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الفزير لـ «األنباء»: الصدارة هدفنا في ٢٠٢٢
 ومشاريع مستقبلية في تعاونية الساملية

محمد راتب

أكــد رئيس مجلــس إدارة 
جمعيــة الســاملية التعاونية 
علــي مناحــي الفزيــر أن عام 
٢٠٢٢ سيكون حافال باإلجنازات 
مختلــف  علــى  النوعيــة 
املستويات، حيث مت وضع خطة 
واستراتيجية إلحداث تطويرات 
غير مسبوقة واالنتقال باملركز 
املالي واإلداري نحو الصدارة. 
وذكــر الفزير فــي لقاء خاص 
مــع «األنبــاء» أنــه ولتنفيــذ 
هذه االستراتيجية فإن العمل 
جار لتوســعة فرع التموين، 
وإنشاء فرع في ق٢ مقابل فندق 
الهوليداي إن مبساحة ٢٠٠ م٢، 
مشــيرا إلى أن النتائج املالية 
للعام ٢٠٢١ مبشــرة، ونتوقع 
مبيعــات تتجــاوز ٢٢ مليون 

دينار، فإلى التفاصيل:

بداية، حدثنا عن املركز املالي 
للجمعية.

٭ اســتطعنا فــي جمعيــة 
الســاملية التعاونية في العام 
٢٠٢٠ حتقيق مبيعات وصلت 
إلى ٢١٫٣٨٦ مليون دينار ومن 
املتوقع أن ترتفع إلى ٢٢ مليون 
دينار في ٢٠٢١ بحسب مكتب 
التدقيق، وهذا بحد ذاته إجناز 
كبير لنا وخصوصا أن النتائج 
املميزة السابقة كانت كما يرى 
البعض عامــة في اجلمعيات 
بســبب أزمة كورونا وازدياد 
الطلــب على الســلع، إال أننا 
كسرنا هذه الفكرة وحطمنا هذه 
املقولة وأثبتنا أن املركز املالي 
القوي يزداد قوة وال يخضع 
لالســتثناءات، وبخصــوص 
االحتياطي القانوني بلغ ٣٫٢ 
ماليــني، والودائع ٤٫١ ماليني، 
والنتائج املقبلة ستكون بعون 

اهللا أفضل ومبشرة باخلير.

التي قمتم  كم نسبة األربــاح 
بتوزيعها عن السنة املالية ٢٠٢٠؟

٭ قمنا بتوزيع ١٠٪ وهي أعلى 
نسبة مسموح بها من وزارة 
الشــؤون، ونطمــح لتوزيــع 
النســبة اجلديــدة األعلى في 

العام ٢٠٢١.

لننتقل إلى اجلانب اإلنشائي، 
هل هناك نية الستحداث 

فروع وتطوير مباني اجلمعية؟
٭ نســعى دائما الى التطوير 
والتحديث، ولكن األمر مرتبط 
باملخصصات املالية لإلنشاءات، 
وقد مت في بدايــة العام ٢٠٢١ 
افتتــاح فرع حمــود الناصر 
برعاية وكيل التعاون ســالم 
الرشــيدي وبحضور  بطــاح 
الرئيــس الســابق للجمعيــة 
د.ســعد الشــبو ود.عبــداهللا 
الهاجري وبعض األعضاء في 
ق١١، والفرع مبساحة ١٤٠٠ م٢ 
ومبيعاته اليومية ما بني ٦ و٧ 
آالف دينار، وقد جرى قبل أيام 

افتتاحه ملدة ٢٤ ساعة.

ما جديدكم في املشاريع اإلنشائية؟
٭ من مشــاريعنا املستقبلية 
توسعة فرع التموين، فالفرع 
احلالي ال يلبــي االحتياجات 
من حيث املساحة واخلدمات 
املقدمة، واستطعنا احلصول 
على موافقة الوزارة وننتظر 
املقــاول للتوســعة  اختيــار 
اجلديــدة، وقــد وصلنــا إلى 
اخلطوات األخيرة، وسنحرص 
على أن يكون بأحدث التصاميم 
ومنافســا للجمعيات الكبرى 
على مســتوى الكويــت كلها 
من حيــث صالة االســتقبال 

واخلدمات املقدمة.

وباإلضافة إلى ذلك حصلنا 
على موافقة من الوزارة إلنشاء 
فــرع فــي ق٢ مقابــل فنــدق 
الهوليــداي إن، حيــث منتلك 
قطعة أرض هناك، ونحن في 
طــور اختيار املقــاول للبناء 

مبساحة ٢٠٠ م٢.

حتظون بسمعة طيبة في توفير 
املهرجانات  األصناف وتنظيم 
به  الذي تقومون  ما  والعروض 

للمحافظة على هذه السمعة؟
٭ نحــرص على توفير كل ما 
هو جديد على الدوام، وقد قمنا 
وألول مرة في تاريخنا بتوزيع 
ســلة فبراير وبعدهــا وزعنا 
ســلة رمضان مقابل ٥ فلوس 
فقط وهي تشمل مواد غذائية 
وأوانــي منزليــة ومنظفــات 
ومــواد اســتهالكية وكان لها 
صدى طيب، ونعد مساهمينا 
الكرام مبفاجآت في العام ٢٠٢٢. 
وباإلضافة إلى ذلك نحرص كل 
يوم سبت على تنظيم مهرجان 
للخضار والفواكه وبعض املواد 
االستهالكية التي يتم اختيارها 
بعناية فائقة ما ينعكس زيادة 

في املبيعات.

وصلنا إلى محطة ينتظرها 
بفارغ الصبر املساهمون وهي 
املتعلقة باألنشطة االجتماعية، 

ماذا أطلقتم وما جديدكم؟
٭ بالطبع األنشطة االجتماعية 
بالنســبة  للغايــة  مهمــة 
للمساهمني، فقد قمنا بتكرمي 
املتفوقــني وحتديدا العشــرة 
األوائــل علــى املنطقة بحيث 
حصلــوا علــى هداياهــم في 
مجلــس اإلدارة وهــذا األمــر 
ظــروف  بســبب  بالطبــع 
فرضتها علينا جائحة كورونا، 
إضافة إلــى تقدمينا عروضا 
علــى الفنــادق واملنتجعــات 
والشــاليهات ســواء فنــادق 
مارينا وريجنســي وغيرها، 
إلــى جانــب الدعومــات على 
املعاهد الصحية، بأسعار مميزة 
وخصم يصــل إلى ٥٠٪، ولم 
نغفل أيضا اجلانب التعليمي 
من خالل دعمنا للدراســة في 
املعاهد التعليمية. وبعد قرار 
الشــاليهات  الســماح بدعــم 
والعمــرة ســنقوم بتنظيــم 
رحالت مميزة للمساهمني وفق 
اإلجراءات املعتمدة من الوزارة.

توقعات مببيعات تتجاوز ٢٢ مليون دينار في ٢٠٢١

علي الفزير ود.عبداهللا الهاجري وسليمان السعيد مع أحد الفرق التطوعية

الفزير مكرما قائد منطقة الساملية العميد ماجد العدواني جلهوده خالل «كورونا» علي مناحي الفزير  (زين عالم)

«احملاسبة»: ٢٫٧٢٤ مليار دينار لتعاقدات 
الرشيدي لـ «األنباء»: ٢٠٢١ األفضلاجلهات احلكومية في ٣ أشهر

في اإلجنازات النوعية لتعاونية الوفرة السكنية
محمد راتب

أكد رئيس جلنة املشتريات 
في جمعية الوفرة الســكنية 
التعاونيــة ســليمان ظاهــر 
الرشيـــــدي فــي تصريـــح 
لـ «األنباء» أن مجلس اإلدارة 
ودع العــام ٢٠٢١ بإجنــازات 
نوعية أثمرت إضافات حقيقية 
على مستوى اخلدمات املقدمة، 
والتــي مهــدت لتوزيــع ١٢٪ 
أرباحا على املســاهمني حيث 
جتاوز صافــي الربح مليون 
دينار، مشــيرا إلى أنه جرى 
إيداع مليون دينار في البنوك.

وأضاف أن من اإلجنازات 
اإلنشــائية افتتــاح فرع ق٦ 
وفــرع املكتبة والقرطاســية 
اللذين ساهما في دعم املالءة 
املالية وزيادة املبيعات، وفتحا 
البــاب واســعا أمــام تنظيم 
مهرجانات تسويقية وأخرى 
للمستلزمات املدرسية، مشيرا 
إلى أن جمعية الوفرة تتميز 
بافتتاح أفخم فرع متوين على 
مســتوى الكويــت من حيث 
صالة االستقبال التي تنافس 

الفنادق الفخمة.
وفيمــا يتعلــق باجلانب 
التسويقي واملهرجانات بّني: 
إننا قمنــا بإطالق مهرجانات 
ضخمة خالل العام اشــتملت 

على تخفيضــات كبيرة على 
جملة واســعة مــن األصناف 
الغذائية األساسية  والســلع 
إلــى  واالســتهالكية إضافــة 
خصومات مميزة للمساهمني، 
مبينــا أن مــن املهرجانــات 
النوعية التــي جرى إطالقها 
معرض للوازم البر واملكشات 
الذي يعد األكبر من جهة توافر 

املنتجات واملساحة.
وذكر الرشيدي أنه جرى 
توزيع وتفعيل بطاقة املساهم 
التي وفرت الكثير من اجلهد 
والوقت وساهمت في تنظيم 

العديــد من األمــور، موضحا 
أن عام ٢٠٢١ شــهد توزيع ١٠ 
ســالل على املساهمني وسلة 
رمضانيــة هــي األكبــر على 
مســتوى الكويــت، مختتمــا 
أننا مستمرون في اإلجنازات 
والعمل على خدمة املساهمني 
واملســتهلكني علــى مختلف 
املستويات، حيث جرى تدشني 
خط سير باصات املواصالت 
كخدمة مميزة تقدم لســكان 
املنطقــة تضاف إلــى ما يتم 
التحضير والتجهيز لتنفيذه 

خالل الفترة املقبلة.

مركز مالي متقدم.. وافتتاح ٣ فروع.. وتوزيع ١٠ سالل.. ومهرجانات تسويقية

سليمان الرشيدي

فاطمة السلمان منوذج
مضيء لدعم املكفوفني

رغم فقدانها البصر منــذ والدتها فإن الصحافية الكويتية 
فاطمة السلمان ببصيرتها النافذة وعقلها املتقد أثبتت جناحها 
ومتيزهــا خالل جتربتهــا الفريدة في وكالــة األنباء الكويتية 
(كونا) ومشاركاتها الالمحدودة في املشاريع التطوعية. وفي 
اليوم العاملي للغة (برايل) الذي يصادف الثالثاء حري بنا أن 
نقدم السلمان منوذجا مضيئا جلهود الكويت في دعم ورعاية 
املكفوفني في شتى املجاالت وتلبية متطلباتهم إذ أثبتت فاطمة 
جناحهــا في امتهــان الصحافــة التي توصف مبهنــة املتاعب 
وكســرت كل احلواجز لتؤكد للجميع إميانها املطلق برسالتها 
فــي احلياة وتصبح قدوة ومثاال يحتذى. وحتتفل دول العالم 
باليوم العاملي للغة (برايل) في الرابع من يناير كل عام إحياء 
لذكرى ميالد الفرنسي لويس برايل مخترع لغة (برايل) والذي 
أحدث ثورة في حياة فاقدي وضعاف البصر من خالل متكينهم 
من القراءة والكتابة وفق نظام قائم على فكرة النقاط الســت 

البارزة وفتحت لهؤالء طريقا نحو املعرفة والعلم.
وبهذه املناسبة، قالت السلمان لـ «كونا»: «حتديت بإصرار 
حالتــي ككفيفة عندما قررت أن أكــون صحافية وأمتهن مهنة 
املتاعب ألؤكد للجميع إمياني املطلق برسالتي في احلياة»، مؤكدة 
أن املكفوفني جزء ال يتجزأ من املجتمع وقادرون على املبادرة 
والعمــل رغم أي معوقات كانت. وعن ســبب اختيارها العمل 
في الوسط الصحافي، قالت «الصحافة هي التي اختارتني ولم 
أخترها إذ درست اإلعالم وتخصصت في (اإلذاعة والتلفزيون)، 
وكنت أرغب في دخول مجال التقدمي اإلذاعي والتلفزيوني ألنني 
أعشق التلفزيون وبالفعل كانت لي جتربة إذ قدمت برنامجا على 
تلفزيون الكويت عندما كنت طالبة». وأوضحت أنها شــاركت 
في وضع خطة اســتراتيجيات وزارة اإلعالم وبعض الهيئات 
التابعة لها ضمن فريق تطوعي، مثمنة جهود الكويت لدمج فئة 
املكفوفني في املجتمع ونشر الوعي بني مختلف فئات املجتمع 

حول حقوق املكفوفني وإقامة أنشطة وفعاليات خاصة بهم.

بعض الكتب املطبوعة على طريقة «برايل»

الصحافية فاطمة السلمان

«أمانة األوقاف»: ١٤٠٠ فرد من ٣٠٠ أسرة 
استفادت من مصرف العشيات

ليلى الشافعي

قامت األمانة العامة لألوقاف 
بالتعــاون مع جمعيــة منهاج 
الصاحلني اخليرية في توزيع 
مصرف العشيات ويستفيد من 
املشروع لهذا العام اكثر من ١٤٠٠ 
شــخص من ٣٠٠ أســرة. وقال 
رئيــس اجلمعية عبداحملســن 
بــن عريــج إن هــذا املصــرف 
بدعــم كرمي مــن األمانة العامة 
العشــيات،  لألوقــاف ملصرف 
وهو عبارة عن بطاقة ممغنطة 
تصرف بعدد أفراد األسرة ملدة 

شــهرين ولكل فرد مشــتريات 
بعشــرة دنانير. ولفت إلى أنه 
رغــم املطر الشــديد، فقــد قام 
املتطوعــون بتوزيع البطاقات 
لكل املستفيدين وهم بسياراتهم 
منعا ألي ضــرر لهم وان كبار 
الســن الذيــن لم يســتطيعوا 
احلضور ســيقوم املتطوعون 
بتوصيلها الى منازلهم. وقال ابن 
عريج إنه بعد مقارنة األسعار 
فــي كل اجلمعيــات التعاونية 
واألســواق األخــرى وجدنا أن 
اقلهم ســعرا وزارة الدفاع فتم 

التعاقد معهم بحمد اهللا.
عبداحملسن بن عريج

«مجلة الكويت» ُتسلِّط 
الضوء  على «ذوي الهمم» 

في عددها اجلديد

لتسليط الضوء على عطاء 
ذوي االحتياجــات اخلاصة، 
أصدر قطاع الصحافة والنشر 
العدد اجلديد من  واملطبوعات 
مجلة الكويت لشهر يناير ٢٠٢٢، 
وتضمن ملفــا خاصا احتوى 
عدة موضوعات بينها «جمعية 
الكويتيــة حتقق  املكفوفــني 
إجنازات رائدة»، و«لغة برايل 
حروف من نور»، و«رعاية ذوي 
الكويت»، و«حقوق  الهمم في 

ذوي االحتياجات البصرية».
النظام  العــدد  وتضمــن 
الدستوري في الكويت نهج حكم 
وأسلوب حياة، الكوت ومسمى 
الكويت، اللهجات العامية ودورها 
الوطنية،  الهوية  في ترســيخ 
التعليم  الكويت تستلهم روح 
املتعلم، فتوح  الكوكــب  نحو 
العمل  املطوع إحــدى رائدات 
اخليري في الكويت، مســرح 
الشباب اجلوال، املشهد املسرحي 
الكويتي ينتعش. كما اشتمل 
على موضوعات متعددة مثل 
رواية سنوات احلضور والغياب، 
املقوع قرية ســكنية قدمية، 
الرقمية في  التقنيات  توظيف 
البصرية، عبداحلميد  الفنون 
السيد رائد التجديد في األغنية 
الكويتية، محسنون من بلدي، 
قصيدة مقروءة ومســموعة 
بعنوان «أي أرض كالكويت». 
وحترص املجلة على ترســيخ 
الثقافــي واملعرفــي  الــدور 
بتوجيهات وزير اإلعالم والثقافة، 
ووكيــل وزارة اإلعالم منيرة 
الهويدي، والوكيل املساعد لقطاع 
الصحافة والنشر واملطبوعات 
العازمي، وبجهود أسرة  عادل 
التحرير ورئيســها عائشــة 
العسعوسي، والتي شهدت أخيرا 
اإللكتروني عبر  املوقع  إطالق 
Kuwaitmagazine.media.gov.

kw، وتهنئ أسرة املجلة اجلميع 
مبناسبة العام اجلديد وتنمنى 
لكل القراء أن يكون عام خير 

وسالم ألهل الكويت والعالم.

غالف العدد

أكدت عضو فريق إعداد 
التقريــر الســنوي لقطــاع 
الرقابة املسبقة والدعم الفني 
بديوان احملاســبة ياســمني 
الوسمي أن الرقابة املسبقة 
مارست اختصاصاتها على 
اجلهات احلكومية اخلاضعة 
لرقابتها وفقا لقانون إنشاء 
ديوان احملاســبة رقم (٣٠) 
لسنة ١٩٦٤ ومت إبداء الرأي 
في ٢٢٧٦ موضوعا بقيمة ما 
يقــارب ٢٫٧٢٤ مليار دينار 
خالل الفترة من ٢٠٢١/٤/٠١ 

حتــى ٢٠٢١/١٢/٣١، وقــد تبني ان نســبة ما 
يقــارب ٧٥٪ من إجمالي عــدد املوضوعات 
الصادرة خالل الفترة متثلت في املوضوعات 
املعروضة من الوزارات واإلدارات احلكومية 
بقيمة ما يقارب ٢٫٠٦٧ مليار دينار كويتي، 
١٥٪ للموضوعات املعروضة من قبل اجلهات 
ذات امليزانيات امللحقة بقيمة ما يقارب ٢٦٢ 
مليون دينــار، و١٠٪ ملوضوعــات اجلهات 
ذات امليزانيــات املســتقلة ما يقــارب ٣٩٥ 
مليــون دينــار. وقالت الوســمي إن أعمال 
الرقابة املسبقة أثمرت حتقيق وفر مباشر 
للخزانة العامة للدولة بقيمة ما يقارب ٦٫٤ 
ماليني دينار خالل الربع الثالث من الســنة 
املاليــة احلالية وذلــك نظرا لعــدم مراعاة 
بعــض اجلهات الدقة في تقدير احتياجاتها 
ومراجعــة والتدقيق على جــداول الكميات 
واألســعار، األمر الذي يستوجب معه بذل 
اجلهات العناية املهنية الالزمة عن مراجعة 
التدقيق وتقدير االحتياجات لتالفي حتميل 

املال العام مببالغ إضافية.
وأضافت أنه نظرا لعدم صحة إجراءات 
التعاقــد املتبعة من قبل بعض اجلهات فقد 
أصدر الديوان رأيــه بعدم املوافقة على ٨٢ 
موضوعا خالل السنة املالية (٢٠٢٢/٢٠٢١) 
بقيمة ما يقارب ١١٥ مليون دينار وذلك لعدة 
أسباب. منها على سبيل املثال عدم مطابقة 
عروض الشــركات للشــروط واملواصفات 
الفنية الواردة بالوثائق، وجود خطأ جوهري 
مبستندات الطرح أو التوجه بالتعاقد باألمر 

املباشر أو باملمارسة باملخالفة 
ألحكام املادتني (١٧ و١٨) من 

قانون املناقصات العامة.
أن  الوســمي  وبينــت 
ديــوان احملاســبة قــام برد 
أوراق ٦٧٩ موضوعــا خالل 
الفترة من ٢٠٢١/٠٤/٠١ حتى 
٢٠٢١/١٢/٣١ ما يشكل نسبة 
٣٠٪ من إجمالي املوضوعات 
الفتــرة  املعروضــة خــالل 

املذكورة.
كما أشارت إلى أن النسبة 
األكبر من املوضوعات التي مت 
ردها خالل الفترة تعود لعدم التزام اجلهات 
بالتعميم رقم (٦) لسنة ٢٠١٨ بشأن استيفاء 
كافة أوراق املوضوعات املعروضة قبل عرضها 
على الديوان بالرغم من قيام الديوان بعقد 
عدة اجتماعات مع اجلهات املشمولة بالرقابة 

لشرح التعميم املذكور.
وأوضحــت أن الرقابة املســبقة بديوان 
احملاسبة قامت بإخطار إدارة املخالفات املالية 
بالديــوان بقيام بعض اجلهــات باالرتباط 
قبل احلصول على موافقته املســبقة وذلك 
باملخالفة ألحكام املادتني (١٣ و١٤) من قانون 
إنشاء ديوان احملاسبة لـ ٣٤ موضوعا بقيمة 
ما يقارب ٢٤ مليــون دينار، التخاذ الالزم 
بشــأنها وســتوالي رقابة الديوان الالحقة 
متابعة تدقيق تلك املوضوعات.  وأشارت 
إلى استمرار تراخي بعض اجلهات بإصدار 
التوصية بالترسية خالل ٣٠ يوما من تاريخ 
إحالــة أوراق املوضــوع باملخالفة ألحكام 
املادة ٤٩ من القانون رقم (٤٩) لسنة ٢٠١٦ 
بشــأن املناقصــات العامــة باإلضافة طول 
املدة التي تستغرقها بعض اجلهات لعرض 
املوضوعــات على ديوان احملاســبة وذلك 
بعد صدور قرار الترسية ملدة جتاوزت في 
بعــض املوضوعات ٣٠٠ يــوم، األمر الذي 
يستوجب دراســة اإلجراءات والسياسات 
املتبعة داخل اجلهة ملا يترتب على ذلك من 
تأخر املشاريع وتعطيل التنمية واحتمالية 
انسحاب املناقص األقل سعرا وحتميل املال 

العام مبالغ إضافية.

ياسمني الوسمي


