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على هامش ندوة »العمل التعاوني بني التحدي والتطوير« في ديوان الشاهني

العبيان: إقرار قانون التعاون اجلديد سيقّلص الرقابة  على أداء 
اجلمعيات وسينّصب »الشؤون« جالدًا على مجالس اإلدارات

انتق����د رئيس مجل����س إدارة 
جمعية سلوى التعاونية السابق 
واملستش����ار القانوني في شركة 
عمليات اخلليج املشتركة، أحمد 
التي  امل����واد  العبيان، ع����ددا من 
يتضمنها قانون التعاون اجلديد، 
مشيرا إلى أن إقراره بهذه الصورة 
التي خرج بها علينا بعد املداولة 
األولى ينذر بكارثة ستحيق باحلركة 
التعاونية التي تفخر بها الكويت. 
جاء ذلك خالل الندوة التي نظمها 
ديوان الشاهني في العديلية مساء 
أول من أمس حتت عنوان »العمل 
التعاوني بني التحدي والتطوير« 
وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة 
جمعية الروضة وحولي التعاونية 
علي األنبعي، والرئيس الس����ابق 
جلمعية النزهة رياض العدساني 

واحملامي أسامة الشاهني.
ولفت العبيان إلى أن القانون 
اجلديد من شأنه إضعاف الرقابة 
من قبل أعضاء مجلس اإلدارة على 
اجلمعية وعل����ى املوظفني وعلى 
األداء، وذلك من خالل تقليص عدد 
األعضاء من تس����عة إلى خمسة، 
الس����يما أن بع����ض اجلمعي����ات 
التعاونية مثل جمعية سلوى يعمل 
لديها أكثر من 500 موظف، وتصل 
ميزانيتها إل����ى 20 مليون دينار. 
وش����دد العبيان على ضرورة أن 
يكون لكل شريحة كويتية ممثل 
لها ف����ي اجلمعية مم����ا يزيد من 
رقابة املنطقة على عمل اجلمعية 
ومشاركة جميع األطياف، مبينا 
أن من األفضل بقاء عدد األعضاء 9 
كما هو عليه في القانون القدمي مع 
زيادة عدد األصوات إلى 3 وأن تكون 
فترة انعقاد املجلس 4 س����نوات، 
مما يساهم في تداول أفكار جديدة 
وبناءة دون أن يكون هناك ضغط 
في العمل على األعضاء، بل إن اجلهد 
سيتوزع على الكل، مما سيعطي 
نتائج أفضل. وأبدى العبيان تفهمه 
لرفع سن مرشح مجلس اإلدارة إلى 
30 سنة، قائال: إن هذا ما نفضله 
ألنه مع الثالثني من العمر يكون 
الرجل قد اكتسب بعض اخلبرة، 
ومن ث����م فإنه يتحلى بالتأني في 
اتخاذ القرارات التي قد تؤثر على 
أموال املساهمني، داعيا كذلك إلى 
رفع املؤهل الدراسي من الثانوية 
العامة إلى الشهادة اجلامعية، وقال: 
إن عضو مجلس اإلدارة يتعامل مع 
4 جهات كبيرة وهي وزارة الشؤون 
وجمهور املساهمني وأهالي املنطقة 
ومع جمعيات زميلة ومع موظفني، 
مما يس����تدعي أن يك����ون مزودا 

بالتعليم والثقافة واحلنكة.
وأعرب العبيان عن أسفه حيال 
تقليص القان����ون اجلديد حلرية 
مجل����س اإلدارة في السياس����ات 
التس����ويقية، وق����ال: إن القانون 
يغل ي����د اجلمعيات ويضعف من 
انطالقتها وإجنازاتها ويضع وزارة 
الشؤون مثل اجلالد على مجالس 
اإلدارات، داعي����ا احلكومة إلى أن 
تكون هناك هيئة تعاونية مستقلة، 
أسوة بهيئة الش����باب والرياضة 
وغيرها. ولف����ت العبيان إلى أن 
من اإلجح����اف معاقبة اجلمعيات 
التعاوني����ة امللتزمة جراء وجود 
مخالفة أو جتاوز على عدد بسيط 
منها، كما أن حرمان العضو ملدة 5 
سنوات من الترشح إذا وقعت عليه 

بخمسة أعضاء جدد ال يعرفون ما 
الذي كان يدور في مجلس اإلدارة 
املنتهي����ة مدته قبلهم، س����يمنح 
اللعب  الق����دمي فرص����ة  املجلس 
بامليزانية ثم يتحمل املجلس اجلديد 
املخالفات، بل إن بعض اجلمعيات 
التعاونية التي رصد عليها بعض 
املخالفات قام اثنان من أعضائها 
باالستقالة للتهرب من املسؤولية، 
فدخل عضوان احتياطيان إلكمال 
النصاب، فما كان من وزارة الشؤون 
إال ح����ل اجلمعية وإحالة اجلميع 
إلى النيابة مبن فيهم االحتياطيان 
اللذان لم ميض على دخولهما في 
املجلس إال يومان. وأكد العدساني 
أن القانون اجلديد لم يأخذ حظه 
من الدراسة، الفتا إلى أن القطاع 
التعاوني مختطف اليوم من قبل 
وزارة الشؤون، والتي تظلم الكثير 
من اجلمعيات ملجرد القيام بخطأ من 
بعض األعضاء، وهنا تتم املعاقبة 
بص����ورة جماعية، بالتحويل إلى 
النيابة، وهذا ما يؤكد عدم وجود 
رقابة. واس����تغرب العدساني من 
عدم تطبيق قانون كسر االحتكار 
حتى اليوم، مخمنا أن السبب هو 
إفادة بعض الش����ركات التجارية 
الكبرى، كما انتقد قلة عدد مفتشي 
وزارة التجارة البالغ عددهم 200 
مفت����ش فقط، حي����ث ال ميكن أن 
يغطوا األسواق واملنافذ التجارية 
الت����ي تعدت األلف، إضافة إلى أن 
هناك بعض املفتشني ليست لديهم 
دراية ببعض املثالب املوجودة، أو 
أنهم يدرون لكن يوقعون التعاوني 
في اخلطأ كي يستغلونه مستقبال. 
وأض����اف أن تبرئ����ة التعاونيني 
احملالني للقضاء معناه أن الوزارة 
اس����تعجلت في حل اجلمعية، أو 
تعسفت في اس����تخدام سلطتها. 
مشيرا إلى وجود زيادة في األسعار 
عندما نقارن الكويت بالدول األخرى 
وجندها أغلى من غيرها ومن ثم 
نعرف أن هناك خلال في التسعير 

وضعفا في الرقابة.
ولفت العدس����اني إلى أن آلية 
فحص املواد الغذائية سيئة، ضاربا 
مثال قدميا بوجود مادة مسرطنة 
بنس����ب غير مناس����بة في حليب 
األطفال اجلاف قائال: وزارة الصحة 
تعللت بأن أجهزتها قدمية ونحتاج 
إلى م����ادة غير متوافرة وصاحب 
الشركة املستوردة للحليب سيأتي 
بها، وأضاف أنه مت فحص املنتجات 
في بريطانيا بالتنسيق مع احتاد 
اجلمعيات واتضح أن العينات 3 
منها صاحلة وواحدة غير صاحلة، 
ف����ي حني تقاعس����ت التجارة عن 
دورها، مؤكدا أن األغذية الفاسدة 
ليس����ت وليدة اليوم، وإمنا كانت 

وهي حتى اآلن مستمرة.
الشاهني،  أما احملامي أس����امة 
فقد أكد خالل إدارت����ه للندوة أن 
بعض الشركات االحتكارية حتاول 
مهاجمة مرفق اجلمعيات التعاونية 
وتدميره، كما حت����اول النيل من 
املرفق،  التطوير واالرتق����اء بهذا 
الفتا إلى ضرورة االنتباه ألطراف 
اجلدل الدائر حاليا في مجلس األمة 
حول القانون اجلديد، منتقدا صمت 
احلكومة على تسرب بعض السلع 
الغذائية من اليابان احملتمل تلوثها 

باألشعة النووية.
محمد راتب  ٭

القائمني عليه. وأضاف: ان املفترض 
أن نطور قان����ون التعاون القدمي 
مبا يواكب العصر، لكن ما حصل 
هو أن واضع����ي القانون اجلديد 
لم يس����ألوا أصحاب االختصاص 
مثلم����ا س����ألوا أهل اخلب����رة في 
قانون املعاقني وفي قانون املرئي 
واملسموع، حيث استشاروا جمعية 
الصحافيني الكويتية، مشيرا إلى 
أنه بعد تصوي����ت 46 عضوا من 
أعضاء مجلس األمة على املداولة 
األولى تذكروا التعاونيني وقالوا: 

تعالوا أعطونا اقتراحات.
ووافق العدساني العبيان في 
أن تقليص ع����دد األعضاء إلى 5 
فقط سيؤدي إلى إرباك في العمل 
التعاون����ي، كما ان����ه ميثل خطرا 
على أموال املساهمني، الفتا إلى أن 
الصوت الواحد مع تقليص األعضاء 
سيؤديان إلى تفاقم األخطاء وانعدام 
الرقابة على اجلمعية، ولن يساعد 
على تطوير العمل، كما أن الصوت 
الواحد س����يعطي األقلية فرصة 

للتحكم باألغلبية.
وخالف العدساني رأي زميله 
العبيان باعتراضه على رفع سن 
املرش����ح إلى 30 سنة قائال: يكفي 
أن يكون السن في حدود 25 سنة، 
فنائب مجلس األمة ننتخبه وعمره 
21 سنة، كما أنه يجب حتفيز الشباب 
على العمل واإلجناز، وعادة ما تكون 
األخطاء في بعض األشخاص وليس 

في النظام االنتخابي.
ولفت العدساني إلى أن اإلتيان 

اللوائح يعتبر  جزاءات ملخالفته 
ظلما كبيرا، متسائال: ملاذا ال يكون 
حل اجلمعية أو حرمان العضو من 
الترشح مبنيا على حكم محكمة؟ 
وأضاف بالقول: إن هناك جمعيات 
تعاونية أثبتت نفسها على اجلانب 
التس����ويقي واملبيعات واألرباح 
وخدماتها املقدمة إلى أهالي املنطقة، 
ومهرجاناتها التسويقية الناجحة 
التي استفاد منها املواطن واملقيم 
على حد س����واء، متوقعا حتقيق 
إجنازات أفضل في مهرجانات السلع 
الرمضانية املقبلة إذا تعدل القانون 
مبا يراه أهل العمل التعاوني، وفي 
املقابل، فإنها قد تتراجع إلى الوراء 
إذا أقر هذا القانون اجلديد مبثالبه 
وثغراته احلالية. وانتقد العبيان 
كل هذه األموال التي تس����تقطعها 
احلكوم����ة من أرب����اح اجلمعيات 
الدولة، مذكرا  وإيجاراتها ألمالك 
أن معارضة مهرجانات الس����حب 
على الس����يارات كان����ت من قبل 
وزارة التجارة بناء على ش����كوى 
من األسواق املوازية، فاتفقت معها 
وزارة الشؤون على ذلك، وأضرت 
باجلمعيات املتمي����زة التي كانت 
مبيعاتها تتع����دى 80 ألف دينار 
في اليوم الواحد من خالل السوق 
أما رئيس جمعية  املركزي فقط. 
النزهة التعاونية السابق رياض 
العدساني، فأكد أن العمل التعاوني 
تطور منذ الستينيات بعد أن كان 
مبثابة أس����واق صغيرة وأصبح 
بعد الغزو مجمعات ضخمة بفضل 

أسامة الشاهني وأحمد العبيان ورياض العدساني

)قاسم باشا( جانب من احلضور  

الشاهني: ما املبرر 
لصمت احلكومة إزاء 

املنتجات امللوثة 
باإلشعاعات والقادمة 

من اليابان؟

العدساني: تقليص 
عدد األعضاء إلى 5 
سيؤدي إلى إرباك 

العمل التعاوني

الكندري والبناي من قائمة بيان والعازمي 
من »التطوير« يفوزون بانتخابات تعاونية »بيان« 

..وفوز جرمن وحيدر والصفار 
في انتخابات تعاونية الرميثية

اعل���ن مجل���س إدارة جمعي���ة الرميثية 
التعاونية عن فوز 3 مرشحني بعد ان حصدوا 
املراكز األولى حيث ف���از باملركز األول خالد 
رضا جرم���ن ب� 1077 صوت���ا والثاني عادل 
يوسف حيدر ب� 1052 صوتا، والثالث فاضل 
عباس الصفار ب� 1046 صوتا، وجاء في املركز 
الراب���ع احتياط علي محم���د القطان ب� 1034 
صوتا وعباس علي كرم 1001 صوت باملركز 

اخلامس، وعبداحملسن عباس اللنقاوي 977 
صوتا باملركز السادس.

وسيجتمع مجلس اإلدارة في وقت الحق 
لتشكيل الهيئة اإلدارية وقد جرت االنتخابات 
في جو دميوقراطي مليء باحلب واإلخاء بني 
املتنافسني وذلك بني قائمتني هما قائمة الغدير 

والوحدة، وقائمة التجمع.
ليلى الشافعي  ٭

التعاوني������ة  عق���دت جمعي���ة بي���ان 
انتخاباته����ا لعام 2011، وقد فاز باملركز االول 
مرشح قائم����ة بيان ياسر احم��د الكن��دري 
ب� 1376 صوتا، وفاز باملركز الثاني مرش�����ح 
قائم���ة التطوير مرضي العازمي وحص����ل 

عل���ى 1339 صوتا، وف���از باملرك����ز الثالث 
مرشح قائمة بيان احمد ناص���ر البناي وقد 
مت مس���اء ام��س تشكي��ل الهيئ����ة االدارية 

ملجلس االدارة.
ليلى الشافعي  ٭

)محمد ماهر( البناي والكندري وفرحة الفوز  

بذلها املؤسسون لهذا العمل 
التعاوني.

القانون منقوص  وقال: 
وفي���ه الكثير م���ن املثالب 
الى  والقص���ور وبحاج���ة 
الشديد  تعديل.. ولألس���ف 
ال نريد ان نقول ان القانون 
وضعوه وكأنه »سلق بيض« 
ونحن ال نرغب كتعاونيني 
ان نس���تعجل بهذا القانون 
ولنعم���ل جميعا الى الهدف 
الذي يحقق طموحاتنا بتطوير 
العمل التعاوني بشكل راق 
وهادف، لذلك نطالب بتأجيل 
القانون لنقدم دراسة متكاملة 
النواحي وبإطار  من جميع 
كامل م���ن الناحي���ة املالية 
والرقابية والفنية ليستمر 
بنجاح، كما استمر القانون 
احلالي ملدة 30 سنة بنجاح 
ويخدم العمل التعاوني الذي 
أصبح النم���وذج األمثل في 
الدول اخلليجية والعربية.

الى  الش���ايجي  وأش���ار 
أن احد بن���ود قانون العمل 
التعاوني اجلديد وهو انتخاب 
5 والصوت لواحد سيكرس 
الطائفي���ة والقبلية  األمور 
وأيضا لم يذكر القانون اي 
ش���يء عن توارث مجالس 
او تناقل اخلبرات  اإلدارات 
وغيره���ا م���ن املالحظات 
والبنود السلبية التي ستؤثر 
على اجناز وجن���اح العمل 

التعاوني.
وأضاف: العمل التعاوني 
م���ن مس���ماه يفت���رض ان 

الشايجي: قانون التعاون اجلديد بداية 
نهاية العمل التعاوني وأطالب بتأجيله 

يكون كفريق عمل متجانس 
ومجلس إدارة بروح الفريق 
الواحد وبالتالي بند الصوت 
الواحد لن يكون فيه جتانس 
وعمل كما ه���و حاصل في 
بع���ض إدارات اجلمعي���ات 

التعاونية.
وأضاف: البيان واملناشدة 
الذي أصدرناه واضح وفيه 
كل مطالبنا ويجب السماح 
باملزيد من الوقت لدراس���ة 
التعدي���الت وإمكانية  هذه 
تأجيل القانون للدراسة ألخذ 
رأي املختصني واملمارسني 
للعم���ل التعاوني ومعاجلة 
كل السلبيات التي ستعترض 
القطاع التعاوني في املرحلة 

املقبلة.

اس���تغرب عضو مجلس 
مش���رف  تعاوني���ة  إدارة 
ورئيس جلنة املش���تريات 
واالس���تثمار عل���ي احم���د 
الشايجي من استعجال إقرار 
قانون التعاون اجلديد والذي 
يعتبر في نظر كل مجالس 
إدارات اجلمعيات التعاونية 
التعاوني  العمل  بأنه نهاية 
ويحت���وي عل���ى أخط���اء 
وسلبيات ويخلق صراعات 
كبيرة داخل تلك املجالس مما 
يؤثر على إنتاجها وجناحها 
بينما في نظر بعض املطالبني 

فيه بأنه للتطوير.
وقال بع���د طلب اللجنة 
واالجتماعي���ة  الصحي���ة 
في مجل���س األمة حلضور 
اجتم���اع التعاونيني ومتت 
تلبية الدعوة من 28 جمعية 
منتخبة ومت تشكيل جلنة 
مكونه من 5 أعضاء لتوصيل 
رسالتنا التعاونية وهي ان 
هذا القانون اجلديد مرفوض 
العمل  الى تدمير  وسيؤدي 
التعاوني ملا يحمله من بنود 
سلبية س���تؤدي الى نهاية 
التعاون���ي وطالبنا  العمل 
بتأجيل هذا القانون الى ان 

نضع دراسة متكاملة.
واضاف الشايجي: اللجنة 
الصحية التي وضعت بنود 
القانون اجلديد دون الرجوع 
الى أصح���اب االختصاص 
والتعاونيني ألخذ رأيهم في 
األم���ر س���يؤدي الى ضياع 
التي  النجاح���ات واجلهود 
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شركة أوبال ليمتد للمقاوالت العامة للمباني

> تنظيف وحماية كافة أنواع السّجاد واألثاث.
> جلي وتلميع كافة أنواع الرخام والسيرامي�ك.
> تنظيف وحماية فرش السيارات )خدمة منازل(.
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علي الشايجي

العجمي يناشد النواب عدم إقرار املداولة الثانية لقانون التعاون
ناشد عضو املجلس البلدي مانع 
العجم����ي نواب مجلس األمة عدم 
اقرار قانون اجلمعيات التعاونية 
في املداولة الثانية لوجود ثغرات 
قانونية ف����ي الكثير من القانون، 
واملصيبة في هذا األمر أنه لم يتم 
أخذ رأي أصحاب االختصاص في هذا 
القانون، من خالل هذه التعديالت 

كأن هناك نواي����ا وبداية انطالقة 
خلصخصة اجلمعيات التعاونية 

وتوزيعها على التجار.
ولذلك نحن نطالب اخواننا في 
مجلس األمة بعدم االستعجال في 
اق����رار القانون، وعدم قتل وإنهاء 
املدني����ة بنصوص  املؤسس����ات 
تش����ريعية فيها مثالب وأخطاء 

قانونية كبي����رة وعلى رأس هذه 
املؤسس����ات املدنية املشاركة في 
ق����ارب واح����د مع مجل����س األمة 
وأكبر املؤسسات املدنية املجلس 
البل����دي، مت قتل وانهاء دور عمل 
املجلس البلدي من خالل املؤسسة 
التشريعية وحتويل قانون 1972/15 
الى قان����ون 2005/5، هذا القانون 

القاتل املدم����ر لنهضة البلد ومن 
ثم املؤسسة الرياضية، واملشاكل 
التي يعيشها البلد بسبب تعديالت 
قوانني الرياضة، واليوم مقبلني على 
تعديل قانون التعاون، وغدا تطول 
التعديالت املؤسسات النقابية ومن 
ثم يعاد الدور على القاتل املجرم 
ويقتل، وهي املؤسسة التشريعية 

وتصبح التعديالت أسوأ من قانون 
املجلس البل����دي وبهذا يكون قد 
مت قتل وإعدام جميع املؤسس����ات 
وانتهاك الدستور ومخالفة النص 
الدستوري الذي يطالب باملزيد من 
احلريات. وفي النهاية نقول وداعا 
وداعا جلميع املؤسس����ات املدنية 

ذات النفع العام.


