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اخلالدي: مستقبل جناح القطاع التعاوني متعلق بضرورة حوكمته
قــال املستشــار التعاوني 
غايد اخلالــدي إن اجلمعيات 
التعاونيــة تســتحوذ علــى 
نحــو ٧٥٪ من املواد الغذائية 
بالسوق الكويتي، وإن وجود 
التعاونية  احتاد اجلمعيــات 
مبنزلة صمــام األمــان لعدم 
زيــادة األســعار فــي القطاع 
التعاوني أو في الدولة بشكل 
عــام، ولنا الفخر بأن الكويت 
هــي الوحيــدة فــي اخلليــج 
ودول اجلــوار التي بها احتاد 
للجمعيــات التعاونيــة مينع 
الزيادة املصطنعة في أسعار 
املواد الغذائية واالستهالكية.

جاء ذلك على هامش ختام 
الناجــح»  دورة «التعاونــي 
التي نظمتهــا جمعية حماية 
املستهلك، وكان اخلالدي أحد 
احملاضريــن بها، حيــث قدم 
للمشاركني ورشة عمل بعنوان 
«الدور املنوط بالتعاوني جتاه 

املستهلك واملساهم».
أن  اخلالــدي  وأوضــح 
زيــادة أي ســلعة موجــودة 
يتطلــب خــروج تعميــم من 
جلنة األسعار التابعة الحتاد 
اجلمعيــات التعاونيــة، وفي 
قيام أي شركة بزيادة السعر 
رمبا تصل العقوبة إلى إغالقها، 
حيث يتوجب على أي شركة 
ترغب بزيادة السعر أن تتقدم 
بطلــب إلــى جلنــة األســعار 
وتوضح مبررات الزيادة ويقدم 
ما يثبت أن املصدر قد زاد عليه 

التــي  الناجــح»  «التعاونــي 
حمايــة  جمعيــة  نظمتهــا 
املستهلك بدعم وتشجيع من 
رئيس وأعضاء مجلس إدارة 
التعاونية  احتاد اجلمعيــات 
وحرصهــم علــى تبنــي مثل 
هــذه الــدورات خللــق ثقافة 
ووعي مجتمعي جتاه اجلمعية 
التعاونية ودورها، فاجلمعيات 
التعاونية تعد من أقدم اجلهات 
التعاونية في الكويت ولها دور 
كبيــر، فال توجــد أزمة مرت 
على الكويت منذ االســتقالل 
الفلسطينية  مرورا بالقضية 
وحرب ١٩٦٧ وحرب ١٩٧٣ إلى 
الغزو الصدامي للكويت وكان 
آخرها جائحة كورونا، جند أن 
اجلمعيات التعاونية كان لها 
دور كبيــر وفعــال في توفير 
األمن الغذائي للمواطن الكويتي 
وكل مــا يعيــش علــى تراب 
الكويت، وقدم القطاع التعاوني 
الكثير مــن التضحيات خالل 
هذه األزمات ليسطر بأحرف من 
نور ومنهم على سبيل املثال 
املرحــوم مبــارك النــوت من 
جمعية العارضية التعاونية 
وغيره الكثير من الذي قدموا 
أنفسهم في املجال التطوعي، 
إضافة إلى أن القطاع التعاوني 
يستقطب نحو ١٥ ألف فرصة 
عمل للكــوادر الوطنية وهذا 

العدد قابل للزيادة.
وأشار اخلالدي إلى وجود 
مفهوم خاطئ من البعض وهو 

مليون دينار وتصل في بعض 
اجلمعيات إلى ١٧ مليون دينار 
سنويا، ولذلك فهناك ضرورة 
الستقطاب هذا العناصر التي 
ترغب في دخول مجال القطاع 
التعاونــي وإلزامهم بحضور 
دورة تدريبيــة للتعرف على 
هذا القطــاع وتزويده ببعض 
املعلومات التي تساعده على 
النجاح من حوكمــة، وإدارة، 
القوانــني، ولوائــح  وثقافــة 
حماية املســتهلك، واجلوانب 
التعامل  احملاســبية، وكيفية 
مع املســتهلك الــذي من أجله 
التعاونيات، وغيرها  أنشئت 
من املعلومات التي تعينه على 
النجاح في مهمته التعاونية.

وكشف اخلالدي أن هناك 
مقترحــا مت تقدميــه لوزيــر 
الشــؤون بشــأن إلــزام كافة 
املتقدمني النتخابات اجلمعيات 
التعاونية مــن اجتياز دورة 
تدريبية ملدة أسبوعني لتأهيل 
املتقدم للقيادة ومساعدته على 
النجاح في مهامه التعاونية ألن 
هذا الشخص سيترتب عليه 
جنــاح أو خســارة اجلمعية 
واألمثلــة الســابقة على ذلك 
موجودة، حيث تولى أشخاص 
غير مؤهلني لبعض اجلمعيات 
الدنانيــر  وخســرت ماليــني 
بسبب قرارات خاطئة، مؤكدا 
أن مســتقبل جنــاح القطــاع 
التعاوني واستمراره متعلق 

بضرورة حوكمته.

النظــر للقطاع التعاوني على 
أنه قطاع جتاري، على الرغم 
من أن األنظمة والقوانني التي 
وضعها املشــرع لهذا القطاع 
وضعت على أنه قطاع جتاري، 
إلى أن القطاع التعاوني تخطى 
الفكرة التجارية إلى منظومة 
اقتصاديــة مــن بيع وشــراء 
وتخزين وتأجير واستئجار، 
بل وصل األمر إلى قيام بعض 
اجلمعيــات بتصنيــع ســلع 
خاصــة بهــا وتقــدمي خدمات 
لوجســتية، ومن هنا جند أن 
اجلمعية التعاونية كانت في 
بداياتها شــكل جتاري بسيط 
وحتولــت اآلن إلــى منظومة 
اقتصاديــة تدخل فــي امليزان 
التجاري للدولة، حيث تصل 
مبيعات اجلمعيات التعاونية 
على مستوى الكويت الى مليار 
ومائتي مليون دينار سنويا، 
وال شك أن ذلك يشكل ميزانا 
إلى  جتاريا للكويــت، إضافة 
األربــاح التي يجنيها املواطن 
الكويتــي كمســاهم فــي هذه 
اجلمعيات والتي حتتسب ضمن 

الدخل القومي للفرد سنويا.
وطالب اخلالدي بإعادة قراءة 
التعاونيات قــراءة صحيحة 
ويتم تعديل قوانينها لتحاكي 
هذه املنظومة االقتصادية مبا 
في ذلك العنصر البشري الذي 
يدير هذه املنظومة، حيث جند 
أن مــن يديــر هــذه املنظومة 
يتعامل مبا يتراوح بني ٤ و١٢ 

أشار خالل ختام دورة «التعاوني الناجح» إلى أن احتاد اجلمعيات صمام أمان لعدم زيادة األسعار

غايد اخلالدي

السعر، وفي حال ارتأت جلنة 
األســعار أن الزيادة املطلوبة 
مبررة وغيــر مصطنعة تتم 
املوافقــة على الطلب وإصدار 
تعميــم جلميــع اجلمعيــات 
التعاونيــة في الكويت بقيمة 
زيــادة هــذه الســلعة، ولكن 
في باقي الدول املجاورة جند 
أن الشــركات لهــا حرية رفع 
األســعار والســوق مفتــوح 
لديهم بنظام «عرض وطلب»، 
ولذلــك فالكويت حريصة كل 
احلــرص على توفير الســلع 
الغذائيــة واالســتهالكية في 
اجلمعيات التعاونية بأسعار 
مناسبة، وفي املقابل جند أن 
هناك تنافسا في األسعار في 
شــركات القطاع اخلاص وال 
يوجد ســعر محدد لديهم ألن 
هذه الشــركات ليســت حتت 

مظلة احتاد اجلمعيات.
دورة  أن  إلــى  وأشــار 

السفير جورج خالل افتتاح املعرض الهندي للنول اليدوي:
فرص كبيرة لتعزيز التعاون واملشاركة االقتصادية مع الكويت

أسامة دياب

بالتعــاون مــع املجلــس 
الوطنــي للثقافــة والفنــون 
الســفير  افتتــح  واآلداب، 
الهنــدي لــدى البالد ســيبي 
جورج واألمني العام املساعد 
الوطنــي للثقافــة  املجلــس 
والفنون واآلداب بدر الدويش 
املعرض الهندي للنول اليدوي 
في الكويت في «بيت السدو» 
في إطار احتفاالت الســفارة 
الـــ٦٠ لتأســيس  بالذكــرى 
العالقات الديبلوماســية بني 

الهند والكويت.
وقــال جــورج إن «بيــت 
االتصــال  يعكــس  الســدو» 
القــوي والعالقــات التاريخية 
بني الهند والكويت وخصوصا 
في مجال صناعة املنسوجات 
وقطاع النول اليــدوي، فعلى 
مدار أجيــال كان النســاجون 
الكويتيون يستوردون األصباغ 
مــن الهنــد، مشــيرا إلــى هذا 
املعرض جزء من جهود السفارة 
لالحتفال بالترابط الثقافي، وفي 
الوقت نفسه  تعزيز املشاركة 

االقتصادية مع الكويت.
وأشار إلى أن بالده تعتبر 

حيــث إن األقمشــة الهنديــة 
املنســوجة يدويــا معروفــة 
منــذ زمن بعيد وتعد من بني 
أقدم املنسوجات اليدوية في 
العالم، موضحــا أن صناعة 
النول اليدوي في الهند لديها 
تقاليد عريقة متثل كل منطقة 
في الهند لها تقاليدها اخلاصة 
فــي النســيج، فمــن جامــو 
وكشــمير إلى كيراال وتاميل 

اليدويــة ومنتجاتنــا للنول 
اليــدوي معروفــة في جميع 
أنحــاء العالــم. وتابــع: يعد 
قطاع املنسوجات في الهند أحد 
أقدم الصناعات في االقتصاد 
الهندي، حيث يعود تاريخه 
إلى عدة قرون. كما أن الهند هي 
ثاني أكبر مصدر للمنسوجات 
واملالبس في العالم. تســاهم 
صناعة املنسوجات واملالبس 
الهنديــة بنســبة ١٢٪ فــي 
التصديــر ومتلــك  عائــدات 
٥٪ من التجــارة العاملية في 
املنســوجات واملالبس، ومن 
املتوقع أن ينمو إلى ١٩٠ مليار 
دوالر أميركي بحلول السنة 

املالية ٢٠٢٦.
وأوضح أن قطــاع النول 
اليدوي في الهند اليزال يحتل 
مكانة بارزة مع وجود أكثر من 
ستة ماليني شخص مشاركني 
بشكل مباشــر وغير مباشر 
فــي الصناعة، تعــد صناعة 
النول اليدوي ثاني أكبر مزود 
للتوظيف لســكان الريف في 
الهند بعد الزراعة وتشــتهر 
منتجات صناعة النول اليدوي 
الفريدة  الهندي بتصميماتها 

والبراعة.

نادو، من الشمال الشرقي إلى 
راجاستان وجوجارات، ينتشر 
النول اليدوي بتنوع عبر آالف 
البلدات وال تكاد توجد قرية 
ال يوجد فيها النساجون، كل 
منهم ينسج اجلمال التقليدي 
لتــراث الهند الثمني. ويتميز 
الفنانــون الهنــود اآلن فــي 
جميع أنحاء العالم بأناقتهم 
في الغزل والنسيج والطباعة 

في إطار احتفاالت السفارة بالذكرى الـ ٦٠ لتأسيس العالقات الديبلوماسية بني البلدين

(متني غوزال) السفير سيبي جورج يتفقد املعروضات  

الكويت ودول مجلس التعاون 
اخلليجي شــركاء طبيعيني، 
الفتا إلى وجود فرص كبيرة 
لتعزيــز التعاون مع الكويت 
في مختلــف املجــاالت نظرا 
لإلمكانات الهائلة التي يتمتع 

بها البلدان.
وأضاف جــورج: تعكس 
صناعة النول اليدوي في الهند 
الثراء والتنوع الثقافي للهند، 

لو فليشر: معرض «فرنسا والكويت - صداقة ألكثر من قرنني» 
يوّثق العالقات التاريخية بني البلدين في مختلف املجاالت

أسامة دياب

أعربت الســفيرة الفرنسية لدى 
البالد كلير لو فليشر عن سعادتها 
الفتتــاح املعرض الذي ينظمه ألول 
مــرة املركز الفرنســي لألبحاث في 
شبه اجلزيرة العربية حتت عنوان 
«فرنســا والكويت - صداقة ألكثر 
من قرنني». وأضافت لو فليشر في 
تصريحات للصحافيني على هامش 
مراســم االفتتاح أن املعرض يوثق 
تاريخ العالقات الفرنسية- الكويتية، 
ويكشــف أن العالقات الثنائية بني 
البلديــن تاريخية وقدمية وعميقة، 
الفتة الى تطلع بالدها لتعزيز التعاون 

مع الكويت في شتى املجاالت.
ولفتت إلــى أن املعــرض يوثق 

الثقافيــة واالقتصاديــة  العالقــات 
والعســكرية والتجاريــة ومختلف 
مناحي العالقات الثنائية، معربة عن 
ارتياحها لتطور العالقات والسيما أن 
البلدين قد بدآ احلوار االستراتيجي 

هذا العام على املستوى الوزاري.
واستذكرت زيارة وزير خارجية 
بالدها جان ايف لودريان في مارس 
املاضي، معربة عن آمالها في أن تكون 
هناك زيارات متبادلة رفيعة املستوى 

في املستقبل القريب.
مــن جانبــه، قال رئيــس املركز 
الفرنسي لألبحاث في شبه اجلزيرة 
العربيــة د.مكرم عباس أن املعرض 
يأتي في إطار جهود املركز الفرنسي 
لألبحاث في شبه اجلزيرة العربية في 
توثيق العالقات الثنائية التاريخية 

مــع الكويت، وذلك في إطار احتفال 
البلدين مبرور ٦٠ عاما على تأسيس 

العالقات الديبلوماسية.
وأضــاف: البلدان لديهما عالقات 
تاريخية على املســتوى السياســي 
الثقافــي  املنظــور  مــن  وكذلــك 
واالقتصــادي والعلمــي والفنــي، 
فمثال كان هناك تأثير كبير لتجارة 
اللؤلؤ في الكويت على عمل الصاغة 
الفرنسيني مثل كارتييه وروزونتال، 
حيــث وجدنــا عدة لوحات جتســد 
هــذا التعاون، وكما كان هناك جتار 
كويتيون يذهبون إلى باريس لبيع 
اللؤلؤ، كان هناك جتار فرنســيون 
يأتون إلى الكويت فــي تلك الفترة 
وذلك في بداية القرن العشرين ابتداء 

من ١٩١٠ إلى ١٩٢٠.

وتابع: هناك تبادل ثقافي وتعاون 
بــني متحــف اللوڤر ومعهــد العالم 
العربي ودار اآلثار اإلسالمية والصباح 
كولكشــن، أما عن التعاون العلمي 
فهناك تعاون للتنقيــب على اآلثار 
من قبل بعثات فرنسية التي تعمل 

مع الكويتيني.
وعــن مصادر جمــع املعلومات، 
قال: عملنا ينصب في جمع املصادر 
والتنقيب عن الوثائق، حيث إن هناك 
وثائق معروفة وأخرى غير معروفة 
مت اكتشافها من قبل طالبني متدربني 
أتيا من فرنسا وشاركا في إقامة هذا 
املعرض حتت إشراف أساتذة باحثني 
ملدة ٣ أشــهر، موضحا أن إقامة هذا 
املعرض هو نتيجة جهد جماعي مع 

ترجمة الوثائق.

ينظمه املركز الفرنسي لألبحاث في إطار االحتفال مبرور ٦٠ عاماً على تأسيس العالقات الديبلوماسية

مكرم عباس يقدم شرحا حول مقتنيات املعرضالسفيرة كلير لو فليشر والشيخ دعيج جابر العلي ومكرم عباس خالل افتتاح املعرض

نقابة «السكنية» تطالب بسرعة إجناز
األعمال املمتازة وبدل اإلجازات للموظفني

عادل الشنان

أبدى رئيس نقابة العاملني 
العامة للرعاية  في املؤسسة 
الســكنية عبدالرحمن الغامن 
اســتياءه مــن تأخــر قطــاع 
الشــؤون املاليــة واإلداريــة 
إجنــاز  فــي  باملؤسســة 
اســتحقاقات املوظفني املالية 
ومنهــا على ســبيل املثال ال 
احلصــر األعمــال املمتــازة 
وتأخيرها على مدى السنوات 
الثالث األخيــرة حيث كانت 

تصرف سابقا خالل شهر أبريل كما جرت العادة 
إال أنها وخالل السنوات األخيرة شهدت تأخيرا 
حتى شهر أكتوبر، كما يتم التكتم على أعداد 
وأسماء املســتحقني رغم أن املوضوع برمته 
ال يحتاج ســوى أسبوع بحيث جتتمع جلنة 
شــؤون املوظفني وترفع األسماء على النظام 
اآللي الذي يقوم بدوره في تدقيق املالحظات 

ومن ثم تكون القوائم جاهزة 
لإلعالن عنها.

الغــامن بإعــادة  وطالــب 
التعيينات ألن  تشكيل جلنة 
من يرأســها حاليا هو رئيس 
التظلمات من «األعمال  جلنة 
املمتازة» وهــذا األمر مخالف 
للنظم واللوائح املعمول بها في 
مختلف جهات الدولة احلكومية 
باإلضافة إلى أهمية أن تكون 
نقابــة العاملــني باملؤسســة 
عضوا فــي جلنــة التظلمات 
باعتبارهــا املدافــع األول عن 

حقوق املوظفني ومكتسباتهم املالية.
وأشــار إلــى أن جميع اجلهــات احلكومية 
فــي الدولة أبلغــت موظفيها عــن آلية صرف 
بيع اإلجــازات ومددها املقــررة قانونا إال في 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية لم يتم التطرق 
للموضوع إطالقا رغــم انه حق للموظفني مت 
إقراره مبوافقة السلطتني التشريعية والتنفيذية.

عبد الرحمن الغامن

هي خلوة وانفرادية ووحدة وبعض منها 
اعتكاف!

تعلمنا في احلياة أن العزلة عبادة!
وال أقصد هنا العزلة االجتماعية واخلوف 

من التفاعل االجتماعي واحلركي!
ومع مضي سنوات العمر تعلمنا أيضا أن 
(العزلة) ضرورية من وقت إلى آخر حملاسبة 
النفــس وإجراء كما نســميه (جرد) لتقييم 

أفعالنا وأعمالنا وإجنازاتنا!
كتبت فــي ٢٠١٩/٤/٢١: خلوة مع النفس، 
وفــي ٢٠٢١/٣/١١: خلــوة كورونيــة، واليوم 

خلوات الفنس!
من أجمل األبيات الشــعرية التي قرأتها 

ما يلي:
آنســت بوحدتي فلزمت بيتي

فطاب األُنس لي ومنا السرور
فأدبنــي الزمــان فــال أُبالي

هجــرت فــال أُزاُر وال أزوُر
وقال شاعر أيضا:

ما تطعمت لــذة العيش حتى
للبيت والكتاب جليسا صرت 

ليس شيء عندي أعز من العلم
فلــم أبتــغ ســواه أنيســا

إمنا الذل فــي مخالطة الناس
فدعهم وعش عزيزاً رئيســا

التفكــر والتفكير واالنــزواء مع النفس 
والروح والنظر فيما فات وتدبر القادم املجهول 
أمور ضرورية لإلنسان العاقل الذي ال تغره 

الدنيا.
وأطيب أوقاتي من الدهر خلوة

يقر بها قلبي ويصفو بها ذهني
وتأخذني من سورة الفكر نشوة

فأخرج من فنٍّ وأدخل في فن
هكذا هي احلياة متضي ما بني خاطرة 
وطرفــة ونشــوة وكلهــا مزيــالت للهّم 

واحلزن.
تذكر عزيزي القارئ الكرمي في كل مكان: 

الزمن يفتح األبواب ملن يحسن االنتظار!

٭ ومضة: كنا صغارا نعيش شــاغلتنا الدنيا 
وكبرنا وصارت اآلخرة هي الشغل الشاغل، 
وهكذا في شــبابنا عشــنا أحالمنــا واليوم 

يعاودنا حنني إلى الشباب بعد ان كثر الشيب 
األبيض!

يقــول الشــاعر الكويتــي الفــذ يعقوب 
عبدالعزيز الرشيد، رحمه اهللا:
العمــر إن تســألني ما أمانيه

وكيف أمأل فــي الدنيا لياليه
للخير أرهنه للحب أحملــه، 

للعــز أدفعه، للمجــد أُعطيه
وهكذا عزيزي القارئ الكرمي متر األربعون 
ســنة األولى هي النصوص والثالثون التي 

تليها هي التعليق!
يقول أبوالعتاهية:

الشــباب يعود يوما ليت  أال 
فأخبــره مبا فعل املشــيب

٭ آخر الكالم:
يقول أمير الشعراء أحمد شوقي:

إن الليالــي لألنــام مناهــل
تطوى وتنشر دونها األعمار

الهموم طويلة فقصارهن مع 
وطوالهن مع الســرور قصار

وهكذا هي الدنيا انتظر وانظر اآلتي!
٭ زبدة احلچي: ال تلوموا من ذهب الى املسجد 
واعتكف تبتال إلى اهللا عز وجل؛ ناشدا اخللوة 
والعزلة وهي فــي العمر محطات ضرورية 

لتجديد الهمة والعزمية.
قال الشاعر:

وما العمر إال اخلسر والوهم إن خال
من الفضل والتقوى وخوف من الذنب

تبقى احلقيقة: أقصد بالعزلة هنا اكتشاف 
ذاتــك والهروب مــن فوضى وقلــق وتوتر 

مجتمعك وشعبك!
تذكروا أن أعماركم ال تقاس بالســاعات 
واأليام والشــهور والســنني وإمنا ما تركته 
مــن أثر وعمل وجهد وفكــر ورجاء وترقب 

وتوكل وطمأنينة وسعادة.
ما أحوجنــا جميعا الى العزلة مرات في 

العمر.. فهي الهناء عينه!
اليوم ولَّى فإن يك صدر هذا 

لناظــره قريب فــإن غــداً 
في أمان اهللا..

ومضات

خلوات النفس!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

ملشاهدة الڤيديو


