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»بيت الزكاة«: 33.1 مليون دينار اإليرادات في 9 شهور 
وتوزيع 7.07 ماليين على 18046 أسرة في 3 شهور

عقد مجلس ادارة بيت الزكاة اجتماعه الدوري 
أمس برئاس���ة نائب رئيس مجل���س الوزراء 
للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير األوقاف 
والشؤون اإلسالمية ورئيس مجلس إدارة بيت 
الزكاة المستشار راشد الحماد في المقر الرئيسي 
لبيت الزكاة بجنوب السرة، حيث تم التصديق 

على محضر االجتماع السابق.
ث���م اطلع المجلس على تقارير س���ير عمل 
اللجان والمؤشرات الرئيسية لألنشطة المحلية 
والخارجية، حيث ايرادات البيت خالل الفترة 
من 2010/1/1 حتى 2010/9/30، بلغت 33.159.960 
دينارا، كما بلغ عدد المس���تفيدين من المواد 
الغذائية والعينية 7000 أسرة، حيث تم توزيع 
م���واد غذائية علي�هم باالضاف���ة الى المالبس 
واألدوات المنزلي���ة واألجهزة الكهربائية التي 
بلغت تكلفتها 377.954 دينارا، كما تم االطالع 
عل���ى بعض األنش���طة والمش���اريع المحلية 

األخرى.
اما المش���اريع الخارجية خالل الفترة من 
2010/7/1 حتى 2010/9/30 فبلغت 37 مشروعا 
بتكلفة 293.245 دينارا وهي مبالغ مشروطة 
من المتبرعين، كما ان عدد األيتام المكفولين 
من قبل البيت حت���ى 2010/9/30 بلغ 27.500 

يتيم في 36 دولة، بلغت تكلفتهم خالل ثالثة 
شهور 887.595 دينارا، وبلغ عدد الطلبة الذين 
يدرسون على نفقة البيت 1722 طالبا في 14 دولة 

بتكلفة 123.240 دينارا خالل الفترة.
ثم اطل���ع المجلس عل���ى التقرير الخاص 
بس���ير العمل في الصندوق الخيري للرعاية 
الصحية للمحتاجين داخل الكويت، حيث بلغ 
عدد المس���تفيدين من المشروع ممن يحملون 
بطاقة الضمان الصحي والتأمين الصحي منذ 
انشاء الصندوق وحتى 2010/9/30، 61.245 فردا 

بتكلفة إجمالية 3.052.997 دينارا.
كم���ا اطلع المجلس عل���ى البيانات المالية 
للمحفظة االستثمارية لبيت الزكاة في 2010/9/30، 
ثم اطلع على االطار العام الس���تراتيجية بيت 
الزكاة للسنوات )2012/2011 � 2016/2015(، ثم تم 
استعراض تقارير ونتائج أعمال بعض اللجان 
المشكلة من مجلس اإلدارة لدراسة الموضوعات 
المحالة اليها، واتخذ حيالها التوصيات المناسبة، 
كما اس���تعرض المجلس الميزانية التقديرية 
للزكاة والخيرات للسنة المالية 2011 حيث تم 
اقرارها، وفي ختام االجتماع أثنى المجلس على 
الجهود الطيبة لجميع العاملين في بيت الزكاة 

وتمنوا لهم دوام التوفيق.

أعلنت الهيئة التنفيذية للملتقى اإلعالمي العربي 
عن إطالق اس��م املرحوم عبدالعزيز الرش��يد على 
ال��دورة األولى مللتق��ى الكويت اإلعالمي للش��باب 
التي س��تعقد حت��ت رعاية صاحب الس��مو االمير 
الشيخ صباح األحمد حفظه اهلل ورعاه خالل الفترة 
من 19-20 ديس��مبر اجلاري مبش��اركة العديد من 
اجلامعات والهيئات التعليمي��ة في الكويت. كما أن 
الهيئة التنفيذية للملتقى كانت قد أطلقت اسم عدد 
من أبرز الكتاب الكويتي��ن الذين رحلوا عن دنيانا 
على عدد من اجلوائز التي س��تمنح في إطار ملتقى 
الكويت لإلعالمين الش��باب األول وجائزة الكويت 
لإلب��داع اإلعالمي التي س��يتم توزيعها خالل حفل 
افتتاح ملتقى الكويت اإلعالمي األول للش��باب في 
صباح ي��وم األحد املوافق 19 ديس��مبر 2010 على 
مس��رح د.عثم��ان عبدامللك في كلي��ة احلقوق في 
الش��يوخ، وذلك تكرميا إلعالميي الكويت وتشريفا 
للجوائ��ز املمنوح��ة.  وتتضم��ن جوائز املس��ابقة 
الصحافية أس��ماء اإلعالمين: جائزة محمد مساعد 
الصالح ألفضل مقال صحافي، جائزة عادل القصار 
ألفض��ل تغطية صحافي��ة، جائزة د.أحم��د الربعي 
ألفضل حوار صحافي، جائزة عبدالعزيز املساعيد 
ألفضل حتقيق صحافي، وجائزة يوس��ف العليان 

ألفضل إخ��راج صحاف��ي، جائزة جاس��م املطوع 
ألفض��ل إع��الن صحاف��ي، جائزة س��امي املنيس 
ألفض��ل صورة صحافي��ة، جائزة هداية س��لطان 
الس��الم ألفضل صورة عامة. لتتزين قائمة مسابقة 
األعمال الصحافية بأسماء إعالمين كويتين بارزين 
س��اهموا في مس��يرة الصحف الكويتية وتقدمها 
وترك��وا بصمات واضحة على الس��احة الصحافية 
واإلعالمي��ة في الكويت. كما تش��مل جائزة اإلبداع 
اإلعالمي للش��باب على فئات: املسابقة التصويرية، 
املسابقة اإلذاعية، املس��ابقة التلفزيونية، ومسابقة 
العالقات العامة. وقال األمن العام للملتقى اإلعالمي 
العرب��ي ماضي عب��داهلل اخلميس ان إطالق اس��م 
املغفور له عبدالعزيز الرش��يد عل��ى الدورة األولى 
مللتقى الكويت اإلعالمي للشباب جاء تكرميا لذكرى 
الراح��ل الذي يعتبر رائد الصحاف��ة الكويتية كونه 
أول من أطلق ش��رارة العمل الصحافي في الكويت 
حن أصدر مجلة الكويت عام 1928، كما أشار إلى أن 
هيئة امللتقى اإلعالمي العربي س��تصدر كتيبا بهذه 
املناسبة يتضمن تعريفا بعبدالعزيز الرشيد وسيتم 
توزيعه على الطلبة املش��اركن من أجل أن يعرفوا 
املزي��د من املعلومات عن رم��وز العمل الوطني في 

الكويت الذين ساهموا في بناء نهضة هذا الوطن.

إطالق اسم عبدالعزيز الرشيد على الدورة األولى 
لملتقى الكويت اإلعالمي األول للشباب

حيات:  زيارة الوزير 
الهارون للمكسيك 

متميزة ومثمرة
قال س���فيرنا لدى الواليات 
املتحدة املكس���يكية س���ميح 
جوهر حي���ات ان زيارة ممثل 
صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحم���د وزير التجارة 
والصناعة أحم���د الهارون الى 

املكسيك »متميزة ومثمرة«.
وقال حيات ان زيارة الهارون 
الى املكسيك للمشاركة في املؤمتر 
السادس عشر للدول األطراف 
في اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 
بشأن تغير املناخ حققت نتائج 
وأسس���ا ايجابية عديدة ميكن 
البناء عليها نحو املستقبل في 
جعل الكويت مركزا جتاريا عامليا 
مثاليا مبش���اركة املستثمرين 

والشركات املكسيكية.
وأشار الى ان الهارون التقى 
على هامش املؤمتر الذي عقد في 
الرئيس  مدينة كانكون اخيرا 
املكس���يكي فيلب���ي كالديرون 
حي���ث التقاه على مأدبة افطار 
عمل ومرة اخ���رى على مأدبة 
عش���اء، كما اجتمع الى وزراء 
اخلارجية والطاقة واالقتصاد 

املكسيكيني.
اله���ارون خ���الل  ونق���ل 
االجتماعات حتي���ات صاحب 
السمو األمير وسمو ولي العهد 
الوزراء  وسمو رئيس مجلس 

حفظهم اهلل ورعاهم.
الرئيس  اله���ارون  وأبل���غ 
املكسيكي بأن القيادة السياسية 
العليا ف���ي الكويت تتطلع الى 
زيارت���ه املرتقبة الى البالد في 

املستقبل القريب.

أثنت وزي���رة التربية ووزيرة 
التعلي���م العالي د.موضي احلمود 
على اجلهود الرامية إلطالق »ملتقى 
الكويت اإلعالمي األول للش���باب 
وجائ���زة اإلب���داع اإلعالمي« الذي 
تنطلق أنش���طته في الفترة من 19 
الى 20 ديس���مبر اجلاري، واصفة 
اخلط���وة باإليجابي���ة واملبتكرة، 
وقالت: انه كثيرا ما شاهدنا مؤمترات 
وندوات تناقش أحوال اإلعالم في 
شتى بقاع العالم العربي والغربي، 
لكن ال يلتفت أحد من كوادر اإلعالم 
إلى إقامة منظومة تنهض بشباب 
اإلعالمي���ني والطلب���ة والطالبات 
وخاص���ة على املس���توى احمللي، 
مما يحدونا لاللتفاف حول الفكرة 
ورعايتها وتوجيه الثناء للقائمني 
عليها. وثمن���ت د.احلمود رعاية 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد مللتقى الكويت اإلعالمي األول 
الرعاية بالدفعة  للشباب، واصفة 
املثالية لنجاح امللتقى واملظلة التي 
ستكسب احلدث ثقال ووهجا، كما 
الثن���اء للملتقى اإلعالمي  وجهت 
العربي والقائمني عليه معربة عن 
الدءوب  امللتقى  إعجابها بنش���اط 
في االهتمام بكل ما يخص اإلعالم 
واإلعالميني. وأكدت د.احلمود خالل 
حديثها على أن الوزارة لن تتوانى 
في تق���دمي كل املس���اعدة والدعم 
للملتقى الذي يق���ام داخل جامعة 

الكويت، وش���ددت على أن امللتقى 
يحظى بكل ه���ذا الدعم واالهتمام 
ووزارة التعليم العالي توليه جل 
اهتمامها. من جهته، عّبر األمني العام 
للملتقى اإلعالم���ي العربي ماضي 
اخلميس عن شكره العميق لوزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي على 
املبادرة التي وصفها باملس���ؤولة، 
قائال: اإلحساس بالتقدير خلطوات 
الوزيرة نحو تقدمي األفضل ألبنائنا 
الشباب يطغى على الكلمات، وإن 
كانت تلك املبادرة الطيبة ليس���ت 
الوزيرة  بجدي���دة فلطاملا كان���ت 
صاحبة السبق والريادة في تقدمي 
الرعاي���ة والعمل يدا بيد في كل ما 
من شأنه النهوض بالتعليم ومد يد 

العون للشباب.

7000 أسرة استفادت من المساعدات الغذائية

املستشار راشد احلماد مترئسا اجتماع مجلس إدارة بيت الزكاة

السيد علي فضل اهلل

فضل اهلل يلتقي الجالية اللبنانية
ويعقد مؤتمرًا صحافيًا في جمعية الصحافيين اليوم

يلتقي سماحة السيد علي فضل اهلل 
رئيس جمعية المبرات ومؤسس����ات 
المرجع الراحل ال�سيد محمد حسين 
فضل الل�ه، في التاس������عة من م�ساء 
اليوم الجالي����ة اللبنانية في الكويت 

وذل����ك بمق����ر الج��معي����ة ال�ث�قافية 
العمال في  االج�تماعية قرب نقاب����ة 

ميدان حولي.
كما يعقد الس����يد علي فضل اهلل 
مؤتمرا صحافيا في جمعية الصحافيين 

وذل����ك بحضور الصحاف����ة المحلية 
الجمعية ووس����ائل االعالم  واعضاء 
العربية وذلك في الساعة الثانية من 
ظهر اليوم في مقر الجمعية بمنطقة 

الشويخ.

الحمود: رعاية صاحب السمو للملتقى تعطيه الدفعة
المثالية للنجاح وجهود الملتقى اإلعالمي ال تخفى على أحد

قال املمثل اخلاص لالمني العام 
لالمم املتحدة في العراق اد ميلكرت 
ان العراق ملتزم بترسيم احلدود 
البرية والبحرية مع الكويت وان 
احلكومة العراقية املقبلة ستجعل 

ذلك االلتزام بني اولوياتها.
ج���اء ذلك اثناء لقاء ميلكرت 
رئيس مجل���س النواب العراقي 
اسامة النجيفي قبيل ايام قليلة 
من االجتماع املرتقب ملجلس االمن 
الدولي واخلاص ببحث ملف ابقاء 
العراق حتت الفصل السابع من 

ميثاق االمم املتحدة.
وذكر بيان مكتب رئيس مجلس 
النواب ان اللقاء شهد بحث عدد من 

القضايا ذات االهتمام املشترك من 
بينها االجتماع املرتقب واملوقف 
العراقي من العديد من القضايا 

املتعلقة مبجلس االمن.
ونقل البيان عن ميلكرت تأكيده 
على وجود تطورات ايجابية في 
جميع املسائل املتعلقة بقضية 
النفط مقابل الغذاء واسلحة الدمار 
الشامل وصندوق تنمية العراق 
مش���يرا الى ان املسألة الوحيدة 

املتبقية تتعلق مبلف الكويت.
واضاف ميلكرت ان احلكومة 
العراقي���ة اكدت الع���ام املاضي 
حرصها على اجن���اح هذا امللف 
واملتعلق بترسيم احلدود البرية 

والبحرية بني البلدين، مؤكدا ان 
ذلك سيكون من اولويات احلكومة 

العراقية اجلديدة.
الرئيس  اع���رب  من جهت���ه 
النجيفي عن القل���ق من ازدياد 
حال الغضب في الشارع العراقي 
السابع  الفصل  نتيجة استمرار 
مشددا على اهمية غلق هذا امللف 

بأسرع وقت ممكن.
واشار النجيفي الى اهمية ان 
يضطلع العراق بحوارات ثنائية 
مكثفة مع اجلانب الكويتي حلل 
جمي���ع القضاي���ا العالقة دون 
احلاجة الى الرج���وع الى االمم 

املتحدة.

أكدت ثقتها المطلقة في القائمين على التنظيم

ميلكرت: العراق ملتزم بترسيم الحدود مع الكويت

ماضي اخلميس

اد ميلكرت


