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)حسن حسيني( بشرى املناع متحدثة إلى الزميلة مليس بالل   بشرى املناع متحدثة عن أهداف اجلمعية الكويتية للعمل الوطني

سحب دمه وأعيد مرة أخرى، مفيدة بأنه 
لو طبقت هذه التجربة في مستش����فيات 

الديرة لكان احلال أفضل.
مضيفة: انا أعمل على البحث ووضع 
دراس����ات وحلول، لكن ال توجد استجابة 
وذكرت ايضا انها حاولت لقاء بعض الوزراء 
لعرض دراساتها اال ان احملاوالت فشلت 
ومنهم الش����يخ احمد الفهد الذي س����عت 
لعرض الدراس����ات واحللول عليه اال انها 
لم تستطع بسبب مشاغل الوزير أو عدم 

تعاون مديري مكتبه.
وف����ي نهاي����ة حديثها تفاءل����ت املناع 
بالوصول ال����ى حتقيق أهدافه����ا اال انها 
حورب����ت في بداية طريقه����ا ولم جتد يد 
العون ولكنها لم تيأس ألنها حتب الكويت 
ودافعها الوالء للكويت، وتتمنى ان جتد 

من يساندها في طريقها.

اخلالفات والبعد عن إثارة الفنت والتعاون 
يدا بيد مع حكومتنا الرشيدة في احملافظة 

على وحدتنا.
وعن املناهج التعليمية قالت: »البد ان 
ندخل تعديالت عليها وهذا لن يتم اال من 
قبل تربويني من جميع املجاالت، مؤكدة ان 
املناهج البد أال يتدخل فيها اال أكادمييون، 
كم����ا ان وزارة التربية هي الوحيدة التي 
تهتم بها، وان����ا على ثقة بجهود الوزيرة 

د.موضي احلمود.
وعن احللول قالت املناع: »لدي حلول 
جلميع املشكالت التي تعاني منها وزارات 
الدول����ة ألن هدفي اإلصالح، خصوصا ان 
لدينا كفاءات عالية بإمكانها املساعدة في 
تقدم ورقي الكويت، وإنا متأكد من ذلك، 
خصوصا بعد جتربتي مع ابني املريض 
والذي كان يعاني من فش����ل كلوي بعدما 

االستجوابات الكثيرة التي تعرقل مسيرة 
كل وزير في ظل الضغوطات التي يواجهها، 
مشبهة االستجواب بشبح يخيف الوزراء، 
ومؤكدة على أهمية وضع ضوابط جديدة 
لالستجوابات للخدمات، وإعطاء احللول 
ضمن ثوابت ومستندات. وعن مهام اللجنة 
التي ستقوم بها خالل الفترة القادمة قلت 
املناع »ان عمل ونشاط اجلمعية أوال رفع 
املعاناة عن املقترض����ني بطريقة ال تنهك 
ميزانية الدولة وال تعطل املشاريع احليوية، 
كذلك للجنة خطط وبرامج للمرحلة القادمة 
وهي وضع احللول للمشاكل التي يواجهها 
املواطن الكويتي وتنفيذها على ارض الواقع 
حتت ظل قيادتنا الرشيدة. وكذلك غرس 
روح الوالء للوطن أوال ومراعاة مصلحة 
الوطن واالجتهاد والعمل على تقدمه في 
جميع املجاالت كل ف����ي تخصصه وترك 

وكذل����ك االهتمام بش����باب الكويت وحل 
مشكلة البطالة اجلمعية الكويتية للعمل 
الوطني »حتت التأس����يس« إال ان بشرى 
املن����اع تعمل على ترس����يخ حب الكويت 
واستعرضت خالل لقائها الوضع في الكويت 
وما آلت اليه األمور، داعية جميع األطراف 
الى مراعاة مصلح����ة الكويت واالنصات 
الكامل لتوجيهات صاحب السمو األمير، 
مؤكدة انها توجهت وطرقت أبواب جميع 
املس����ؤولني إليصال صوتها دون جدوى، 
مضيفة م����ا حدث في محنة االحتالل كان 
دليال قاطعا على تالحم الكويتيني في ذلك 
الوقت، وكانت املصلحة األهم هي مصلحة 
الكويت، لذلك يجب على أعضاء مجلس األمة 
والشعب ان يعملوا على مصلحة الكويت 
قبل مصاحلهم اخلاص����ة. وهنا تطرقت 
الى عدم امكانية إب����داع أي وزير في ظل 

لميس بالل
ح����ب الكويت ال يحتاج ملس����اومة وال 
يحتاج ملزايدة وال لشعارات، بل إن أفعالنا 
هي م����ا يعكس ويؤكد حبنا، هذا ما دعت 
إليه رئيس����ة اجلمعي����ة الكويتية للعمل 
الوطني بشرى املناع في تصريح خاص 

مع »األنباء«.
وقالت املناع ان هدف اجلمعية العمل 
عل����ى رفعة الكويت وتقدمها ثم س����عادة 
الشعب الكويتي احلر األبي في ظل قيادة 
حكيمة حرة أبية من أس����رة آل الصباح 

حفظهم اهلل ورعاهم.
وعن فكرة اجلمعي����ة قالت املناع لقد 
مت تش����كيل هذه اجلمعية للمحافظة على 
الوحدة بني الش����عب وحكومتنا الرشيدة 
ودرء الفنت ع����ن أرض الكويت ومن هذا 
انبثقت فك����رة تكوين اجلمعية  املنطلق 
الكويتية للعمل الوطني، كذلك احلفاظ على 
مبادئ الوحدة والدميوقراطية باعتبارها 
ثوابت وطنية وخطوطا حمراء ال يسمح 

ألي كان بتجاوزها مهما كانت الظروف.
ان اهداف اجلمعية واجتاهها  مضيفة 
وطني ال ينتمي ألي تيار سياسي او طائفي، 
الفتة الى ان الهوية الوحيدة البارزة في هذه 
اجلمعية هي الوالء لصاحب السمو األمير 

ومصلحة الكويت والوحدة الوطنية.
وذك����رت أن اجلمعية الكويتية للعمل 
الوطني تأسست للبحث عن حلول جلميع 
املشاكل التي تعاني منها املواطنة الكويتية 
واملواطن الكويتي وايضا مشاكل البدون، 
مستطردة بأنه علينا تقدمي مصلحة الكويت 
أوال قب����ل اجلميع ومن دون ان نثقل على 
حكومتنا وانهاء املشكلة في الوقت احلاضر 

ووضع حلول مستقبلية.

الوحدة الوطنية

وذكرت املن����اع ان من اهداف اجلمعية 
غرس التنش����ئة الوطنية مبا يخدم بناء 
اجيال وطنية تفتخر بالكويت ووطنيتها 
وهويتها ووحدتها وتقدر على ان حتافظ 

عليها.
واضافت لوال حكم����ة ورؤية وقيادة 
صاحب السمو األمير لكان الوضع احلالي 

اسوأ.
وعن القضايا التي تهدف اجلمعية حللها 
منها قضية القروض ودفع عجلة التنمية 
في البالد في جمي����ع املجاالت التعليمية 
والصحية واالسكانية والتوظيف واعطاء 
حقوق الكويتية املتزوجة من غير كويتي، 

المناع لـ»األنباء«: كثرة االستجوابات تعوق إبداع الوزراء والبد من وضع ضوابط جديدة لها
رئيسة الجمعية الكويتية للعمل الوطني )تحت التأسيس( تحدثت عن أهدافها ومشاريعها المستقبلية

أسس الفكر الواعي 
لمصلحة الكويت

خالل حديثها، اش��ارت بشرى املناع الى 
وجود عدد من االس��س التي يجب ان يقوم 
عليه��ا الفك��ر الواعي اله��ادف الى مصلحة 
الكويت من جميع االطراف، سواء احلكومة 

او الشعب، ومن هذه األسس:
1 � تنمية الشعور الوطني بني جميع افراد 

املجتمع لتأكيد الوالء واالنتماء للوطن.
2 � زي��ادة الوع��ي ب��ني اف��راد املجتمع 
والتعريف بحقوقه وواجباته للمش��اركة في 

مسيرة التنمية.
3 � تعميق مفهوم حب الوطن واالخالص 

له واعالء قيم احملبة والسالم بني االفراد.
4 � غرس قيم انكار الذات ونبذ التطرف 
واع��الء املصلح��ة العام��ة عل��ى املصلحة 

اخلاصة.
5 � تعميق مفهوم التكاتف والتأكيد على 
خلق جبهة واحدة لاللتفاف حول القيادة في 
مواجهة من يس��يء الى الكويت من الداخل 

واخلارج.
6 � حتقيق التكات��ف والتآلف بني افراد 

العائلة الواحدة في اطار الوحدة الوطنية.
الثقاف��ي  الوع��ي  رف��ع مس��توى   �  7

والتنويري بني افراد املجتمع.
8 � تعمي��ق املفاهي��م والقي��م اجلمالية 
لالرتق��اء بال��ذوق الع��ام وتغيير الس��لوك 
الس��لبي وحتويله الى سلوك ايجابي هادف 

بناء.
9 � تعمي��ق املش��اركة بالفك��ر والرأي 
واحل��وار البناء ال��ذي يب��ث روح االمل ال 

االحباط.
10 � ارس��اء قيم العدل والشفافية ومبدأ 

تكافؤ الفرص ونبذ الوساطة.
11 � دع��م وتنمية التثقي��ف البيئي لدى 
اف��راد املجتم��ع ملواجه��ة القضاي��ا البيئية 
واملش��اكل االجتماعية الت��ي تواجه املواطن 
واقت��راح احللول والبدائ��ل وربطها بعوامل 

التنمية.
12 � ارساء وغرس القيم الدينية السمحة 
وتعميق فه��م دور الدين لتحقي��ق الوحدة 

ومن ثم التنمية والسالم.
13 � دع��م وتنمي��ة احل��س االمني لدى 
اف��راد املجتم��ع وتفعيل العالق��ة االيجابية 
لدى االفراد واجله��ات احلكومية واحترامها 

لتحقيق امن الفرد والوطن.

الوحـدة الوطنية خطوط حمراء ويجب أال يسـمح ألحـد بتجاوزها مهمـا كانت الظروف
نبحـث المشـاكل التـي يعانـي منهـا المجتمـع بمـا فـي ذلـك القـروض والبـدون 
حبي للكويـت  ووالئي لها دفعاني لعدم اليأس مما واجهته مـن معوقات في بداية طريقي


