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بشرى شعبان
ادارة اجلمعيات  اعلن مدير 
اخليرية واملبرات ناصر العمار 
ان جلنة العمل اخليرية وافقت 
بالتزامن مع اجلمعيات اخليرية 
على اســــتخدام نظام الـ »كي ـ 
نــــت« كبديل جلمــــع التبرعات 

النقدية.
وقال فــــي تصريح صحافي 
عقــــب اجتمــــاع اللجنة مت رفع 
املقترح الى اللجنة العليا العتماده 
كنظام بديل عن جمع التبرعات 
في االكشاك التي اوقفت الوزارة 
العمل بها قبل سنوات لترفعه 

بدورها الى االدارة القانونية في الوزارة لتنقيح 
بعض البنود اذا احتاجت الى ذلك في حني سيتم 
البحث مع البنك املركزي حول آلية استخدام اجلهاز 

املصرفي واالستفادة منه.
واضاف العمار ان الــــوزارة اعلنت منذ فترة 
بحث بدائل االكشاك وعلى اثرها تقدمت بخمسة 
بدائل كانت محل نقاش بني الوزارة وكل اجلهات 
اخليرية واجلهات احلكومية ذات الصلة وذلك بعد 
ان مت منع جمع التبرعات النقدية استنادا الى قرار 

مجلس الوزراء.

إبداء الرأي

وتابع: مت تخويل اللجنة املشتركة بحث تلك 
البدائل كونها معنية بوضع االطر اخلاصة في هذا 
الصدد حيث انتهت في اجتماع )امس( الى اقرار 
البديل »كي ـ نت« من بني البدائل االخرى على ان 
يتم رفع االمر الى اللجنة العليا املشــــتركة التي 
ستحيله الى االدارة القانونية في الوزارة لتنقيحه 
ان احتاج األمر في حني ســــيتم التباحث مع بنك 
الكويت املركزي في اجتماع قادم في آلية التعامل 
مع هذا البديل وفق ما يراه في كيفية اســــتخدام 
تكنولوجيا نظام الـ »كي. نت« ووضع الضوابط 

من الناحية املصرفية لهذا اجلانب.
واضاف: لقد تدارســــت اللجنة كيفية استفادة 

هذه اجلهــــات من هــــذا البديل 
وخلصت الى ان املســــتفيد هو 
اجلهــــات اخليريــــة املنتظمــــة 
وغير املخالفة للقرارات والنظم 
واللوائح والتي تستجيب بسرعة 
للنداءات املتكررة في هذا الصدد 
وتبدي استعدادا ال مثيل له في 

تطبيق القانون.

آلية االستخدام

وفيما يخص االستفادة من 
ذلــــك البديل لفــــت العمار الى 
ان اجلهــــة اخليرية الراغبة في 
االستفادة من ذلك النظام عليها 
التقدم بكتاب رسمي الى االدارة تطلب من خالله 
احلصول على تلك الوســــيلة على ان يكون هناك 
حســــاب واحد تتفرع منه عــــدة رموز للصدقات 

والتبرعات.
وشدد على ان يكون لدى اجلمعية مندوب دائم 
حاصل على اقامة صاحلة باجلمعية مغفال حتديد 
املكان والزمان اثناء جمع التبرعات حيث ستعلن 
وحتدد الوزارة االماكــــن املخصصة لذلك والتي 
غالبا ما تكون في االماكن التي يتواجد فيها العامة 

كاالسواق واملجمعات واحملال التجارية.
مشيرا الى ان اجلهة اخليرية التي تقوم بتالفي 
املخالفات وتستجيب للقرارات بال شك فانها ستتمتع 
ومتنح امكانية االستفادة من ذلك البديل فال يوجد 
عمل بال اخطاء وقــــد تعاملت الوزارة ومن خالل 
االدارة املختصة وعبر اللجــــان والفرق املنبثقة 
عنها بكل شــــفافية في حني ابدت هذه اجلهات كل 

تعاون في هذا الصدد.
وخلص العمار الى التأكيد على ان الوزارة ال 
تألو جهدا فــــي تطوير اآلليات واالمكانيات لدعم 
مسيرة العمل اخليري حيث ال يقصد من القرارات 
حتجيم العمل اخليري بقدر ما هو تنظيمه اذا اثبتت 
اجراءات الوزارة وبتعاون تلك اجلهات وجود تدفق 
في االيرادات وزيادة في املردود وقد فتحت الوزارة 

ابوابها وخلقت ارضا خصبة للعمل اخليري.

1أكد مشـــرف اجلزيرة اخلضراء ومدير إدارة 
البحرية بالتكليف بشركة املشروعات  الواجهات 
الســـياحية ناصر الفودري على التواصل الدائم 
واملســـتمر مـــع زوار مرافـــق الشـــركة املختلفة 
ومشـــاركتهم مناســـباتهم واحتفاالتهم الوطنية 
واالجتماعية وافراحهم، باالضافة الى دعم العالقات 
االجتماعية مع الدول الصديقة والشقيقة من خالل 
التواصل مع جالياتهم املقيمة في الكويت وفي هذا 
االطار يقول الفودري مبناسبة فرحة أشقائنا ابناء 
اجلالية املصرية بحصول منتخب مصر ببطولة 
أمم افريقيا لكرة القدم للمرة السابعة في تاريخه 
والثالثة على التوالي ومشاركة من الكويت وابناء 
اجلاليات العربية فرحة اشـــقائهم تنظم اجلزيرة 
اخلضراء مهرجان فرحة مصر في عيون كويتية، 

5 فبراير اجلاري.
واضـــاف الفودري تبدأ انشـــطة املهرجان في 
الساعة الثالثة والنصف عصرا ويتضمن برنامج 
االحتفال تقدمي لوحات اســـتعراضية من الفنون 
الشـــعبية املصرية التي تعكس فرحة االحتفاالت 
من مختلف احملافظات املصرية كالتحطيب والزفة 

املصرية من صعيد مصر والطبل واملزمار البلدي 
باالضافة الى فنون شعبية من اسوان تعبيرا عن 
الفن النوبي وتستمر فقرات املهرجان حتى املساء 
لتشهد فقرات ترفيهية وفنية متنوعة، تشتمل على 
مشاركات لفرقة شرف االســـتعراضية، وقصائد 
شعرية وطنية مت اعدادها خصيصا لهذه املناسبة، 
باالضافة الى املسابقات املتنوعة للكبار والصغار 

مع تقدمي جوائز وهدايا على املشاركني.
ومشـــاطرة ألفراح املصريني بالكويت تشارك 
فرقة ســـيوف الشام للعرادة الســـورية، وكذلك 
يشهد املهرجان مشاركة كويتية لفرقة دامي السيف 
الشعبية للعرضة والسامري، باالضافة الى فرقة 
شام الشرقية مبشاركة نخبة متميزة من مطربي 
الشركة املعتمدين لديها الذين يتغنون ويطربون في 
حب مصر والكويت التي حتتفل بأعيادها الوطنية 

ايضا بدءا من شهر فبراير اجلاري.
هذا ومتنى الفودري ان تنال الفقرات واالنشطة 
استحسان وقبول رواد وزوار اجلزيرة اخلضراء، 
داعيا املواطنني واملقيمني لالستمتاع باألجواء املميزة 

في ربوع اجلزيرة اخلضراء.

الصندوق الكويتي يقرض لبنان 18 مليون دوالر لتمويل مشروع للمياه في الجبل
الطالبات المتفوقات قمن بزيارة إلى مدينة بعلبك

الطالب املتفوقون خالل زيارتهم إلى مصر

د.مطر املطيري  خالل املؤمتر الصحافي

مجمع الفروع سوق الدوحة املركزي

د.محمد صادقي

العربي على  الطرف  بانتصار 
إسرائيل.

وقال اجلوينان ان محافظة 
اإلسماعيلية من احملافظات التي 
حتفل بتاريخ عريق جعل منها 
وجهة سياحية للعديد من زوار 
جمهورية مصر، مبينا ان اختيار 
هذه احملافظـــة لتكون اجلولة 

االولى كان اختيارا موفقا.
يذكـــر ان برنامـــج »كـــن 
مـــع املتفوقني« الـــذي ينظمه 
الكويتـــي للتنمية  الصندوق 
يواصل أنشطته حتى السابع 
من فبراير اجلاري عبر رحلتني 
لهما طابع ثقافي سياحي ترفيهي 
في كل من مصر ولبنان حيث 
خصصت رحلة مصر للمتفوقني 
الذكور وعددهم 12 طالبا ورحلة 
لبنان للمتفوقات اإلناث وعددهن 

12 طالبة.
يذكر ان الصندوق الكويتي 
للتنميـــة االقتصادية العربية 
كان قـــد وقـــع مع لبنـــان 16 
اتفاقيـــة قرض تبلـــغ قيمتها 
اإلجمالية حوالي 550 مليون 
دوالر لتمويل مشاريع البنية 
التحتية األساسية في لبنان من 
بينها مشاريع بناء املستشفيات 
الصحية والكهرباء واملاء وشق 
الطرق باالضافة الى ادارة املنح 
التي تقدمها الكويت والتي كان 
آخرها منحة الــــ 300 مليون 
فـــي عام 2006  املقدمة  دوالر 

إلعادة اإلعمار.

النشـــاط االمنائي للكويت في 
هذه احملافظة بشكل خاص وفي 

جمهورية مصر بشكل عام.
وأضاف ان الطالب املشاركني 
اطلعوا خالل هذه اجلولة على 
مشروعي تعميق قناة السويس 
واألبنيـــة التعليميـــة اللذين 
مولهمـــا الصنـــدوق الكويتي 
للتنمية ملســـاعدة األشقاء في 
مصـــر مبينا انـــه مت التعرف 
عن قرب على اآلثار االيجابية 
التي تركتها هذه املشاريع على 

محافظة اإلسماعيلية.
وأفاد الشـــمري بأن هذين 
املشروعني ساهما بشكل فاعل 
في حتسني األجواء التعليمية 
واالقتصاديـــة فـــي محافظة 
اإلســـماعيلية وهذا ما اظهره 
املرافقني للوفد في هذه  شرح 

اجلولة.
الطالب  من جانبه، أوضح 
عبداحملسن اجلوينان ان اجلولة 
كانت فرصـــة مميزة للتعرف 
على ابرز املعالم التاريخية في 
اإلســـماعيلية منوها باجلهود 
التي بذلهـــا املنظمون في هذه 

اجلولة.
وذكر ان زيارة قناة السويس 
وخـــط بارليـــف وموقع )تب 
الشجرة( أتاحت املجال للوفد 
لالطالع على التاريخ العسكري 
ملصر في حرب أكتوبر 1973 التي 
شاركت فيها القوات العسكرية 
الكويتية آنـــذاك والتي انتهت 

بيروت ـ كونا: كشف ممثل 
الكويتـــي للتنمية  الصندوق 
االقتصاديـــة العربية د.محمد 
صادقـــي امـــس عـــن توقيع 
الصنـــدوق اتفاقية قرض مع 
احلكومـــة اللبنانية بقيمة 18 
مليون دوالر لبناء سد للمياه 
وخزان فـــي املنطقة العقارية 

بفالوغا في جبل لبنان.
وقال صادقـــي خالل رحلة 
الطالبات املتفوقات الى مدينة 
بعلبـــك شـــرقا حيـــث ميول 
الصندوق الكويتي مشـــروعا 
حيويا عبارة عن وصلة طريق 
عام رياقـ  بعلبك ان »الصندوق 
سيســـاهم في متويل مشروع 
القيســـماني في فالوغا بقيمة 
تقارب الـ 18 مليون دوالر وسيتم 
التوقيع على هذه االتفاقية خالل 

الفترة القليلة املقبلة«.
املياه  وأوضح ان »خـــزان 
يتســـع ملليون متر مكعب من 
املياه تسد حاجة 35 بلدة في 
ان  الى  منطقة اجلبل« الفتـــا 
املشـــروع أصبح في مراحله 

االخيرة.
وأكد أهمية هذا املشـــروع 
ألبناء القرى قائـــال ان »أبناء 
القـــرى والبلدات فـــي اجلبل 
سيتمكنون من االستفادة منه 
خصوصا فـــي فصل الصيف 
حيث تشـــح املياه بشكل عام 
في مثل هذه الفترة من السنة«، 
مبينـــا اجلـــدوى االقتصادية 

املدعومة  ما يتعلق باملشاريع 
من قبل الكويت عبر الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربيـــة وأهمهـــا مشـــروعا 
تعميق قناة السويس واألبنية 

التعليمية.
وبدأ برنامج اجلولة بلقاء 
جمع وكيل وزارة التعليم في 
اإلسماعيلية محمد مرعي بأعضاء 
الوفد ومن ثم انتقل املشاركون 

في البرنامج الستكمال اجلولة 
بزيارة 4 معالم مختلفة هي قناة 
السويس وخط بارليف وموقع 
)تب الشجرة( اضافة ملشروع 

األبنية التعليمية.
وحـــول هـــذه اجلولة قال 
الطالب بدر الشمري ان الرحلة 
كانت حافلة بالعديد من الزيارات 
واألنشـــطة املفيدة مشيرا الى 
انها كانت فرصة للتعرف على 

برنامج »كن من املتفوقني« التابع 
للصندوق الكويتي للتنمية أولى 
الى محافظة  امليدانية  زياراته 
اإلسماعيلية بهدف التعرف على 
أهم معاملها اإلمنائية والتاريخية 

واملساهمات الكويتية فيها.
ورافق الوفد في هذه اجلولة 
عـــدد من مســـؤولي احملافظة 
لتعريفهـــم بأهـــم املعالم في 
محافظة اإلسماعيلية، السيما 

العمل في تنفيذها بتكلفة تبلغ 
33 مليون دوالر متوقعا انتهاء 

العمل فيها عام 2012.
الثالثة  وأضاف ان املرحلة 
من املشروع قيد الدراسة حاليا 
مستعرضا مشاريع الصندوق 
التي سيقوم بتمويلها وينفذها 

املجلس خالل الفترة املقبلة.
وفي اإلطار ذاته، بدأ الوفد 
الكويتي املشارك في  الطالبي 

الكبيرة له.
الطالبـــات  وفـــد  وكان 
الكويتيات تفقد موقع مشروع 
القيسماني حيث أبدت الطالبات 
إعجابهن مبا تقوم به الكويت من 
مشاريع حيوية خدمة للتنمية 

االقتصادية ولإلنسان.
ومن جهة اخرى استعرض 
منســـق التمويـــل في مجلس 
االمناء واالعمار اللبناني د.مازن 
سليمان لوفد الطالبات مشروع 
طريق احلازمية ـ صوفر الذي 
الكويتي  ميولـــه الصنـــدوق 
وينفذه مجلس اإلمناء واإلعمار 

بتكلفة 35 مليون دوالر.
وبني ســـليمان ان املشروع 
عبارة عن شبكة طرق مرتبطة 
البعض اآلخر من  بعضها مع 
دون تقاطع موضحا ان املرحلة 
الثانية من شبكة الطرق جار 

 العمار: لجنة العمل الخيرية اعتمدت
جمع التبرعات وفق جهاز الـ »كي ـ نت«

بمناسبة فوز مصر ببطولة األمم األفريقية

»المشروعات السياحية« تنظم مهرجان 
»فرحة مصرية« بالجزيرة الخضراء الجمعة

التباحث مع البنك المركزي لوضع آلية االستخدام

ناصر العمار

المطيري: 1.48مليون دينار أرباح »الصليبخات والدوحة« 
وتوزيع 9% وادخار باقي األرباح إلنفاذ المشاريع اإلنشائية

اجلمعيات األخرى في حتقيق 
املصلحة للمساهمني«.

وعن خطــــة العام اجلديد 
2010، أوضــــح د.املطيري أن 
اجلمعية شــــكلت فريق عمل 
ملتابعــــة تنفيــــذ اخلطة في 
املواعيد احملددة ومراقبة التأكد 
من جودة األداء لضمان إجناز 
جميع األعمال املدرجة باخلطة 
باملســــتوى املنشود وضمان 
حتقيق جميع األهداف املنشودة 
من اخلطة، ويضم الفريق كال 
اإلدارة،  من رئيس مجلــــس 
وأحد األعضاء، واملدير العام 
إلى رئيس  ومساعده إضافة 

قسم احملاسبة واخلزينة.
من جهته، قال املستشار 
القانوني لشــــؤون اجلمعية 
أن  رشــــدي حبيــــب »منــــذ 
تولى د.مطر املســــؤولية في 
اجلمعية، وذلك قبل سنوات 
عديدة، غلبت علــــى اإلدارة 
الصفة العلميــــة األكادميية، 
حيث تقوم اجلمعية بوضع 
خطة أول كل عام، تبني فيها 
أهداف العمل في هذه املرحلة 
الزمنية وآلية تنفيذها، وهذا 
األسلوب انتهجه د.مطر منذ 

توليه اإلدارة«.
الفتا إلى أن اخلطة تتضمن 
أهدافا محددة لفترات زمنية 
تنفذ فيها األهداف مع اآللية 
املناسبة لذلك، وتوفير تكلفتها 
إعداد اخلطة  املادية، وبعــــد 
بكامل جوانبهــــا يتم تعيني 
القيادات  فريق ملتابعتها من 
التنفيذية وعلى رأسها املدير 
العام ملتابعة التنفيذ وتوقيته 
للوصول في آخر اخلطة إلى 
التأكد من تنفيذ كل مراحلها 
بالدقة املطلوبة، وهو أسلوب 
علمــــي فــــي اإلدارة لم يكن 
مسبوقا من قبل. وقد استفدنا 
من أننا سنعمل على تطبيق 
احللول اجلديدة لتوفير الوقت 

واملال«.

6 أشهر، قاموا من خاللها بتحليل 
جميع قطاعات وأقسام جمعية 
الصليبخــــات من مشــــتريات 
وفروع ومبان ومخازن وأسواق 
مركزية، كما قاموا بعمل عرض 
وحتليل لها مع أساتذة مختصني 
من اجلامعــــة، ورصدوا جميع 
اإليجابيات والســــلبيات، كما 
أفردوا بابا خاصا للحلول الواجب 
انتهاجها توفيرا للوقت واملال، 
وقال: إن هذه سابقة فريدة في 
الكويــــت، حيث إنه وألول مرة 
جترى دراسة أكادميية تفصل 
منهجية عمل جمعية تعاونية 
مثل جمعية الصليبخات والتي 
تتميز بإدارتها العلمية، كما أن 
الدراسة تصلح ألن تكون مرجعا 

للجمعيات.
وأضاف د.املطيــــري: »لقد 
وضعنا نظاما علميا وأكادمييا 
حديثا للجمعيــــة، وألغينا ما 
يسمى باملركزية والصالحيات، 
فاملطلوب هو حتقيق األهداف 
واخلطط التي ترمي إلى تطوير 
اجلمعية، وتفوقها على زميالتها 

اإلنشــــائية، فنحــــن منذ 2005 
وضعنا خطة لتجديد اجلمعية 
كلها، ورصدنا منذ ذلك اليوم من 
األرباح للمشاريع اإلنشائية في 
اجلمعية. وأضاف أن بند املعونة 
االجتماعية حسب النسبة املقررة، 
وهي 25% من األرباح، بلغ 326 
ألف دينار، وبلغت املبيعات نحو 
15.5 مليون دينار، مؤكدا على 
مواصلة دعم مشــــروع املعاقني 
والذين يزهو عددهم في منطقة 
الصليبيخات على 500 معاق، 
مــــن خــــالل كوبونات  وذلــــك 
املشتريات، كما سيتم فتح باب 
التسجيل لهم في األسابيع املقبلة 
ضمن اآلليــــة اجلديدة، مضيفا 
أن هناك مشروعا آخر للمسنني 
وكذلــــك ملرضى الســــكري في 
املنطقة، وسيكون لهم مفاجآت 

سيتم اإلفصاح عنها قريبا.
وأشــــاد د.املطيري بجامعة 
الكويت، والتي »قامت مشكورة 
بعمل دراســــة وهي عبارة عن 
مشــــروع تخــــرج لطلبة كلية 
الهندسة الصناعية منذ حوالي 

قدره 1483363 دينارا، مع شركة 
بدر الدويسان وشركائه، وذلك 
بعد فتح املظاريف أمام اللجنة 
الفنية بوزارة الشؤون واختيار 
أقل األسعار، بعد أن تقدم لهذه 
املناقصة عشر شركات مؤهلة من 
الدرجة الثانية حسب تصنيف 
جلنة املناقصات املركزية، وبفارق 
عن القيمة التقديرية التي وضعها 
املقاول األول بحوالي 400 ألف 
دينار، الفتا إلـــى أن هذا املبلغ 
ســـوف يدخل ضمن مناقصة 
التأثيـــث والتي قـــدر لها 350 
ألف دينار من القيمة التقديرية 
العامة، وقال: »سوف نقوم بطرح 
مناقصة تأثيث في يوم 2010/2/8، 
وسيتم عقد اجتماع متهيدي في 
2/19، وســـتقدم العطاءات يوم 

2010/3/4 الساعة 11 صباحا«.
املالي للجمعية  وعن املركز 
قال د.املطيري »بفضل اهلل حققنا 
أرباحا صافية قدرها 1483075 
دينارا، وسنوزع هذه السنة من 
األرباح 9%، في حني ســــتدخر 
بقية االرباح إلنفاذ املشــــاريع 

محمد راتب
أكد رئيس مجلس اإلدارة في 
جمعية الصليبخات والدوحة 
التعاونية د.مطر املطيري، أن 
اجلمعيـــة حققت خـــالل العام 
املنصرم 2009 نقلة نوعية على 
صعيد مشـــاريعها اإلنشائية، 
ومساهماتها االجتماعية، وذلك 
ضمن ما وضعه مجلس اإلدارة 
من خطـــة فاعلة حملت الصفة 
العلميـــة والعمليـــة، ومتيزت 
بكثرة مهرجانات املشـــتريات 
واخلصومات ودعم بطاقة العائلة 
ومساعدة املساهمني من خالل 
خفض األســـعار، كما أن جميع 
اإلنشاءات املوجودة في اخلطة 
مت استكمالها بالكامل، ومن ذلك 
استكمال سلسلة الفروع أرقام 
1-6-3-4-5، وذلك بقيمة قدرها 
226 ألـــف دينار لكل من فرع 1 
و6، و198 ألـــف دينار للفروع 

.5-4-3
وقال د.املطيري خالل مؤمتر 
صحافي عقده لتسليط الضوء 
على ميزانية العام املاضي 2009، 
وخطة العمل خالل العام اجلديد 
2010 إن اجلمعية استكملت خالل 
العام املاضي مشـــروع مجمع 
سوق الدوحة إضافة إلى مكتب 
البريد مبساحة قدرها 155 م2، 
مضيفا أن املقاول تسلم املشروع 
بتاريـــخ 2009/10/1، فـــي حني 
مت تســـليمه ألصحابه بتاريخ 
2009/12/31، أي خالل 91 يوما، 
وهو يعتبر إجنازا كبيرا يذكر 
لصالح اجلمعية ومجلس إدارتها. 
الذي تقدر  أن السوق  وأوضح 
تكلفته بقيمة 128.653 دينارا، 
عبارة عـــن 19 محال جديدا، مت 
بناؤها من جديد بعد أن مت هدم 
البناء القدمي وإضافة مســـاحة 
جديدة للســـوق ليصبح على 

مساحة 2516 م2.
وأشـــار د.املطيـــري إلى أن 
عقد ســـوق الدوحة املركزي مت 
توقيعه بتاريخ 2010/2/1، ومببلغ 

إنجازات العام الماضي ترجمت خطة مجلس اإلدارة إلى أفعال وإنشاءات 


