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اخلليفة: منذ نشأة اجلمعية ونحن نشارك أبناء املنطقة فرحة التفوق

رؤساء وأعضاء »تعاونيات« يطالبون بتأجيل القانون اجلديد: دخل خلسة وأحرج النواب

»تعاونية شرق« كّرمت أسر الشهداء و34 من الطلبة الفائقني بجميع املراحل

أكد الش����يخ دعي����ج اخلليفة 
ان دور ش����هداء الكوي����ت األبرار 
دور ال ينس����ى فهم الذين ضحوا 
من أجل الوط����ن الغالي العزيز، 
جاء ذلك ف����ي احلفل الذي أقامته 
جمعية ش����رق التعاونية لتكرمي 
34 طالبا وطالبة من الفائقني في 
جميع املراحل الدراسية واجلامعية 
وتكرمي ذوي الش����هداء من أبناء 
املنطق����ة، حضر احلف����ل أعضاء 
جمعية شرق وموظفوها وأهالي 
الطلبة والش����هداء. وعبر الشيخ 
اخلليفة عن خالص شكره وتقديره 
لرعاي����ة ذوي الش����هداء وتكرمي 
الفائقني، وقال: يشرفني انني من 
أوائل املساهمني في جمعية شرق 
التعاونية منذ تأسيس����ها ودائما 
نسعد مبشاركتنا فرحة املتفوقني 
وبتذكر وتكرمي ذوي الشهداء، ودعا 
جميع الطلب����ة ملزيد من النجاح 
والتف����وق ألن الش����باب هم أمل 

الكويت ومستقبلها الزاهر.
من جهته، قال رئيس مجلس 

إدارة جمعي����ة ش����رق التعاونية 
عب����داهلل املوع����د ف����ي تصريح 
ل�»األنباء« في هذه املناسبة العزيزة 
نتذكر دور ش����هدائنا األبرار وما 
قدموه من تضحيات فداء للوطن 
الغالي، واسأل اهلل العلي القدير ان 
يرحم شهداءنا األبرار وان يدخلهم 
فسيح جناته مصداقا لقوله تعالى 
)وال حتسنب الذين قتلوا في سبيل 
اهلل أمواتا بل احي����اء عند ربهم 
يرزقون، فرحني مب����ا آتاهم اهلل 
من فضله ويستبش����رون بالذين 

لم يلحقوا بهم من خلفهم(.
وأضاف املوعد: نحن منذ تسلم 
مجل����س إدارة اجلمعي����ة ومرت 
علينا اآلن س����نتان نقوم بتكرمي 
املتفوقني م����ن املرحلة االبتدائية 
الى املرحلة اجلامعية وأيضا تكرمي 
أسر الشهداء وينوب عنهم أسرهم 
من منطقة شرق وهذا أقل شيء 

نقدمه ألهالي املنطقة.
وح����ول اجلديد ف����ي جمعية 
التعاونية قال: لقد حققت  شرق 

اجلمعية أعلى نسبة أرباح مسموح 
بها وهي 10% وهذا بجهود أعضاء 
مجلس اإلدارة والعاملني ونحن 
بصدد جتديد السوق واستكماله 
وتوس����عته ليكون مث����ل املول 
الصغير، كما نسعى للتنويع من 
املستثمرين حملاربة غالء األسعار، 
وهذا ما التزم به كرئيس للجمعية 
ومثال ذلك لدي ماركات عاملية من 
املنتجات املرغوبة والتي تش����كل 
ربحا كبيرا للجمعية اال ان الزيادة 
في األسعار لبعض الشركات بعد 
املنحة األميرية جعلتني اعزف عن 
شرائها، وذلك ملبدأ محاربة الغالء، 
كما ان هناك مفاجأة للمساهمني في 

شهر رمضان وألهالي املنطقة.
وقال نائب رئيس مجلس اإلدارة 
جمال محمد سليمان: للعام الثاني 
على التوالي تقوم جمعية شرق 
بتكرمي الطلب����ة الفائقني وتكرمي 
ذوي الشهداء واملوظفني، وأشار 
الى ان الشهيد الشيخ فهد األحمد 
كانت مساهمته منذ السبعينيات 

منذ نشأة اجلمعية. ولفت الى ان 
اجلمعية في شهر رمضان املاضي 
مت تخفيض األسعار فيها الى أكثر 
من 60% ومت منح جميع املساهمني 
كوبون ش����راء مببلغ 20 دينارا 
مشتريات مجانية من اجلمعية، 
وان هذا سوف يكرر ان شاء اهلل 
في ش����هر رمضان، باإلضافة الى 
مفاجآت سارة سيعلن عنها وقتها. 
وأكد ان اجلمعية لن تس����مح ألي 
ش����ركة بادخال بضاعة مرفوعة 
األسعار، وهذا ادى الى انخفاض 
مبيعات اجلمعية لهذا العام، مشيرا 
ان قانون اجلمعي����ات التعاونية 
اجلديد الذي اق����ره مجلس االمة 
يعتبر خط����وة مهمة في تطوير 
مسيرة العمل التعاوني في الكويت، 
كما ان هذا القان����ون يعمل على 
الدميوقراطية من خالل  ترسيخ 
االنتخابات في جميع اجلمعيات 
بدال م����ن التعيني اال في حال حل 
مجلس االدارة. وقال: في املداولة 
الثانية س����يقر القان����ون اجلديد 

ويك����ون جاهزا للتنفيذ، وان هذا 
القانون اجلديد سيؤكد دور احلركة 
التعاونية في املجتمع ويعززها، 
حيث ان القانون القدمي قد مضى 
عليه اكثر من 30 عاما وال يتناسب 
مع تطورات العصر، هذا وتخللت 
احلفل تالوة عطرة للقرآن الكرمي 
وكلمة لعريف احلفل يحيى الهزاع 
هنأ فيها الطلبة واكد انهم ثروة 
وطنية يجب ان حتاط بكل مقومات 
الرعاية والعناي����ة، وحتدث عن 
الشهداء، مشيرا الى انهم اكرم ما 

في الدنيا وانبل بني البشر.

ذوو الشهداء المكرمون من منطقة 
شرق

الش����هيد الشي��خ فهد األحمد، 
الش����هيد عماد يوسف،  الشهي��د 
الشهيد فرحان  م��اج��د سلطان، 
سحيل العنزي، الشهيد أحمد علي 
خير اهلل، الش����هيد عايد خميس 

العنزي.
ليلى الشافعي  ٭

أعرب عدد من نواب مجلس 
األمة وأعضاء اللجنة الصحية عن 
استعدادهم لتأجيل إقرار قانون 
التعاون اجلديد إلى دور االنعقاد 
املقبل وإعطاء املزيد من الوقت 
لدراسة بنوده والوقوف على ما 

يحتوي من مثالب وثغرات.
جاء ذلك خالل امللتقى التعاوني 
الذي اس���تضافته ديوانية بدر 
أنور الدبوس مساء أول من أمس 

مبنطقة اليرموك.
النائب عبدالرحمن  وكشف 
العنجري ان بعض أعضاء اللجنة 
الصحي���ة والش���ؤون اإلدارية 
في مجلس األم���ة قدم اقتراحا 
وفكرة قد يتوجس اآلخرون منها 
وهو القيام بتخصيص جمعية 
تعاونية في كل محافظة وإعطاء 
األولوي���ة في تخصيصها ألهل 
املنطقة والتأكد من نتائج هذه 
التجربة في التخصيص أسوة 
بش���ركة »كارفور« ف���ي دولة 
اإلمارات التي لديها أسواق كبيرة 
وأفرع وتتميز مببيعات تفوق 
التعاونية  مبيعات اجلمعيات 
مجتمعة إال أن الفكرة قد أدت إلى 
انقسام أعضاء اللجنة الصحية 

لفريقني مؤيد ومعارض.
وأضاف العنجري ان اللجنة 
الصحية تقدمت بالقانون اجلديد 
والذي يعتبر حيويا وأكثر أهمية 
من االس���تجواب ألنه سينظم 
العالق���ة في العم���ل التعاوني 
الطويلة  الس���نوات  على مدى 
املقبلة، مش���يرا إلى أنه تعرف 
إلى بعض املالحظات التي قدمها 
بعض أعضاء مجالس اإلدارات 
واملهتمني بالعمل التعاوني يتعلق 
معظمها بآلية التصويت وعدد 
األعضاء وسن املرشحني إضافة 
إلى أهمية إنشاء هيئة للجمعيات 
التعاونية تستقل في أعمالها عن 
نطاق وزارة الشوؤن وتتولى 
عمليتي اإلشراف والرقابة على 

اجلمعيات التعاونية.
وش���دد العنج���ري على ان 
اجلمعيات التعاونية في الكويت 
قد حققت إجنازات ضخمة على 
مدار العقود املاضية فمن اجلانب 
االقتصادي بلغ حجم مبيعاتها 
نحو 550 مليون دينار، عالوة 
على جودة اخلدمات التي تقدمها 
للمجتم���ع، وق���ال: إن القانون 
اجلديد محل النقاش ينتابه عدة 
مالحظات، وأعتقد أنه بحاجة إلى 
نحو 7 تعديالت جوهرية كنا نرى 
أن نقدم أسبابها ومبرراتها خالل 
املداولة الثانية ومن ثم نصوت 
عليها وعلى القانون ككل إذا ما 
اقتنع النواب بها أو أن نرفضها 

إذا ما قوبلت بالرفض.

قطاع مهم

أما د.ولي���د الطبطبائي فقد 
استنكر عدم دعوة املعنيني في 
اجلمعيات التعاونية إلشراكهم 
واالس���تفادة م���ن خبراته���م 
التعاوني وذلك  واختصاصهم 
في ظل مماطل���ة احلكومة في 
إرجاع احتاد اجلمعيات التعاونية 
املنتخب رغم كونه قطاعا مهما 
والبقاء على احت���اد معني منذ 
نحو سنتني، وقال: إننا لم نعرف 
الس���ر في ذلك حتى اآلن، وهذا 

اللجنة إليكم؟ وملصلحة من يؤتى 
مبجالس إدارات جديدة ال متتلك 
أدنى قدر من اخلبرة في العمل 
التعاوني؟ وما الهدف من وراء 

ذلك؟
كما رفض العتيبي ما اقترحه 
اللجنة الصحية  بعض أعضاء 
من جترب���ة تخصيص جمعية 
تعاونية في كل محافظة، معتبرا 
أن تلك الفكرة قد جتد طريقها إلى 
التعميم على سائر احملافظات، 
وق���ال: إن اجلمعي���ات خدمية 
وليست مجرد مؤسسات ربحية 
ونخشى أن يتمنى أحد فكرة ثم 

يفرضها علينا الحقا. 
أم���ا النائبة د.روال دش���تي 
فقد اس���تغربت مما وصفته ب� 
»ثقافة التشكيك واملؤامرة« التي 
يتمسك بها البعض ويتهم بها 
اللجن���ة الصحية، الفتة إلى ان 
القانون مدرج على جدول أعمال 
احلكومة وم���وزع على النواب 
منذ 2010/3/10، وبالتالي فإن من 
الغريب أن يدعي أحد منهم أو 
من التعاونيني أنه ال يدري عن 
القان���ون بدليل ان بعضا منهم 
كانوا على اتصال بها ومناقشتها 
قبل إعداد التقرير وان األفكار لم 

تكن جديدة ولم تفاجئهم.
ونفت دشتي ان يكون أحد من 
أعضاء اللجنة التعاونية برئاسة 
اجلبري قد تقدمت مبالحظات 
»رسمية« إلى املجلس، وقالت: 
ماذا أفعل لهم اليوم بعد س���نة 
من تق���دمي التقرير األول؟ رغم 
أن الكثير منهم صرح، ولكنهم 
ل���م يقدموا لنا ش���يئا مكتوبا، 
مش���يرة إلى أنه كان باإلمكان 
إقرار القانون في نفس اليوم إال 
أنها فضلت التأجيل رغم وجود 
األغلبية وطالبت بإرسال جميع 
املقترحات مكتوبة لدراستها قبل 
تقدمي التقري���ر الثاني، وقالت: 
إن التقرير سأقدمه ولن أؤجله 
أبدا عن 30 مايو اجلاري، ألني 
ملزمة بذل���ك وال أؤمن بثقافة 
التس���ويف والتأجيل وإذا كان 
لديكم مالحظات عليه فبإمكانكم 

ما انعكس على أس���عار املواد 
الغذائية واالستهالكية وال يوجد 
من ميثل اجلمعيات في الوقت 

احلالي.
ووصف الطبطبائي املنهج 
اللجنة  إلي���ه  الذي اس���تندت 
الصحية السابقة في مجلس األمة 
والتي كان عضوا فيها باملنهج 
»التكميلي«، في حني وصف منهج 
د.روال دشتي في وضع القانون 
اجلديد ب� »االستئصالي« حيث 
ذكر أن أعضاء اللجنة السابقة 
قطعوا وقتها شوطا طويال مع 
التعاونيني، ومت تعديل القانون 
القدمي »احلالي« بشكل محدود 
جدا واالتفاق على اخلروج ببعض 
التعديالت الطفيفة، وكان من أهم 
محاور القان���ون املعدل حينئذ 
حتديد عدد األعضاء ب� 10 وان 
انتخابات نصفية  تكون هناك 
تكميلية ل� 5 أعضاء كل سنتني 
ويكون التصويت ل� 3 من أصل 
5 بناء على أن من حق األغلبية 
أن يكون لها أغلبية املقاعد كما أن 
من حق األقلية أن متثل، وبالتالي 
نضمن مشاركة أكثر من طرف 

في مجلس اإلدارة.
إلى أن  الطبطبائي  واش���ار 
أعضاء مجل���س األمة فوجئوا 
الت���ي قامت بها  بالتغيي���رات 
اللجن���ة الصحية احلالية وهو 
ما خلق مش���كلة م���ع أصحاب 
املي���دان واالختصاص حيث مت 
االقتصار عل���ى 5 من األعضاء 
وان يكون االختيار لصوت واحد 
وهو أمر مرفوض من قبلنا ومن 
قبل أهل االختصاص، متسائال: 
أنى سيكون هناك تناسق وعمل 
مشترك في مجلس إدارة اجلمعية 
التعاونية بهذه الطريقة؟ وقال: 
لق���د ارتأينا ان يتكون املجلس 
من 10 أعضاء ألن ذلك سيجعل 
من الصعب توافق عدد كبير من 
األعضاء على اخلطأ، إال أن الوزير 
وقتها نظر إلى أن ذلك سيزيد 
مكافآت األعضاء وهو ما سيتم 
استقطاعه من أرباح املساهمني، 
مشيرا إلى أن العودة إلى الصواب 

من نواب مجلس األمة. 

ناقوس خطر

أما رئيس مجلس إدارة جمعية 
العناز  التعاونية بدر  اليرموك 
فقد اس���تنكر خلو املستندات 
املطلوبة للترشح ملجلس اإلدارة 
من شهادة حسن السير والسلوك 
منذ سنة 2009، مشيرا إلى أنه 
اتص���ل بالوزير وأخبر بفداحة 
هذا األمر، وقال له: هل يعجبك 
أن يدخل املجرمون واملزورون 
إلى اجلمعيات التعاونية؟ ومن 
وقتها إلى اآلن لم يتم حل هذه 
املشكلة، معتبرا ان ذلك ليس إال 
ناقوس اخلطر حلل اجلمعيات 
التعاونية وميكن ش���م رائحة 

اخلصخصة منه.
وأضاف العن���از ان الوزارة 
ف���ي نفس س���نة 2009  قامت 
بتحوي���ل األم���وال التي كانت 
اجلمعية تأخذها من املستثمرين 
»اخللو« إلى االحتياطي القانوني، 
متهما الوزارة بأنها ال تريد أن 
تظهر مجالس اإلدارات للمساهمني 
إال بصورة العاجزين عن فعل 
شيء، مطالبا د. روال دشتي بعدم 

التسرع في إقرار القانون.
إدارة  أما رئي���س مجل���س 
الروض���ة وحول���ي  جمعي���ة 
التعاونية، م.علي األنبعي فقد 
استنكر عدم وجود ممثل قانوني 
للتعاونيني وهو احتاد اجلمعيات 
الذي هو معني في الوقت احلالي 
وال ميثل اجلمعيات املنتخبة، 
مشيرا إلى أن جميع التعاونيني 
يقفون ضد االحتاد املنتخب إذا 
أس���اء ولكن في نفس الوقت ال 
نقبل أن يت���م تعطيل جزء من 
مظاهر الدميوقراطية في الكويت، 
وبالتالي فإن من املستغرب إصرار 
احلكومة على مترير القانون في 

هذا التوقيت.
واشار األنبعي إلى أن العمل 
التعاوني له إرث كبير باألرقام 
واألرباح وسيكون عرضة للهدم 
إذا أقر القانون الذي نشتم منه 
روائح لها مقاصد خاصة وفئوية 
ومتثل التجار باملعنى األخص، 
مشيرا إلى أن القضاء على الفساد 
الذي يعتبر مسؤولية اجلميع 
ال يب���رر القضاء عل���ى العمل 

التعاوني.

مقترح حكومي

أكد نائب رئيس  من جانبه 
مجلس إدارة جمعية العارضية 
التعاونية محمد مطلق الدجيني 
ان مقترح القانون حكومي بحت، 
معتب���را ان هناك م���واد يجب 
إضافتها إلى القانون اجلديد ألنها 
تصب في صالح العمل التعاوني 
وهو ما يقتضي بالضرورة تأجيل 
إقرار القانون وإعطائه مزيدا من 

الوقت من أجل الدراسة.
الدجين���ي على أن  وش���دد 
التأجيل هو املطلب األول واألخير 
جلميع رؤساء وأعضاء مجالس 
إدارات اجلمعيات املنتخبة، والتي 
متثل أهالي املناطق والش���عب 
الكويت���ي من خالل االنتخابات 
الدميوقراطية التي يتم إجراؤها 
سنويا، متس���ائال: هل ستأخذ 
اللجنة الصحي���ة باملقترحات 

إيق���اف إقراره م���ن قبل نواب 
مجلس األمة.

وش���ددت دش���تي على أن 
القانون اجلديد ألغى تدخل وزارة 
الشؤون في اجلمعيات وقيامها 
بتعيني مدير بعد حل اجلمعية، 
وإمنا ينص القانون على الدعوة 
لالنتخابات خالل 60 يوما من 

حل اجلمعية.
البعض يتكلم  وقال���ت: إن 
عن اخلصخصة لكن اجلمعيات 
التعاونية ميلكها املس���اهمون، 
وبذا فإن األمر منته ألن املساهمني 
يعتبرون م���ن القطاع اخلاص 
نفسه، كما أشارت إلى أن تصريح 
الوزير بح���ل اجلمعيات بعد 3 
أشهر كمرحلة انتقالية إمنا هي 
وجهة نظر ولم يتم إقرارها وأنا 
أرى أن نزي���د هذه املدة وكذلك 
أن نزيد عدد األعضاء إلى 2+7، 
ألن 5+1 هو اقتراح أحد أعضاء 

اللجنة الصحية.

دراسة مستفيضة

م���ن جانب���ه أك���د صاحب 
الديواني���ة بدر أن���ور الدبوس 
أن تأجي���ل القانون اجلديد إلى 
دور االنعقاد املقبل بات أمرا في 
غاية األهمي���ة، وذلك إلعطائه 
املزيد من الوقت واالس���تعانة 
باخلبرات والدراسة املستفيضة 
ومن ثم اخلروج بنتيجة أفضل 
ترقى بالعمل التعاوني وتطور 
القانون القدمي بحق وحتافظ على 
اإلجنازات التي حققتها احلركة 
التعاوني���ة على م���دار العقود 

اخلمسة املاضية.
ودعا الدبوس نواب مجلس 
األمة إلى األخذ برأي التعاونيني 
ف���ي إق���رار القان���ون اجلديد، 
حيث إنهم هم أصحاب اخلبرة 
واالختصاص في هذا اجلانب، 
وعدم إجحافهم بقانون تتخلله 
بع���ض املثالب التي تس���تحق 
التري���ث والت���روي ومن غير 
استعجال في إقراره، السيما ان 
أغلب أعض���اء اللجنة الصحية 
ارتأوا التأجيل، إضافة إلى العديد 

شيء حميد، وبالتالي، فإن تأجيل 
إقرار القانون إلى السنة املقبلة 

سيكون أكثر صوابا.
من جانبه، أكد النائب ناجي 
العبدالهادي أنه يقف إلى جانب 
األصوات املطالبة بتأجيل إقرار 
القانون وكذلك تعديله تأس���يا 
ببعض القوانني التي مت تعديلها 
ومنه���ا قانون العم���ل، مطالبا 
رئيسة اللجنة الصحية د.روال 
التعاونيني  دش���تي بأخذ رأي 
حي���ث انهم أصح���اب اخلبرة 

واالختصاص في هذا اجلانب.

مثالب خطيرة

م���ن جهت���ه، قال الناش���ط 
السياس���ي عايض العتيبي: إن 
القانون يتضمن مثالب خطيرة 
ومن أهمها خلو شروط الترشيح 
من شهادة حسن السيرة والسلوك، 
كما ان وزارة الشؤون سيكون 
لها مطلق احلرية في التصرف 
باجلمعيات، معتبرا ان القانون 
اجلديد إمنا ه���و مبثابة تنفيع 
لفئة قليلة وتصفية لالنتخابات 
ومحاربة للدميوقراطية وهو أمر 
موجه للدائرة الرابعة واخلامسة 
القانون  حتديدا، حيث ال يريد 
أي حتالف���ات قبلي���ة في تلك 

املناطق.
إدارة  أما رئي���س مجل���س 
جمعية صباح السالم التعاونية 
عبدالرحمن شجاع العتيبي فقد 
شدد على ان جميع التعاونيني 
متفقون عل���ى تأجيل القانون 
نظ���را ألن ضي���ق الوق���ت ال 
اقتراحات  يسمح مبناقشة أي 
أو تعديالت، مشيرا إلى أنه مت 
تشكيل جلنة برئاسة محمد ناصر 
اجلبري وتوجهت للجنة الصحية 
ملناقش���ة بنود القانون اجلديد 
بعد ان تبني بأنه لم يؤخذ رأي 
التعاونيني فيه ال في البداية وال 
حتى اآلن، كما استغرب العتيبي 
من إنكار النائبة روال دشتي تقدم 
أحد من التعاونيني باقتراحات 
للجنة الصحية، متسائال: ملاذا 
لم يؤخذ باآلراء التي تقدمت بها 

التي س���نقدمها؟ وهل ستكون 
التعاونيني  أغلبي���ة أص���وات 
اللجنة عندما تدلي  في اعتبار 

بتعديالتها؟
بدوره ق���ال رئيس مجلس 
التعاونية  إدارة جمعية حطني 
عبدالعزي���ز الس���محان إن من 
اخلطأ مبكان أن يفتي أحد من 
التعاونيني في أي تعديل، ما دام 
ال يوج���د ممثل قانوني واتفاق 
باألغلبية متهما اللجنة الصحية 
التعاونيني  الدراسة آلراء  بنية 
ومن ثم صياغة القانون حسبما 
ي���روق لألغلبية الت���ي متلكها 

رئيسة اللجنة.
ووجه السمحان إلى د.دشتي 
سؤاال قال فيه: »كيف سيكون 
قرارك عندما جتدين أن جميع 
التعاوني���ني م���ن اجلمعي���ات 
التأجيل  املنتخب���ة يطلب���ون 
الدراس���ة«؟ متهما  ملزيد م���ن 
اللجنة الصحي���ة بالتهرب من 
التي كان ميثلها محمد  اللجنة 
اجلبري واالعتذار عن اجللوس 
معها متذرعة بحجة الس���فر أو 

االنشغال.
أما عضو مجلس إدارة جمعية 
الشامية التعاونية وأمني السر 
عبداهلل األنبعي فقد شددا على 
أهمية إعط���اء املزيد من الوقت 
للدراسة املستفيضة للقانون، 
مستنكرا عدم إجابة د.روال دشتي 
على سؤاله بأن أغلبية أعضاء 
اللجنة الصحية مع التأجيل فهل 
سيقضي ذلك إلى تأجيل إقرار 

القانون أم ال؟
وانتقد االنبعي دعوة دشتي 
التعاونية،  ل���كل اجلمعي���ات 
وذل���ك ألن هناك 56 جمعية 16 
منها جمعي���ات معينة من قبل 
الشؤون، وقال: إن املفترض أن 
تأخذي وزير الش���ؤون ليتكلم 
عن هذه اجلمعيات املعينة مقابل 
اجلمعيات املنتخبة، كما ذكر أن 
رئيس احتاد اجلمعيات ال ميثل 
رأي اجلمعيات املنتخبة، مشيرا 
من جهة أخرى إلى أن تصريح 
الوزير بح���ل اجلمعيات بعد 3 
أشهر من إقرار القانون يعتبر 
أمرا اس���تفزازيا، وسيسهم في 
تدمي���ر اجلمعي���ات التعاونية 

الفتقارها إلى اخلبرات.
م���ن جهته أكد رئيس احتاد 
اجلمعيات التعاونية الس���ابق 
محمد عامر املطيري ان القانون 
فيه لبس كبي���ر ويحتاج وقتا 
لتعديله وم���ن غير املعقول أن 
نعدل في قانون مضى عليه 30 
سنة خالل أيام فاحلركة التعاونية 
بالكويت باتت مضرب مثل في 
العالم كله فكيف نهدمها؟ مشيرا 
إلى ان احتاد اجلمعيات هو الذي 
يجمع التعاونيني ويوحد آراءهم، 
وقال: من حقنا أن نعطى املجال 
وان يتم التفاوض معنا فنحن 

قطاع مهم وحيوي.
واشار إلى ان قانون التعاون 
احلالي يتضم���ن عقوبات على 
اجلمعيات املخالفة، إال أن الوزارة 
ال تريد تطبيقه، مطالبا بإعطاء 
التعاونيني فرصة، مثلما أعطى 
الشعب فرصة ألعضاء مجلس 

األمة ليمثلوهم في املجلس.
محمد راتب   ٭
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