعارضة 

فقط هي البطولة!
ل���م يكونوا معارضة او اصحاب رأي او موقف بل كانوا يخططون 
ألجل مس���مى كما يخطط البعض اليوم ألبعد مدى ألنه فقط ولد وفي 

فمه ملعقة من عسل!
سبحان اهلل، قلتها في معارضتي الستجواب الشيخ علي اجلراح، 
ه���ي كلمة لإلمام علي ÿ وكررها ف���ي األيام املاضية أكثر من عضو 

حالي وسابق »اعرف احلق تعرف أهله«.
أحدهم كتب ضدي مقاال لس���ت أنساه لكن املجلس لم يستمر فلو 
استمر لكنت وبكل تأكيد قد عريت اليوم بعض أسماء املعارضة السابقة 

من الدجلة والكذابني!
أخي���را، خصوم األمس يتملقون اليوم لبعضهم البعض.. بال مبدأ 

بال بطيخ.
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الفهد: »هال فبراير« بوابة لتنشيط السياحة التسويقية في الكويت
دون وج���ود اي قيود تخنقه 
فمهرجان ه���ال فبراير يجب 
ان تتوس���ع نشاطاته بحيث 
يصبح مهرجانا موسميا ثقافيا 
فنيا ومس���رحيا يليق بدولة 

متحضرة كالكويت.
واشارت الى انه ال نريد ان 
يقتصر املهرجان على استخدام 
التي ال  ادوات رش الصابون 
جنني من ورائها سوى إزعاج 
اآلخرين والتي يترتب عليها 
كث���رة االزدح���ام واحلوادث 
واغالق الشوارع او يقتصر على 
توزيع اجلوائز والكوبونات 
بل يجب ان يك���ون مهرجانا 
مساندا القت�������صاد البالد من 
خالل توسي������ع الدعم املقدم 
العام واخلاص  القطاعني  من 
مع تلق���ي املزيد م���ن الدعم 
الالمح����دود من قبل اجلهات 

الراعية.
ومتنت احليدر ان تش���هد 
الدورة احلادية عشرة للمهرجان 
انش���طته بحيث  توسعا في 
تتلقى مزيدا من الدعم املالي 
والتشجيع االعالمي بحيث يتم 
اعداد م���دن حتتضن األطفال 
مبسارحها الفنية ونشاطاتها 

الثقافية املختلفة.

الدعاس: سحب يومي على 26 سيارة
أكد رئيس جلنة التسوق 
املنظمة  العليا  اللجنة  في 
ملهرجان هال فبراير 2010 
محمد الدعاس ان اللجنة 
جتري على قدم وس��اق 
اعمال تس��ويق املهرجان 
إلعطاء أكب��ر قدر ممكن 
التجارية  م��ن احمل��الت 
الفرص��ة  واملجمع��ات 
للمش��اركة ف��ي اجلانب 

التسويقي من خالل احلصول على كوبونات دخول 
الس��حب اليومي الذي س��يجرى على 26 سيارة 
باالضاف��ة الى جوائز اخرى قيم��ة على الفائزين 
في السحب. وقال الدعاس ان املهرجان في دورته 
احلادية عش��رة يس��عى الى التركيز على اجلانب 
التس��ويقي باعتبار ان املهرجان من ابرز وسائل 
التنشيط االقتصادي خالل تلك الفترة، خاصة ان 
املهرجان سيتزامن مع اجازة نصف العام الدراسي، 
مما يفتح املجال ألن يكون بوابة جيدة للتس��وق 
واالس��تفادة من اخلصومات التي تقدمها احملالت 
املشاركة في املهرجان. وأشار الدعاس الى ان اللجنة 
العلي��ا املنظمة ملهرجان ه��ال فبراير 2010 وافقت 
على اقامة انش��طة املهرجان في مجمعات جتارية 
مت اختيارها بعناية فائقة من خالل املوقع املناسب، 
باالضافة الى وجود مواقف للسيارات لرواد االنشطة، 
حيث مت اختيار مجمعات في الفنار بالساملية، سوق 
ش��رق، صفاة الغامن في الري، مجمع احلمرا مول 
ومجمع مغاتير في الفروانية، وأخيرا مجمع الدبوس 

في الفحيحيل.

يحتاج الى مزي���د من الدعم 
االعالم���ي من قبل وس���ائل 
االعالم املختلفة بقطاعيها العام 
واخلاص، وذلك حتى ترتقي 
ببرامجها الثقافية واالجتماعية 

والفنية.
وقالت احليدر في تصريح 
صحاف���ي للجن���ة االعالمية 
ملهرج���ان هال فبراي���ر 2010 
م���ن الظلم ان ندخل مهرجانا 
ثقافيا في دائرة احلالل واحلرام 
فاحلالل بنّي واحلرام بنّي فنحن 
الى موس���م ثقافي  بحاج���ة 
الترويح ويدخل  مباح يحلل 
املواطنني  البسمة في نفوس 

االبتعاد عن تصنيف أي كويتي 
أن  فكلنا كويتيون وال يجب 
نقول هذا قصير أو طويل أو هذا 
احمر أو اخضر فكل مجتمعات 
العالم متنوعة مذهبيا وفكريا 
ولك���ن يجمعهم ف���ي النهاية 
دستور واحد فالكويت ستظل 

دولة مؤسسات.
الناش���طة السياسية  أما 
ان  د.غنيمة احلي���در فأكدت 
القي���ود الت���ي وضعت على 
مهرجان »هال فبراير« كانت 
سببا في عدم تطوير برامجه 
االعالمية والفنية والثقافية، 
الفتة الى ان املهرجان اليزال 

البد أن يكون هذا اليوم يوم 
الوحدة الوطنية.

وقال العنجري في تصريح 
صحاف���ي للجن���ة اإلعالمية 
ملهرجان هال فبراير 2010 انه 
ال يرى مبررا إللغاء احلفالت 
البعض  ي���ردد  الغنائية كما 
وإذا كان تنظي���م احلف���الت 
وفق ضوابط وقوانني وزارة 
اإلعالم والداخلية فنحن نرحب 
بها ألنها تس���اهم في إضفاء 
البسمة والفرحة على الشعب 

الكويتي.
أن  إلى  العنجري  وأش���ار 
املرحل���ة احلالية حتتاج إلى 

ودعا الفهد إلى االستفادة من 
تزامن إقامة مهرجان هال فبراير 
في دورته احلادية عشرة مع 
تولي صاحب الس���مو األمير 
مقاليد احلك���م في ان تتوحد 
قوى الش���عب يدا واحدة في 
حب الكويت وان يترفع اجلميع 
عن الصغائر من اجل الوطن 
التنمية االقتصادية  لتحقيق 

لعودة الكويت درة اخلليج.
م���ن جانبه، أك���د النائب 
عبدالرحمن العنجري أن هال 
فبراير مناسبة سعيدة وعزيزة 
عل���ى قل���وب كل الكويتيني 
لتزامنه مع عيد التحرير، حيث 

هنأ نائ���ب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
الكويت  الفهد  الش���يخ احمد 
وش���عبها األبي مبرور أربعة 
أع���وام على تول���ي حضرة 
صاحب السمو األمير مقاليد 
احلك���م، الفت���ا إل���ى ان هذه 
املناسبة عزيزة على قلب كل 
مواطن ومقيم، متمنيا الصحة 

والعافية لصاحب السمو.
وقال الش���يخ احمد الفهد 
ف���ي تصريح خ���اص للجنة 
اإلعالمية ملهرجان هال فبراير 
2010 ان هذه املرحلة حتتاج 
إلى ضرورة التضافر والتالؤم 
والتآزر بني أبناء الشعب ونبذ 
اخلالفات والطائفية والتمسك 
بالوحدة الوطنية حتت القيادة 
احلكيمة لصاحب السمو أمير 

البالد حفظة اهلل ورعاه.
وأكد نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية 
انه من املؤيدين ملهرجان هال 
فبراي���ر 2010 باعتباره بوابة 
لتنشيط السياحة التسويقية 
ف���ي البالد وتدوي���ر العجلة 

االقتصادية في البالد.

محمد الدعاس

شعار »هال فبراير« غنيمة احليدر عبدالرحمن العنجري الشيخ أحمد الفهد

عبداهلل قنيص
احال رجال امن محافظة 
العميد  االحم���دي بقي���ادة 
العلي ومساعده  عبدالفتاح 
العس���الوي  العميد معتوق 
ال���ى االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات 4 آسيويني بعد ان 
ضبطوا في منطقتي املهبولة 
والفنط���اس وبحوزته������م 
نح���و 250 زجاج���ة خم���ر 

محل��ي.
وق����ال مصدر ان العمي����د 
العل���ي تلق������ى بالغ���ا من 
العملي���ات ع���ن وج������ود 
آسيويني يبيع���ون اخلم���ور 

احمللي��ة.
وأوع���ز ال���ى مس���اعده 
العس���الوي وجرى تكليف 
الرائد فالح الهذيلي وال��ذي 
قام بضبط اآلسيويني األربعة 
الت���ي يقومون  واخلم���ور 

ببيعها.

وضبط هنود يلعبون القمار في حديقة عامة
محمد الدشيش

القى رجال أمن العاصمة القبض على 4 هنود في منطقة املرقاب 
اثر بالغ عن ممارستهم للقمار في حديقة عامة، وضبط رجال األمن 
بحوزة اآلسيويني االربعة ورق جنجفة وخمرا محليا ومتت احالتهم 
الى االختصاص. على صعيد آخر اصيب وافد مصري 55 عاما بكسر 
في الفخذ اثر سقوطه من علو في مبنى ادارة االمداد مبنطقة سلوى 

ونقل الى العالج في مستشفى مبارك.

4 آسيويين  سقطوا بـ 250 »بطاًل محليًا« في المهبولة والفنطاس

مواطنان يخدعان شركة تأمين بحادثين 
وهميين للحصول على 3000 دينار

محمد الدشيش
تقدم مدير شركة تأمني الى مخفر النقرة متهما مواطنني بالنصب 
واالحتيال من خالل التقدم ببالغات عن حدوث تصادم بني مركبتيهما 
وقال مصدر امني ان مدير الشركة قال انه منذ 4 أشهر تقدم مواطنان 
الى مقر الش���ركة وابلغا عن وقوع حادث تص���ادم بينهما ومن ثم 
قامت شركة التأمني بصرف قيمة تصليح مركبته احلديثة وحدد ب� 
3000 دينار، مشيرا الى ان الشركة فوجئت بذات الشخصني يتقدمان 
ببالغ مماثل قبل اس���بوع عن حادث وقع بينهما حيث شك موظف 
التأمني ومن خالل التحقيقات فإن احد املواطنني وبعد تسلمه مبلغ 
التصليح لم يقم بتصليح املركبة واتفق مع الطرف الثاني على ان 
ينتظر لفترة حتى يعودا الى الشركة ومن ثم يتقاسمان املبلغ الذي 

يصرف لهما.


