
الخميس 6 مايو 2010   3محليات

بشرى شعبان
ادارة  كش����ف مراق����ب 
اجلمعيات اخليرية واملبرات 
ان املشروع  احمد الصانع 
السابع جلمع التبرعات لشهر 
رمضان املقبل س����يقتصر 
على جم����ع التبرعات عبر 
االستقطاعات البنكية وفي 
مقرات اجلمعيات اخليرية 
واللجان التابعة لها فقط.

وق����ال ف����ي تصريح ل� 
»األنب����اء« ان املش����روع 
لهذا العام لم يش����مل جمع 
التبرعات في املساجد وال 

في األماك����ن العامة كم����ا كان معموال به في 
السنوات املاضية وذلك بناء على قرار صادر 
عن مجلس الوزراء بتاريخ 2010/3/10 والذي 
مينع جمع التبرعات سوى في مقرات اجلمعيات 
واملبرات اخليري����ة دون غيرها. واضاف ان 
تأخر اجلمعيات واملبرات في تقدمي امليزانيات 
واصول دفاتر جمع التبرعات وعدم التعاون 

من قب����ل البعض ادت الى 
اتخاذ مثل هذا القرار.

وحذر الصانع املتبرعني 
من املس����جات والرسائل 
القصي����رة التي تأتي على 
الهواتف احملمولة بش����أن 
التبرع ألن هذه الرس����ائل 
وراءها اشخاص يستغلون 
العم����ل اخليري وال عالقة 
للجمعيات اخليرية بهم ال 

من قريب وال من بعيد.
كما ننبه املتبرعني واهل 
اخلير الى عدم التعامل مع 
الذين يقومون  االشخاص 
بجمع التبرعات خالل  شهر رمضان املبارك 
في املجمعات التجارية وعدم التردد في التبليغ 
عن هؤالء األشخاص في اقرب مركز شرطة ولو 
كانوا يحملون دفاتر تبرعات باسماء جمعيات 
خيرية. واكد ان التب����رع خالل رمضان عبر 
االستقطاع البنكي ومن املفضل حتديد املشروع 

املستفيد واملدة الزمنية لالجناز.

د.محمد العفاسي

أحمد الصانع

سمو نائب األمير مستقبال الشيخ جابر املبارك

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد واألمير اندرو دوق يورك خالل مأدبة الغداء

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ مبارك الدعيج

الشيخ د.محمد الصباح خالل لقائه السكرتير العام لالمم املتحدة بان كي مون بحضور السفير منصور العتيبي

الشيخ د.محمد الصباح لدى وصوله مطار الرباط

نائب األمير استقبل رئيس الوزراء
والنائب األول ومدير عام »كونا«

استقبل س���مو نائب األمير وولي 
العهد الش���يخ نواف األحمد في قصر 
بيان صباح أمس سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
كما اس���تقبل سموه في قصر بيان 
صباح ام���س النائ���ب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 

جابر املبارك.
واستقبل سموه رئيس مجلس االدارة 
املدير العام لوكال���ة االنباء الكويتية 

)كونا( الشيخ مبارك الدعيج.

رئيس الوزراء أولم على شرف دوق يورك

أقام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد في منتجع صحارى كويت أمس مأدبة غداء 
على شرف صاحب السمو امللكي األمير اندرو دوق 
يورك والوفد املرافق له مبناسبة زيارته للبالد.

الى ذلك استقبل صاحب السمو امللكي األمير 
اندرو دوق يورك صباح امس وزير األشغال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر وذلك 

في مقر اقامة سموه بقصر بيان.

وقد حضر املقابلة رئيس بعثة الشرف املرافقة 
محافظ األحمدي الشيخ د.إبراهيم الدعيج.

هذا وغادر البالد عصر أمس صاحب السمو 
امللك���ي األمير أندرو دوق يورك والوفد املرافق 
لس���موه بعد زيارة رس���مية للبالد استغرقت 

ثالثة ايام.
وكان في وداعه رئيس بعثة الشرف املرافقة 

محافظ األحمدي الشيخ د.إبراهيم الدعيج.

دارين العلي
قال مصدر مطلع ف����ي وزارة الكهرباء واملاء ان 
شركتني طلبتا من جلنة املناقصات املركزية إدراج 
اسميهما في مشروع تصميم وبناء وتشغيل محطة 
الزور الشمالية للتوربينات الغازية ثنائية الغرض 
اسوة ببقية الشركات التي مت تأهيلها لتنفيذ املشروع، 
األمر الذي حدا باللجنة على اس����تدعاء ممثلني عن 
الوزارة من بينهم الوكيل املساعد لتشغيل وصيانة 

املياه م.عبداخلالق مراد لالستماع لوجهة نظر الوزارة 
حول امكانية ادراج اسم الشركتني ضمن الشركات 
املؤهلة وذكر املصدر ان اللجنة قررت بعد استماعها 
لوجهة نظر ممثلي الوزارة تأجيل البت في القرار 
حلني عقد اجتماع آخر يضم ممثلني عن الشركتني 
والوزارة معا لدراس����ة اعادة بح����ث الطلب بهدف 
اتاحة الفرصة امام املزيد من الشركات خللق حالة 

من التنافسية وتقدمي أقل االسعار.

وزير الشؤون: اعتماد نظام التبرع 
بالـ »كي نت« بات في مراحله النهائية

شركتان جديدتان تطلبان من لجنة المناقصات 
إدراجهما ضمن مشروع محطة الزور الشمالية

في اجراءات التبرع أو التسامح 
فيها الن هذا سيؤدي الى خلل 
في االجراءات التي فعلت لتحمي 
العمل اخليري من أي شبهات وان 
االجراءات التنظيمية التي تتخذها 
ال���وزارة ال تعن���ي بالضرورة 
الطعن في الذمم بل انها اتخذت 
لتحقيق الكفاءة القصوى ألداء 

اجلمعيات اخليرية.
العفاس���ي ان  الوزير  وقال 
أب���واب التبرع عبر الكوبونات 
مفت���وح طيلة ش���هر رمضان 
وأما اجلمع عب���ر ال� »كي نت« 
فهو وسيلة اضافية تساهم في 

حتسني أداء اجلمعيات.
الوزارة  وأكد استمرار قرار 
التنظيمي بشأن عدم جواز جمع 

التبرعات نقديا على االطالق.
وناقش الوزير العفاسي مع 
احلضور معوقات العمل املشترك 
بني الوزارة واجلمعيات وطالبها 
بوضع تصوراتها لتذليل هذه 

املعوقات.
العفاس���ي احلضور  ووعد 
بعقد اجتماع مشترك موسع بني 
الوزارة واجلمعيات للتباحث 
النقاط  بش���كل موس���ع حول 
اخلالفية بني اجلهتني والوصول 
الى نقاط مش���تركة تساهم في 
رقي العمل اخليري مبا يحقق 
الطمأنين���ة جلمي���ع االطراف، 
مؤكدا رفضه استخدام القرارات 
التنظيمية بتعسف من قبل أي 

مسؤول.

وأكد اهمية ال���دور الرقابي 
للوزارة على اجلمعيات اخليرية 
حيث تابع املخالفات ووقف على 
اسبابها وعاجلها بالشكل القانوني 
املتبع وزاد من ثقة املجتمع بدور 

اجلمعيات اخليرية.
وأش���ار ال���ى ان موافقت���ه 
التبرع بنظام  الشخصية على 
ال� »كي نت« باتت في مراحلها 
النهائية وهي في انتظار موافقات 
اجلهات املسؤولة لتطبيق هذا 
النظ���ام والتي ستس���هل على 
ايداعهم لألموال بكل  املتبرعني 
سهولة ويسر كما انها ستضمن 
االلتزام في أوجه الصرف مبا هو 
موجود في اللوائح وااللتزام من 
قبل اجلمعي���ات اخليرية بهذه 

املعايير.
وأكد انه ال ميكن التس���اهل 

أشاد وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاسي بالعمل 
اخليري في الكويت، مؤكدا انه 
ال ميك���ن املزايدة عل���ى الدور 
االيجابي له���ذا العمل اخليري 
ومساهمته الكبيرة داخل الكويت 

وخارجها.
وأكد الوزير العفاسي لرؤساء 
واعضاء اجلمعي���ات واملبرات 
اخليري���ة اثناء لقائه بهم امس 
مساندة الوزارة للعمل اخليري، 
مش���يرا ال���ى ان تنظيم العمل 
اخلي���ري زاد من ثقة املتبرعني 
فزاد عددهم بسبب ادراك املتبرع 
وفاعل اخلير بأن أمواله توجه 

الى مصارفها احلقيقية.
وأشار الى امتداد تأثير ذلك 
التنظيم حتى على من يهاجمون 
العمل اخليري في الكويت، مفيدا 
بان الشعب الكويتي جبل على 
حب اخلير والتبرع وكان لدى 
البعض من هذه الفئات املتبرعة 
تخوف من عدم وصول أموالهم 
الى مصارفها الش���رعية اال ان 
التنظيم الذي أقرته الوزارة اعاد 

الثقة لهذه الفئات.
ان  العفاس���ي  الوزير  وقال 
العمل اخليري س���اهم  تنظيم 
ابعاد الشبهات واالتهامات  في 
عن القائمني عليه، مشيرا الى ان 
نظام االستقطاع بطريقة ال� »كي 
نت« سهل على املتبرع واملتلقي 
الكثير  من اجلمعيات اخليرية 

من املشقة.

أكد أنه ال يمكن التساهل في إجراءات التبرع أو التسامح فيها

الصانع: جمع التبرعات في رمضان من خالل 
االستقطاعات البنكية فقط وفي مقر الجمعيات الخيرية

محمد الصباح: نتطلع لتشكيل الحكومة العراقية 
لتطوير العالقات بين البلدين إلى مستوى أفضل 

وزير الخارجية: المباحثات مع العاهل المغربي
تتناول خطة السالم والملف النووي في منطقة الخليج

الرب���اط � كونا: أش���اد نائب 
رئيس مجل���س الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
املمتازة بني  العالقات  مبستوى 
الكويت واملغرب التي وصفها بأنها 
في حتسن دائم بفضل الرعاية 
الكرمية لقائدي البلدين صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد 

وامللك محمد السادس.
وأكد الشيخ د.محمد الصباح، 
ال���ذي بدأ امس زيارة رس���مية 
للمغ���رب تس���تمر ثالث���ة أيام 
لوكالة االنباء الكويتية )كونا(، 
الشقيقني يواصالن  البلدين  أن 
باستمرار مشاوراتهما السياسية 
حول القضايا االقليمية والدولية 
ذات االهتمام املشترك وينسقان 
الت���ي تتميز بتطابق  مواقفهما 

وجهات النظر.
الش���يخ د.محمد  واوض���ح 
الصباح ان زيارته للمغرب تأتي 
في سياق تعميق التشاور حول 
املس���تجدات الراهنة، سواء في 
املنطقة العربية او على الصعيد 

الدولي.

الكويت  املقبل���ة وتأكيد دع���م 
للتنمية في املغرب.

وفيما يتعلق بامللف النووي 
االيراني ش���دد الشيخ د.محمد 
الصب���اح على ض���رورة التزام 
اجلميع مبن فيهم اسرائيل التزاما 
تاما ومطلقا بالقانون الدولي في 
شأن االستخدام السلمي للطاقة 

النووية.
كما دعا الشيخ د.محمد الصباح 
ايران الى ان تطمئن العالم جميعا 

على سلمية برامجها النووية.
وكان نائ���ب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح وصل الى مطار 
الرباط في مستهل زيارة رسمية 
للمغرب تستمر ثالثة أيام، حيث 
كان في اس���تقباله وزير الدولة 
العنصر ووكيل  املغربي امحند 
وزارة اخلارجية املغربية يوسف 
العمراني وسفيرنا لدى املغرب 
محمد صال���ح الذويخ وأعضاء 
البعثة الديبلوماسية الكويتية في 
الرباط وعدد من كبار الشخصيات 

املدنية والعسكرية.

احلالي���ة للمغرب م���ع العاهل 
املغربي امللك محمد السادس، كما 
سيبحث في الرباط مع املسؤولني 
املغاربة س���بل تعزيز العالقات 
الثنائية على ضوء اجتماع اللجنة 
الكويتية � املغربية املشتركة التي 
ستحتضنها الكويت في األسابيع 

ستستكمل التش���اور وتنسيق 
املواقف، السيما أن املؤمتر الدولي 
حول احلد من انتشار األسلحة 
النووية اختتم اعماله اخيرا في 

نيويورك مبشاركة البلدين.
الش���يخ د.محمد  وأض���اف 
الصباح انه سيلتقي خالل زيارته 

وق���ال ان خطة الس���الم في 
الشرق األوسط وامللف النووي في 
منطقة اخلليج ومجلس التعاون 
اخلليجي ستكون من ابرز امللفات 
التي سيبحثها في املغرب التي 
يرأس عاهلها امللك محمد السادس 
جلنة القدس، مش���يرا الى أنها 

نيوي����ورك � كونا: غادر نائب 
رئي����س مجلس ال����وزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د. محمد الصباح 
نيويورك في وقت متأخر من امس 
االول بعد زيارة استغرقت يوما 

واحدا الى االمم املتحدة.
وكان الشيخ د.محمد الصباح 
أجرى ع����دة لق����اءات م����ع كبار 
الشخصيات لبحث القضايا الثنائية 

واالقليمية والدولية.
وعقد الشيخ د.محمد الصباح 
اجتماعا مع السكرتير العام لالمم 
املتحدة بان كي مون ملناقشة قضية 
العراق واملل����ف النووي االيراني 
واحملادث����ات غير املباش����رة بني 
الفلسطينيني واالسرائيليني ودعم 
الكويت جلهود االمم املتحدة لالغاثة 

في جميع أنحاء العالم.
واشاد الشيخ د.محمد الصباح 
خالل لقائه السكرتير العام لالمم 
املتحدة بان كي مون الليلة املاضية 
باجلهود التي تبذلها األمم املتحدة 
لدع����م أم����ن واس����تقرار العراق 
وس����يادته ووحدة أراضيه. جاء 
ذلك في تصري����ح لوكالة األنباء 
الكويتية )كونا( أدلى به املندوب 
الدائم لدى األمم املتحدة الس����فير 
منصور العتيبي عقب اللقاء واصفا 
املباحثات بأنه����ا كانت »ايجابية 

جدا«.
وقال السفير العتيبي ان الشيخ 
د. محمد الصباح أعرب خالل اللقاء 
عن أمله في أن ينتهي العراق من 
اعادة فرز االصوات ومن مرحلة 
االنتخابات وان تتشكل احلكومة 
العراقية بأسرع وقت ممكن مؤكدا 

بحث مع السكرتير العام لألمم المتحدة األوضاع اإلقليمية والدولية

بدأ زيارة رسمية للمغرب تستمر 3 أيام

الكويت لدعم حقوق اإلنسان في ليسوتو
جنيڤ � كونا: أشادت الكويت 
باملنهجية الت����ي اعتمدتها مملكة 
ليس����وتو في اعداد تقرير وطني 
قدمته أمام جلس����ة أعمال الدورة 
الثامنة للمراجعة الدورية ملجلس 
حقوق االنس����ان املنعقدة حاليا 
بجنيڤ. وأوصت الكويت املجتمع 
التقنية  الدولي بتوفير املساعدة 
الى ليسوتو النشاء جلنة وطنية 
حلقوق االنسان وتكثيف تثقيف 
اجلمهور في مجال حقوق االنسان 
وحتسني املناهج املدرسية املتعلقة 

بحقوق االنسان وحتسني االدارة 
املالية واالجتماعية بصفة عامة.

وأشار السكرتير الثالث بالوفد 
الدائم للكويت لدى األمم املتحدة في 
جنيڤ الشيخ جراح جابر األحمد 
في كلمة بالده أمام املجلس الى أن 
الكويت اطلعت باهتمام على التقرير 
الذي تن����اول اجلهود التي بذلتها 
مملكة ليسوتو ملواجهة التحديات 
املتعلقة بحقوق االنسان في ظل 
الظروف االقتصادية الصعبة التي 

مرت بها.

دعم الكويت للشعب العراقي.
العتيبي أن  الس����فير  وذك����ر 
الشيخ د.محمد الصباح أشار الى 
أن الكويت استقبلت خاصة بعد 
االنتخابات العديد من املسؤولني 
العراقيني بعد نظام صدام البائد 
الكويت »لتش����كيل  مؤكدا تطلع 
احلكومة العراقية لتطوير العالقات 
بني البلدين الى مستوى أفضل من 

املستوى احلالي«.
وقال السفير ان وجهات نظر 
اجلانبني كانت متطابقة فيما يتعلق 
العراق  املتبقية على  بااللتزامات 
واملنص����وص عليها ف����ي قرارات 
مجل����س االمن والص����ادرة حتت 
امليثاق وعلى  السابع من  الفصل 
العراق تعاونه  ضرورة مواصلة 

في تنفيذ تلك االلتزامات.
وأضاف السفير العتيبي الذي 
حضر االجتماع أن السكرتير العام 

ش����كر الكويت على مس����اهماتها 
ودورها في دعم العديد من أنشطة 

األمم املتحدة االمنائية.
وقال ان الشيخ د.محمد الصباح 
أثنى من جهته على دور السكرتير 
العام في حش����د الدع����م والتأييد 
العادة اعمار هاييتي كما أكد »أن 
الكويت حترص على دعم جهود 
األمم املتحدة وتقدمي التبرعات لها 

في كل املناسبات«.
وفيم����ا يتعلق بامللف النووي 
العتيبي  السفير  االيراني أوضح 
أن الش����يخ د.محمد الصباح أكد 
للس����كرتير العام حق الدول في 
االستخدام السلمي للطاقة النووية 
وأبلغه بأن الكويت أقامت تعاونا مع 
جهات أجنبية مثل فرنسا لالستفادة 
من الطاقة النووية في مجال حتلية 
املياه على سبيل املثال وغيرها من 

االستخدامات السلمية.

وأض����اف أن الش����يخ د.محمد 
الصباح أكد خ����الل اللقاء أهمية 
مؤمتر مراجعة اتفاقية منع انتشار 
األسلحة النووية كما أعرب عن أمله 

في أن يحقق املؤمتر أهدافه.
الش����يخ د.محمد  واوضح أن 
الصباح شدد على ضرورة التزام 
جميع الدول األعضاء بتلك املعاهدة 
مؤكدا أن املؤمتر فرصة للدول جتدد 
التزامها باملعاهدة وبنودها  فيها 
الش����يخ  ان  ونصوصه����ا. وقال 
د.محمد الصباح اكد دعمه ملا ورد 
في كلمة الس����كرتير العام لالمم 
املتحدة في افتتاح أعمال املؤمتر 
االثنني املاضي بشأن ضرورة تنفيذ 
قرار الش����رق األوسط الداعي الى 
اعالن املنطقة خالية من األسلحة 
النووية وانضمام اسرائيل »الدولة 
الوحيدة في املنطقة التي لم تنضم 
بعد الى املعاهدة«. وأفاد السفير 

العتيبي بأن السكرتير العام أشاد 
بالتطور األخير املتمثل في التوجه 
لبدء املفاوضات غير املباشرة بني 
الفلسطينيني واالسرائيليني وأثنى 
على موقف جلنة املبادرة العربية 

في تأييد بدء هذه املفاوضات.
 واجتمع وزير اخلارجية بشكل 
منفصل مع وزير خارجية استراليا 
ستيفن سميث ووزير اخلارجية 
االماراتي الشيخ عبداهلل بن زايد 
ووزير خارجي����ة املغرب الطيب 
الفاس����ي الفهري لبحث العالقات 
الثنائي����ة عل����ى هام����ش مؤمتر 
اس����تعراض معاهدة عدم انتشار 
األسلحة النووية الذي بدأ االثنني 
الش����يخ د.محمد  املاضي. ورافق 
الصباح خالل ه����ذه االجتماعات 
سفيرنا لدى األمم املتحدة منصور 
العتيبي ومدير ادارة مكتب نائب 
رئي����س مجلس ال����وزراء ووزير 
اخلارجية الس����فير الشيخ أحمد 

ناصر احملمد.
وتأتي زيارة الش����يخ د.محمد 
الصباح ملدينة نيويورك في ختام 
زيارة للعاصمة األميركية واشنطن 
اجرى خاللها سلسلة اجتماعات مع 
كبار املسؤولني في االدارة األميركية 
تركزت على بحث تعزيز العالقات 
الثنائية اضافة الى القاء محاضرة 
بعنوان »مجلس التعاون اخلليجي.. 
فرص وحتديات« في معهد الشرق 

االوسط بواشنطن.
وكان في وداع الشيخ د.محمد 
الصباح في املطار السفير العتيبي 
الديبلوماس����ية  البعثة  وأعضاء 

الكويتية لدى االمم املتحدة.


