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تنسيقية التعاونيات: ال للخصخصة.. وعلى الصبيح 
حماية العمل التعاوني وأموال املساهمني

 محمد راتب

التنس���يقية للجمعيات  اللجن���ة  دعت 
التعاونية إل���ى الوقوف صف���ا واحدا في 
الت���ي أعلنت وزيرة  مواجهة اخلصخصة 
الشؤون االجتماعية والعمل االنتهاء من إعداد 
دراسة تتعلق بها، مطالبة بتغليب مصلحة 
املواطن وعدم التخلي عن القطاع التعاوني، 
ومؤكدة أهمية عدم إغفال التجارب السابقة 
مع العديد من القطاعات والنتائج السلبية 
التي أدت إلى إنهاء خدمات جميع الكويتيني 

العاملني فيها.
جاء ذل���ك في بي���ان أصدرت���ه اللجنة 
التنسيقية املطالبة بإجراء انتخابات احتاد 
اجلمعيات التعاونية عقب ندوة شارك فيها 
مجموعة من التعاونيني، حيث أكد البيان أن 
القطاع التعاوني بات تراثا حيا في احلياة 
اليومية وأن الوزارة تقوم بخطوة متس أحد 

مقومات الدولة األساسية.
وذّكر الوزيرة بخطابها في اليوم العاملي 
للتعاونيات حني أشادت بالقطاع التعاوني 
الكويتي بقولها »ان رعاية الدولة للحركة 
التعاونية تعد متيزا حضاريا ودليال على 
االهتمام بهذا القطاع احليوي عبر تقدمي كل 
أوجه الدعم والتأهيل له« كما ذّكرها باملادة 

الثالثة والعشرين من الدستور الكويتي.
وشدد البيان على أن وزارة الشؤون هي 
اجله���ة التي يفترض بها الدفاع عن حقوق 
التعاونيني والقط���اع التعاوني واحملافظة 
على أموال املساهمني من خالل الرقابة التي 
منحها لها املش���رع وفقا للقانون، وتغليب 
مصلحة املواط���ن على مصلحة التاجر في 
مقدمة اولوياتها والتي بال ش���ك لن تكون 
متوافرة في مشروع اخلصخصة، مشيرا إلى 
أن السؤال الذي جتب اإلجابة عنه من املستفيد 
األول ولصالح من ستتم اخلصخصة، ومن 
الذي ستكون لديه السيطرة على أحد أهم 

جوانب املرتكزات األمنية في الدولة.
وزاد البيان أن التعاونيني كانوا يرقبون عن 
كثب املوقف احلكومي والنيابي من خصخصة 
اجلمعي���ات ملا لذلك من آثار س���لبية على 
املساهم واملستهلك وعلى القطاع التعاوني 
واالقتصاد الكويتي بوجه عام، وسيستمرون 
في ب���ذل قصارى جهدهم في إيصال وجهة 
نظرهم جلميع املس���ؤولني بالدولة للدفاع 

عن املكتسبات التعاونية.
وخالل الندوة، قال منسق اللجنة وليد 
العبطان اننا سنطرق كل السبل القانونية 
ملواجهة التوج���ه خلصخصة التعاونيات، 
مش���يرا الى ان اللجنة طلب���ت لقاء وزيرة 
الش���ؤون والوكيل املس���اعد للتعاون وما 
زالت تنتظر الرد، باإلضافة إلى اننا نسعى 
إلى االجتماع مع أعض���اء اللجنة الصحية 

واالجتماعي���ة ف���ي مجلس االم���ة إال أنه 
حتى اللحظة لم يت���م التوصل إلى نتيجة 

ايجابية.
وبني أننا سنواصل طرق كل االبواب لوقف 
هذا التوجه والقرار سيكون لكل اجلمعيات 
التي وقعت على طلب اج���راء االنتخابات 
الحتاد اجلمعي���ات والتي وصل عددها إلى 

40 جمعية.

خصخصة الشؤون أواًل

ووجه نائب رئيس مجلس ادارة جمعية 
الصباحية التعاوني���ة عبدالرزاق الرويلي 
رسال�ة الى وزي�رة الش���ؤون يدعوها إلى 
تطبيق القان����ون اوال واتخ�اذ ق�رارات في 
امللف�����ات التي م�ا زال��ت حبيس���ة االدراج 
في ال����وزارة قبل التفكي���ر في خصخصة 
الوزارة  التعاونيات، مطالب���ا بخصخصة 
أوال وخصوص���ا في ظل الروتني احلكومي 
الذي يجعل كتابا موجها للوزارة يستغرق 

شهرا حلني البت فيه.
وقال ممثل جمعية الش���هداء التعاونية 
د. أس���امة اجلهيم اذا كانت الوزارة تعتقد 
ان اجلمعيات فاشلة وفيها سلبيات، فنحن 
نعتب���ر ان الوزارة غير ق���ادرة على ادارة 
ملف التعاونيات، مؤك���دا أن اجلمعيات ال 
تعترض على رقابة وزارة الشؤون ولكنها 
ترفض وضع اللوم عليها والقول إن احلل 

في اخلصخصة.
من جانبه، استغرب عضو مجلس ادارة 
جمعية بيان فؤاد العازمي ان تكيل وزارة 
الشؤون مبكيالني، حيث تطالب التعاونيني 
بتطبي���ق القانون بحذافي���ره وفي الوقت 
نفسه تخالف القوانني باعالنها خصخصة 
التعاونيات فه���ل يعقل ان تخصص أموال 

املساهمني وتبيعها.
وقال رئيس جلنة املشتريات في جمعية 
صباح السالم احمد العتيبي ان وزارة الشؤون 
القت في ملعبنا كرتني االولى مخالفة التجديد 
لالحتاد املعني والثانية التوجه خلصخصة 
التعاونيات التي مت االنتهاء من دراس���تها، 
مبينا أن 40 جمعية تطالب بإجراء انتخابات 
ف���ي االحتاد وإذا لم تكن جميعها على قلب 

رجل واحد فسوف تطبق اخلصخصة.
من جانبه، قال خالد العدواني من جمعية 
الرقة ان املشكلة تكمن في ان قانون التعاون 
اجلدي���د مر من خالل مجل���س امة منتخب 
من الشعب كما مر القانون من خالل احتاد 
جمعيات منتخب ومت تغيير النظام االساسي 
ولم يتحرك احد، مؤكدا ان اخلصخصة لن 
حتدث ما دمنا نقف في وجهها بقوة، مقلال 
من أهمية تشكيل اللجان، مؤكدا انه ان لم 
نلجأ إلى القضاء فلن تكون هناك فائدة من 

أي جهود تبذل.

جانب من احلضور

املتحدثون خالل الندوة 

أكدت أن التجارب السابقة لم تكن ناجحة

شرار: القرية التراثية ترتدي حلة جديدة بخدمات ومرافق متكاملة

وسياحيا، مثمنا دور جميع 
اللجان العاملة. 

وتعتبر قرية الشيخ صباح 
األحم����د التراثية من املواقع 
الس����ياحية التي حتمل عبقا 
تراثي����ا وتاريخي����ا، ومتتد 
مساحتها آلالف الكيلومترات، 
متضمن����ة جمي����ع العناصر 
العصري����ة األساس����ية، من 
متاحف تراثية، مس����ابقات 
وجوائ����ز، عروض ترفيهية، 
أسواق شعبية قدمية، ألعاب 
أطفال، مطاعم ومقاه، البحيرة 
الصناعي����ة، رياضة ركوب 
اجلمال، استعراض السيارات، 
عروض الس����يارات القدمية، 
وتشهد املواقع احملاذية للقرية 
مس����ابقات تراثية وشعبية 
جتري منافساتها يوميا، حتت 
رعاية صاحب السمو األمير، 
التي تتضمن سباقات الهجن 
والصقور واخليل والطيور 
واألغنام، وترصد جوائز قيمة 

للفائزين.

وأشار ش����رار إلى أن هذا 
العام س����ترتدي القرية حلة 
جديدة م����ن ناحية اخلدمات 
واملرافق املتكاملة، التي ستوفر 
كل سبل الراحة وقضاء الوقت 
املمتع لل����رواد من العائالت، 
الذين باس����تطاعتهم قضاء 
يوم كامل وسط هذه األجواء 
الربيعية اجلميل����ة، لتكون 
لهم متنفسا شعبيا وتراثيا 

سموه بأن تكون هذه القرية 
وجهة حضارية تعبق في تراث 
اآلباء واألجداد، التي أصبحت 
محط أنظار املواطنني وأبناء 
دول مجلس التعاون اخلليجي، 
التي يجري افتتاحها تزامنا 
مع احتفاالت الكويت بأعيادها 
الوطنية وتسمية سمو األمير 
قائدا إنسانيا والكويت مركزا 

للعمل اإلنساني.

تفتح قرية الشيخ صباح 
األحمد التراثية في الس����املي 
كيلو 59 أبوابها أمام املواطنني 
واملقيم����ني وأبن����اء مجلس 
التع����اون اخلليجي اجلمعة 
املقبل، حيث س����تنظم حفل 
افتتاح بهذه املناسبة مبشاركة 
عدة فرق ش����عبية، مبواكبة 
إعالمية من تلفزيون الكويت، 
الذي سيتخلله عدة أنشطة 
ومسابقات تراثية، ستكون 
القرية يوميا،  بانتظار زوار 
وتستمر فعاليات القرية إلى 
الس����ادس عش����ر من مارس 

املقبل.
من جانبه، ثمن املستشار 
في الديوان األميري واملشرف 
العام على مهرجان املوروث 
الش����عبي محمد ضيف اهلل 
شرار مكرمة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
بإقام����ة مهرج����ان املوروث 
الشعبي للعام اخلامس على 
التوالي، إلى جانب توجيهات 

ألعاب األطفال

منظر جميل للقرية

املطاعم واملقاهيمحمد ضيف اهلل شرار

صباح الفهد: حفل مميز الفتتاح مهرجان املوروث الشعبي

الزايد: »مطاحن الدقيق« تشارك 
بكل ما يدعم الهوية التراثية للكويت

فترة بإقامة مسابقات القدرة 
والتحمل للخيل للجنسني 
كما اقيمت عدة منافسات فئة 
األغنام وستتواصل في األيام 

املقبلة. 
الش���يخ صباح  وب���ني 
الفهد أنه متت إقامة بعض 
منافسات فئة الطيور التي 
ستس���تمر ملدة أطول نظرا 
الى املشاركة غير املسبوقة 
فيها والتي وصلت إلى أكثر 
من 2800 متسابق. الفتا الى 
املسابقات اخلاصة في فئة 
االب���ل التي تع���د )عروس 
املهرج���ان( نظرا الى كثرة 
مسابقاتها ومتيزها فضال 

عن ش���عبيتها اجلارفة بني 
التعاون  أبناء دول مجلس 
اخلليجي وس���تبدأ اعتبارا 
من 20 يناير اجلاري وتشمل 
مس���ابقات املزاين بألوانها 
الستة وهي )الوضح والشعل 
والصفر واحلمر واملجاهيم 
والشقح( سواء للمجاميع 
)30( و)50( وكذلك للفردي 

واالنتاج. 
وأشار الى أن منافسات 
الفروسية فئة السرعة ستبدأ 
بدورها االسبوع املقبل في 
مقر نادي الصيد والفروسية 
فيم���ا س���تقام منافس���ات 
البحري في وقت  املوروث 
يحدد الحقا من قبل اللجنة 
املنظمة لهذا املوروث وذلك 
في دواوين الصيادين الثالثة 
بالوطية والفنطاس ورأس 

الساملية. 
واشاد الشيخ صباح الفهد 
بسير مس���ابقات املهرجان 
حت���ى اآلن بفض���ل تعاون 
جميع املتسابقني مع جلان 
التحكيم التي تقوم بعملها 
على أكمل وجه مشيدا بالعمل 
املميز جلميع أعضاء اللجان 
العاملة في املهرجان ما أثمر 

هذا النجاح املتواصل. 

والبحرين وقطر سيتأجل 
الى وقت الحق  تدش���ينها 
نظرا ال���ى عدم االنتهاء من 
جتهيزه���ا داعيا كل محبي 
التراث األصيل الى احلضور 
واالستمتاع باالجواء املميزة 
بالقرية السيما على ضفاف 
التي  البحي���رة الصناعية 
شيدث على مساحة 13 ألف 
متر مرب���ع وتضم خدمات 

مميزة. 
وذكر أن املهرجان يتميز 
مبشاركة قياس���ية بلغت 
أكث���ر من 5600 متس���ابق 
خالف منافسات الفروسية 
واملوروث البحري وبدأت قبل 

أكد نائ���ب رئيس جلان 
املس���ابقات ف���ي مهرجان 
الش���عبي الشيخ  املوروث 
اكتمال  الناصر  صباح فهد 
االستعدادات كافة لالفتتاح 
الذي  الرس���مي للمهرجان 
يحظى برعاية صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد 
ويقام يوم اجلمعة املقبل. 

وأضاف إن اللجنة املنظمة 
للمهرجان أعدت حفال مميزا 
الفتتاح املهرجان الذي يستمر 
70 يوم���ا وذلك ف���ي قرية 
صباح االحمد التراثية على 
الكيلو  الساملي عند  طريق 
العديد من  )59( ويتضمن 
الفقرات الفنية والفلكلورية 
والثقافية. وسيشهد احلفل 
كذلك تدشني متاحف تابعة 
للمملكة العربية السعودية 
الى  وسلطنة عمان اضافة 
الكويتي لعرض  املتح���ف 
االنش���طة التراثية في تلك 
ال���دول ومتاحفها ومناذج 
عن أس���واقها القدمية بعد 
أن ش���يدت اللجنة املنظمة 
مبنى خاصا لكل دولة لعرض 

تراثها اخلاص بها. 
وأوض���ح أن متاح���ف 
العربية املتحدة  االم���ارات 

من منافسات فئة الطيور في مهرجان املوروث الشعبي  الشيخ صباح فهد الناصر 

على هذا البلد الكرمي. وقال 
ان ش���ركة مطاحن الدقيق 
واملخابز الكويتية تش���ارك 
بكل ما يدعم ويبرز الهوية 
التراثية للكويت خاصة ودول 
مجل���س التعاون اخلليجي 
عامة ملا يحمل���ه من طابع 
وطني أصيل. كما ش���اركت 
من قبل في رحلة إحياء ذكرى 
الغوص بصفتها حدثا وطنيا 
أبرز  خليجيا مميزا ومتثل 
الفعاليات الوطنية في مجال 

إحياء التراث البحري.
ال���ى ان مهرجان  ولفت 

الفرصة  امل���وروث يتي���ح 
لفتح مجاالت عديدة لألجيال 
اجلدي���دة أن تتعرف على 
عادات وتقاليد اآلباء واألجداد 
التي انكمشت وتقلصت مع 
الزم���ن والتطورات  مرور 
التكنولوجية والعوملة وما 
شابهها، ونتمنى أن تنتقل 
عبر األجيال اجلديدة ألنها 
في حد ذاتها أسلوب حياة 
متكامل ورائع، وإن تطوير أي 
مجتمع ال يأتي إال من خالل 
فهم وإحياء تراث األجداد مبا 
يتضمنه من دروس وعبر.

ما ميي���ز مهرجان املوروث 
الشعبي انه يتضمن فعاليات 
للتراث واملقتنيات األثرية 
لألجداد وأجنحة خاصة لهواة 
املهن واحلرف واملشغوالت 
اليدوي���ة وحف���الت للفن 
الشعبي الكويتي ومسابقات 
مزاين اإلب���ل بكافة ألوانها 
ومس���ابقات  وأنواعه���ا، 
املوروث البح���ري والبري 
مم���ا يجعل م���ن املهرجان 
إحياء ومتجيدا لتراث اآلباء 
واألجداد وتكرميا لهم على ما 
عانوه في السابق للمحافظة 

قال الرئي���س التنفيذي 
الدقيق  لش���ركة مطاح���ن 
الكويتية مطلق  واملخاب���ز 
املاس���ي  الراع���ي  الزاي���د، 
ملهرجان املوروث الشعبي 
املهرج���ان يعتبر  ان ه���ذا 
فخر، لنا جميعا أبناء الوطن 
الكويت. معبرا عن  الغالي 
البالغة باملشاركة  سعادته 
في املهرجان وهو ما يعزز 
بدوره من دور الشركة في 
مسؤوليتها االجتماعية جتاه 

املجتمع الكويتي.
الزاي���د ان اهم  وأضاف 

مطلق الزايد 

القرية التراثية 
تتضمن جميع 

العناصر العصرية 
األساسية


