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األنبعي يعلن ترشحه مستقاًل في انتخابات جمعية الشامية والشويخ التعاونية:
العمل التعاوني بحاجة إلى إستراتيجية ويتطلب الشفافية وال يحتمل التسييس

أكد في مؤتمر صحافي أن الناشئة والعنصر الشبابي من أهم ما يجب التركيز عليه وجعله خالقًا ومبتكرًا

س�نطالب بتس�مية الفروع بأس�ماء ش�هداء المنطقة وتطوير الحدائق وتوفير احتياجات المدارس والمس�اجد
تحديد سن المرشح لعضوية التعاونيات ب� 30 سنة يحّد من طموحات الشباب ووصول عقول فتّية إلى مجلس اإلدارة

اإلدارة ال تقاس بالعمر وإنما بالطموح والعزيمة على تحقيق األهداف النبيلة والسامية
حل مشكلة ارتفاع األسعار من أهم ما سنسعى له إذا قّدر اهلل ووصلنا إلى مجلس اإلدارة

)أسامة البطراوي(عبداهلل األنبعي متحدثا خالل املؤمتر الصحافيعبداهلل األنبعي

مبالغ املصروفات، ومن ثم يتم 
تقدير توزيع���ات األرباح، الفتا 
الى ان ما يتم تداوله حول قانون 
التعاون وحتديد س���ن املرشح 
لعضوية التعاونيات ب� 30 سنة 
غير عادل كونه يحد من طموح 
الشباب ومن وصول عقول فتية 
الى مجلس اإلدارة، وقال: ان »أهم 
س���لطة في الكويت هي السلطة 
التشريعية فهي التي تراقب وتقر 
ميزانية الدولة، وشرط العضوية 
فيه���ا ان يجيد املرش���ح القراءة 
والكتابة، وللعضو احلصانة وحق 
االستجواب وإقرار خطة التنمية، 
فمن باب أولى ان يتم قبول الشاب 
لعضوية اجلمعية التعاونية إذا 
كان يتمتع بحسن اإلدارة ولديه 
برنامج طموح وحصل على ثقة 

أهالي املنطقة«.
كما اكد ان حتديد حق الناخب 
بصوت واحد ليس فيه عدالة، بل 
انه تقييد للحرية، الفتا الى انه 
يتفق مع حل املجلس اذا كان هناك 
س���بب مقنع ومخالفات جسيمة 
من قبل مجلس اإلدارة، وبالتالي 
فإن من حق »الشؤون« ان حتل 

املجلس وحتيله الى القضاء.
واشار الى ان جمعية الشامية 
والشويخ هي الوحيدة التي يأتيها 
املش���ترون من مناط���ق بعيدة، 
والسبب هو ما تتسم به من متيز 
في العروض وتوفير كل السلع، 
وهي جمعية قدمي���ة لها تاريخ 
كبير، حيث انها اول جمعية في 
الكويت وكانت ش���ركة مساهمة 
عامة قبل ان تؤسسها »الشؤون«، 
ومع ذلك فإن هناك مجاال كبيرا 

لتطويرها.
وفي ختام تصريحه قال: »نحن 
متفائلون بالنجاح ونطلب من اهلل 
التوفيق إذا كان في هذا األمر خير 

للمنطقة واملساهمني«.

محمد راتب
أعلن عبداهلل فه���د األنبعي 
ترش���حه النتخاب���ات جمعي���ة 
التعاونية،  الشامية والش���ويخ 
والتي ستكون خالل شهر ابريل 
املقبل، الفتا الى ان ترشحه كأصغر 
مرشح مستقل في املنطقة جاء بعد 
مشاورة أهالي املنطقة، ومطالباتهم 
بتطوير اجلمعية ومرافق املنطقة 
الى  واملس���اهمات االجتماعي���ة 
األفضل، وطموحهم الى ان تكون 
األولى على مس���توى تعاونيات 
الكوي���ت، نافيا ما قي���ل من انه 

سينزل ضمن قائمة انتخابية.
وقال األنبع���ي خالل مؤمتر 
صحافي عقده ظهر امس في ديوان 
النصار: ان عزمنا على الترشح 
ينطلق من شعورنا بأن خطوة 
تطوير جمعية الشامية والشويخ 
حتتاج لدماء جديدة وعقول شابة 
تطور أف���كارا مبتكرة تصب في 
ف���ي خدمة املس���اهمني  النهاية 
وأهالي املنطقة، وذلك مع احترامي 
للمرشحني وتقديري جلهودهم 

التي بذلوها في خدمة املنطقة.
وكشف عن أهم مالمح برنامجه 
وخطته االستراتيجية حال وصوله 
الى مجلس اإلدارة، ومن أهم ذلك 
محارب���ة ارتفاع االس���عار تبعا 
إلمكانيات مجلس إدارة اجلمعية 
الصاحلة للتطبي���ق، وذلك من 
خالل التعاون مع وزارة الشؤون، 
وتطوير املهرجانات التسويقية 
التي تهدف الى حتطيم األسعار 
وتوفير املنتجات االس���تهالكية 
والغذائي���ة بأقل األس���عار وفي 
جميع أفرع اجلمعية وأس���واقها 
الكبيرة، اضافة الى دعم األنشطة 
واملساهمات االجتماعية، وتطوير 
املرافق العامة للجمعية واملنطقة 

بالتعاون مع مجلس املنطقة.
وق���ال: ان هناك أفكارا كثيرة 

حول هذا األمر، مشددا على اهمية 
احلد من هذه الظاهرة غير املنطقية 
وذلك من خالل االتصال املباشر 
بالتجار ولفت نظرهم لهذا األمر، 
متوعدا مبحاربة اي صورة تخل 
بش���فافية العمل التعاوني قلبا 
وقالبا، وقال: لن أس���مح إذا قدر 
اهلل ووصلت الى املجلس بدخول 

ومن ثم تطبيق احللول على أرض 
الواقع.وعن خبرته احلياتية، لفت 
األنبعي إلى انه يعمل حاليا في 
القطاع اخل���اص، وهو اآلن في 
طور إكمال دراسته اجلامعية في 
االقتصاد وإدارة األعمال، فضال 
عن اطالعه على مس���يرة العمل 
التعاوني وعضوية احمليطني به 

البضائع املجانية من الشركات 
اذا كان ذلك سيؤثر على مصلحة 

املساهمني واجلمعية.
وبني األنبعي انه غير مقتنع 
بنس���بة 10% كنس���بة حددته���ا 
»الش���ؤون« ربحي���ة للجمعية، 
مطالبا بزيادته���ا تبعا لألرباح 
احملققة، وذل���ك بعد تخصيص 

في مجالس إدارات جمعيات اخرى، 
والتي من خاللها استشف اهم ما 
يتطلبه املساهمون وأهالي املنطقة 

من اجلمعيات التعاونية.
وعن ارتفاع األسعار الفاحش 
على السلع االستهالكية والغذائية، 
أوضح األنبعي انه تلقى شكاوى 
كثيرة من رواد دواوين املنطقة 

العنصر الشبابي ودعم األنشطة 
الرياضية بص���ورة أكبر، وذلك 
مللء وقت الفراغ لدى الش���باب 
وتوجيههم بالش���كل الصحيح، 
فضال عن األنشطة واألهداف التي 
ميكن االس���تفادة فيها من خالل 
أهالي املنطقة ومعرفة  استفتاء 
متطلباتهم ومالمس���ة همومهم 

سنسعى الى ترجمتها على أرض 
الفروع  الواقع، ومنها تس���مية 
بأسماء شهداء املنطقة، وتطوير 
احلدائ���ق وتوفي���ر احتياجات 
املساجد واملدارس وتكرمي الطلبة 
وحفظة القرآن الكرمي وخلق أجواء 
العلم واالبتكار  تشجيعية على 
في نفوس الناشئة والتركيز على 

شيخة الغانم ردًا على ابتهال الخطيب:
قضية »الجنوس« بالغة الحرج وعلينا التعامل معها بحذر

دعت إلى الرأفة بالحيوانات وخاصة المستأنسة

ابدت الناشطة السياسية واملستشار 
االداري مدير عام مركز الغامن لالستشارات 
االدارية ش���يخة الغامن حتفظها الشديد 
على ما صرحت به د.ابتهال اخلطيب في 
احدى الصحف اليومية فيما يتعلق بقضية 
اجلنوس واملثليني وغيرهما من القضايا 
التي متس شعور املسلمني وتستفزهم، 
مؤكدة في الوقت نفسه على احترام رأيها 
اال انها ال تأخذ بهذا الرأي وتختلف معه 
لعدم قناعتها بصوابه، السيما ان االختالف 

سنة من سنن اهلل الكونية.
واوضحت الغامن ان د.اخلطيب تناولت 

قضية اجلنوس )املثليني( وكأنها امر مقبول مس���لم به، 
متناس���ية اننا نعيش في مجتمع مس���لم محافظ يعتز 
باسالمه وتعاليمه وتقاليده، خاصة اننا اضافة الى ذلك 
نعيش في مجتمع عربي خليجي له خصوصياته التي يجب 
ان نحترمها ونقدرها، رافضة متاما استفزاز مشاعر هذا 

املجتمع خاصة اذا تعلق االمر مبواضيع بالغة احلرج.
واضافت انه من املتوجب عدم التشدق بالغرب ومحاولة 
تقليده في امر ما من االمور، الفتة الى ان الغرب نفس���ه 
في قضية اجلنوس واملثليني ال ينتهج رأيا معينا فهو ال 

يقبله وفي الوقت ذاته ال يرفضه او مينعه.
واكدت اننا عندما نتحدث عن الغرب وعن اخالق الغرب 
فإننا جندها اخالقا عالية، اذ انهم يطبقون روح االسالم 
وميلكون رحمة كبرى، موضح���ة ان الغرب يعتمد على 
ركيزتني اساس���يتني وهما املعاملة الطيب���ة والتبرعات 
االنس���انية، اضافة الى احساسهم باملسؤولية وتقديرهم 
للوقت، لذلك تقدموا وسادوا في شتى املجاالت، مضيفة 
ايضا ان لديهم عادات وتقاليد يحافظون عليها اضافة الى 
العديد من االشياء احملترمة ألنهم يتقيدون بكل صغيرة 
وكبيرة، رافضة ان يكون احلكم عليهم من منطلق مشاهدتنا 
لبعض االفالم االجنبية التي نراها، الفتة في الوقت ذاته الى 
عدم اخذ كل عاداتهم بل نقتبس منها ما يتناسب مع ديننا 

وقيمنا اما الشيء غير املقبول فالبد ان نرفضه بشدة.
وزادت ان اطراءن���ا ومدحنا للغرب من منطلق متيزه 
في بعض االمور ال يقلل بأي حال من االحوال من ش���أن 
الغرب، اذ ان تاريخنا العربي يذخر بالعديد والعديد من 
النماذج الطيبة التي تستحق ان نقتدي بها ملا لها من اعمال 

وابداعات مشرقة رفعت هامات العرب وارتقت بهم.
وتابع���ت الغامن ان االم هي االم واالب كذلك وهو االب 

في شتى بقاع العالم ألن مشاعر االمومة 
واالبوة واحدة ال تتجزأ، مرتئية انهما عندما 
يرزقان بولد فإنهما بال شك يريدونه ان 
يكون ولدا ويحذو حذو الرجال وعندما 
يرزقان ببنت فإنهم���ا يتمنيان ايضا ان 
تسير على نهج نظيراتها من البنات، اما 
اذا كانت هناك تش���وهات خلقية � ال قدر 
اهلل � فهذا ش���يء فوق االرادة، موضحة 
ان كال الوالدي���ن ال يتمنيان لولدهما ان 
يكون مخنثا، مشددة على وجوب تربية 
وتنشئة الولد كولد والبنت كبنت حتى 

نأمن شرور هذه املعضلة.
واردفت انه من اخلطأ اجلسيم معاملة اجلنوس باحتقار 
وازدراء، معتب���رة ان هذا االمر س���يكون مبنزلة ضربة 
قاسية لهم قد تؤدي الى تعميق مشكلتهم وليس عالجها، 
اضافة الى اننا عندما نحقرهم فإنهم لن يس���تمعوا الينا 
ولن نستطيع ان نقومهم او نغير من سلوكياتهم، مرتئية 
وجوب اش���عارهم باالمان حتى نستطيع التعامل معهم 
ومن ثم انتهاج طريقة ناجعة لعالجهم وتقوميهم واعادة 
تأهيلهم دينيا ونفسيا وادماجهم باملجتمع مجددا، مبينة 

ان احتقارهم يجعلهم ينفرون منا مما يفاقم املشكلة.
وضمنت الناشطة الغامن تصريحها بالقول: ان قضية 
اجلنوس واملثليني هي مس���ؤولية االهل في املقام االول، 
والب���د ان يتعاملوا معها بكل حكمة ودقة، داعية االم الى 
عدم اليأس واحملاولة املستمرة قدر استطاعتها اما في حال 

عدم قدرتها فكان اهلل في عونها.
وختمت الناش���طة الغامن تصريحها بلفت النظر الى 
قضية رحيمة غاية في االهمية وهي مشكلة كالب وقطط 
املنازل التي تتعرض للسرقة من قبل البعض بغرض بيعها 
بس���وق اجلمعة او اكلها، حيث ان هناك بعض اجلاليات 
تأكل هذه احليوانات املستأنسة، مؤكدة انها بحق تعتبر 
مشكلة حقيقية وتستحق الرحمة من قبل اجلميع سواء 
على املستوى احلكومي او املدني، متمنية ان يسن قانون 
يراعي هذا االمر، مش���ددة على ان الكويت تعد من الدول 
الرائدة ليس في حقوق االنسان فقط بل ايضا في حقوق 
احليوان، وه���ذا امر ليس قابال للتش���كيك بأي حال من 
االحوال، مطالبة بايجاد مأوى آمن جلمع هذه احليوانات 
املشردة من الشوارع من قبل اجلهات املنوطة بذلك، راجية 
ان تساهم اجلمعيات اخليرية في هذا املشروع ذي البعد 

االنساني.

شيخة الغامن

فريحة األحمد لتخصيص أماكن بعيدة عن المدينة لالحتفال 
بالكرنڤاالت وتشديد العقوبات  على المستهترين باألرواح

استنكرت رئيسة اللجنة العليا جلائزة األم املثالية 
لألسرة املتميزة الشيخة فريحة األحمد األحداث االخيرة 
التي تزامنت مع احتفال االعياد الوطنية وذكرت في 
تصريح لوس����ائل اإلعالم أن االرقام التي صدرت من 
وزارة الداخلي����ة مخيفة وفاق����ت التوقعات حيث مت 
حترير 13821 مخالف����ة مرورية وحاالت وفاة وحجز 
مركبات ودراجات نارية ومشاجرات بالسكاكني واآلالت 
احل����ادة ورش »الفوم« صابون االحتفال الضار على 
العني واجلهاز التنفسي وخروج عن القوانني املرورية 
والتعدي على حريات اآلخرين وعرقلة سيارات املطافي 
واإلسعاف والنجدة، وقالت ان ذلك مؤشر خطير لتزايد 
احلوادث في األعياد الوطنية وبس����رعة وتس����اءلت 
الشيخة فريحة من املسؤول عن هذه االحداث؟ وملاذا 

لم تعالج بجدية وحزم؟ وهل االس����رة هي املس����ؤولة األولى كونها 
احملضن التربوي االول وتس����اهل االسرة جتاه سلوكيات االبناء مما 
زاد من نسبة احلوادث والتسبب في فوضى عارمة حتى حتولت في 
بعض الشوارع الى صدامات مع الشرطة وتسببت في وفاة شخصني 

اثناء تأدية الواجب. وطالبت الشيخة فريحة األحمد 
بزيادة الوعي الوطني في نفوس األبناء واملواطنني 
واملقيمني وناشدت وزارة االوقاف من خالل منابرها 
ووزارة االعالم من خالل وسائلها ووزارتي الصحة 
والتج����ارة من خالل دورهما الرقابي عدم ادخال ما 
يؤذي املواطنني كما ناشدت جميع قطاعات الدولة 
تكثيف التوعية املستمرة وبخاصة وزارة التربية 

بزيادة جرعات التوعية داخل املدارس.
وناش����دت وزير الداخلية تشديد العقوبات مع 
كل مس����تهتر بأرواح اآلخرين او مخالفة القوانني 
وعدم الس����ماح لهم بتعكير صفو األفراح واألعياد 
الوطنية. كما اقترحت عودة الكرنڤاالت القدمية بحيث 
يخصص مكان بعيد عن املدينة وتستعرض فيه كل 
مؤسس����ة او وزارة او قطاع خاص مجسما يحكي اجنازاته واجنازات 
الوطن بدال من الفوضى واالستهتار وتعريض األرواح للمخاطر كما 
طلبت الشيخة فريحة البحث عن وسائل متطورة وجديدة وعصرية 

لكيفية االحتفال باألعياد الوطنية.

عاطف رمضان
رش »الفوم« أو الرغوة التي عادت إلى الواجهة 
في فترة األعياد الوطنية لم تكن حديث الس���اعة 
فقط ولكن أثير ملفه���ا في نفس الوقت من العام 

املاضي..
امللفت لالنتباه ان مدير ادارة حماية املستهلك 
بوزارة التج���ارة والصناعة منصور النزهان هو 
أول م���ن أثار هذا املوضوع من���ذ عام حيث حذر 
املواطنني الراغبني بش���راء رغوات »الفوم« التي 
يكثر استخدامها في مناس���بات االعياد الوطنية 
حتديدا من ش���رائها من أماكن غير مرخصة حتى 
ال يتعرضوا لعمليات الغش التجاري التي شاعت 

في اآلونة األخيرة.
وقد حث النزهان في تصريحه منذ عام املستهلكني على ضرورة 
االنتباه لشكل العلبة من اخلارج والتأكد من امللصق اخلاص بها 
خاصة بعد ان مت في االونة االخيرة ضبط بعض علب الرغوة التي 
حتمل »ملصقات« غير صحيحة، حيث تشير امللصقات الوهمية 
على تلك العلب الى أنها رغوة للتس���لية في حني انها في حقيقة 

االمر ليست س���وى مواد تنظيف مت غشها بعد 
ازالة امللصق اخلاص بها وبيعها على انها رغوة 
للتسلية. وقد قال النزهان ان رش هذه الرغوة في 
االوجه واألعني أو على اجللد قد يصيب الشخص 
بأمراض احلساسية وامراض أخرى قد ال حتمد 
عقباها. ولفت الى ان وزارة التجارة والصناعة 
قامت باصدار قرار وزاري حمل رقم 59 بتاريخ 
9 فبراير 2009 بحظر استيراد او عرض او بيع 
او حيازة اي مواد جتميل او مس���تحضرات او 
مساحيق شامبو حتتوي او يدخل في صناعتها 
مادة »ديوكسان« الضارة بصحة االنسان وذلك 
تفاعال مع ما اثير عن اكتشاف حاالت ضارة بصحة 

االنسان في بعض البلدان املجاورة.
في هذا الص��دد اكدت مصادر ل� »األنباء« ان العديد من التصريحات 
احملذرة من وجود مخاطر صحية لالنسان  يتم نشرها ولم ت���تفاعل 
معها اجلهات املعن��ية في الدول���ة اال بعد ال���وقوع في احملظور 
او »إصابة ع���دد من املواطنني بأمراض« نتيجة اس���تخدام مواد 

ضارة بصحة االنسان.

النزهان: »التجارة« أول من أثار مخاطر رغوة »الفوم«
منذ عام وحذرت من عمليات غش تجاري

مدير حماية المستهلك أكد وجود أضرار صحية تحملها علب تباع على أنها للتسلية وهي مواد للتنظيف

الجهات المعنية لم تتفاعل مع التصريحات المحذرة من وجود مخاطر على الصحة

الشيخة فريحة األحمد

منصور النزهان


