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الجاراهلل التقى سفراء مصر وفرنسا وأسترالياصفر وّقع عقد إدارة وتشغيل وصيانة محطة تنقية الرقة

في اطار جتدي����د وصيانة خدمات ومرافق 
وزارة االش����غال العامة مبا يكفل تطوير ورفع 
كفاءة تلك اخلدمات. وّقع وزير االشغال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر عقد 
ادارة وتشغيل وصيانة محطة تنقية الرقة حيث 

تبلغ قيمة العقد 1.260.000 مليون دينار.
وجتدر االشارة الى ان العقد يتضمن جميع 

اعمال ادارة وتش����غيل وصيانة محطة تنقية 
الرق����ة للصرف الصحي ملدة 36 ش����هرا والتي 
تشمل املعدات امليكانيكية والكهربائية وملحقاتها 
ومعدات معاجلة الروائح، وكذلك صيانة خطوط 
املياه املعاجلة والعذبة واعمال الصيانة املدنية 
التي تشمل اعمال النظافة وصيانة املباني وأعمال 

الزراعة داخل اسوار احملطة.

اجتمع وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل 
امس مع كل من س���فير جمهورية مصر العربية 
طاهر فرحات وسفير اجلمهورية الفرنسية جان 
رينيه وس���فير اس���تراليا غل���ن مايلز كال على 
حدة، حيث تناولت اللقاءات بحث عدد من أوجه 
العالقات الثنائية باالضافة الى التطورات االقليمية 

والدولية.

القنصل جنيب البدر يقدم أوراق اعتماده إلى السفير بوي ثان

السفير الشيخ حمد جابر العلي يقدم هدية تذكارية إلى األمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز

الرياض � كونا: استقبل نائب 
الدفاع والطيران واملفتش  وزير 
العام في اململكة العربية السعودية 
االمير عبدالرحمن بن بن عبدالعزيز 
آل سعود امس سفيرنا لدى اململكة 
العربية الس����عودية الشيخ حمد 

جابر العلي  والوفد املرافق له.
وقال س����فيرنا ل����دى اململكة 
العربية الس����عودية الشيخ حمد 
اجلابر ل� »كونا« عقب اللقاء انه نقل 
لالمير عبدالرحمن حتيات وتقدير 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد وسمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد وسمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
واض����اف اننا قدمن����ا لالمير 
املكت����ب  عبدالرحم����ن أعض����اء 
العس����كري اجلديد في سفارتنا 
مشيدا بالتعاون الدائم واملستمر 
بن وزارتي الدف����اع في البلدين 
الش����قيقن. ونقل الش����يخ حمد 
اجلابر ترحيب االمير عبدالرحمن 

بن عبدالعزي����ز بأعضاء املكتب 
العس����كري اجلديد في سفارتنا 
العسكري  امللحق  بالرياض وهم 
املقدم عبيد حمد العجمي وضابط 

االدارة املقدم علي الرشيدي.
اللق����اء تبادل  كما مت خ����الل 
االحاديث الودية وبحث املوضوعات 
ذات االهتمام املشترك وسبل تعزيز 
وتطوير العالق����ات الثنائية بن 

البلدين الشقيقن.
وفي ختام اللقاء قدم الش����يخ 
حمد جابر العلي لالمير عبدالرحمن 
بن عبدالعزيز هدية تذكارية بهذه 

املناسبة.
ورافق الش����يخ حم����د اجلابر 
خالل زيارته لالمير عبدالرحمن 
بن عبدالعزيز كل من املستش����ار 
صال����ح الصقعبي واملستش����ار 
ذياب الرشيدي اضافة الى امللحق 
العس����كري املق����دم عبي����د حمد 
املقدم  االدارة  العجمي وضاب����ط 

علي الرشيدي.

سفيرنا بالرياض بحث مع نائب وزير الدفاع السعودي 
العالقات الثنائية والموضوعات ذات االهتمام المشترك

16 مليون دينار إيرادات بيت الزكاة
و657 ألفًا تكلفة المشاريع الخارجية

كواالملبور � كونا: قدم قنصل 
الكويت لدى مدينة هوشي  عام 
منه في ڤيتنام جنيب البدر اوراق 
اعتماده ملسؤول االدارة القنصلية 
في وزارة اخلارجية في العاصمة 

هانوي السفير بوي ثان.
وقال القنص����ل العام جنيب 
البدر في اتصال هاتفي مع »كونا« 
امس انه نقل خالل اللقاء حتيات 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
لنائ����ب رئيس ال����وزراء ووزير 
اخلارجية فام غيا كيم ومتنياته 
لش����عب ڤيتنام الصديق باملزيد 

من التقدم واالزدهار.
واضاف انه نقل خالل االجتماع 
الكويت وتطلعها  رغبة حكومة 
الى تعزيز العالقات االقتصادية 
والتجارية واالس����تثمارية بن 

البلدين الصديقن.
واشار البدر الى ان السفير ثان 
اشاد بعمق العالقات بن الكويت 
وجمهورية ڤيتنام مشيدا بالتعاون 

االيجابي بن مسؤولي البلدين في 
مختلف االصعدة.

واوضح قنصلنا لدى هوشي 
منه ان السفير ثان رحب بتعين 
الكوي����ت قنص����ال عام����ا لها في 
العاصم����ة االقتصادية هوش����ي 
منه مؤكدا انه سيلقى كل الدعم 
ومعربا عن متنياته بالتوفيق في 

تنفيذ مهامه.
واوضح البدر ان ڤيتنام تشهد 
طفرة اقتصادية هائلة تتمثل في 
منو اقتصادها من جهة وتسارع 
كبرى الشركات الدولية للتواجد 
في ڤيتنام من جهة اخرى وذلك ملا 
يوفره اقتصاد ڤيتنام من فرص 
اس����تثمار ومناخ آمن ومستقر 
للمش����اريع والنتهاجها سياسة 

اقتصاد السوق املفتوح.
واض����اف ان ڤيتنام حترص 
باس����تمرار على زي����ادة منوها 
التبادل  االقتص����ادي وتعزي����ز 
التجاري م����ع الدول االقتصادية 

الكبرى.

عقد مجلس ادارة بيت الزكاة اجتماعا برئاسة 
املستشار راشد احلماد نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير االوقاف 
والشؤون االسالمية رئيس مجلس ادارة بيت الزكاة 

في مقر بيت الزكاة بجنوب السرة.
واطلع املجلس على محضر االجتماع السابق 
ومت التصديق عليه، كما اطلع على تقارير س���ير 
عم���ل اللجان ومكاتب االدارة العليا واملؤش���رات 
الرئيسية لالنشطة احمللية واخلارجية حيث بلغت 
ايرادات الزكاة خالل الفت���رة من 2009/5/1 حتى 
2009/7/31 نحو 16.078.100 دينارا، منها 12.267.582 
دينارا حصيلة تطبيق قانون الزكاة على الشركات 
املس���اهمة واملقفلة احملولة من وزارة املالية الى 
بيت الزكاة، ومما جاء في هذا التقرير ان اجمالي 
عدد األسر املس���تفيدة من مساعدات البيت داخل 
الكويت 17.674 اسرة خالل 3 شهور عن الفترة من 
2009/5/1 حتى 2009/7/31، بلغت املساعدات املقدمة 
لها 5.500.189 دينارا، كما بلغ عدد املستفيدين من 
املواد الغذائية والعينية 7120 أسرة، حيث مت توزيع 
مواد غذائية عليهم باالضافة الى املالبس واالدوات 
املنزلية واالجهزة الكهربائية بلغت تكلفتها 284.174 
دينارا، وقد اثن���ى املجلس على النظام املتبع في 
تقدمي املساعدات لدى بيت الزكاة من خالل اللجان 
املختصة وكذلك الالئحة املنظمة لعمليات صرف 

وتوزيع املساعدات لتلك األسر.

اما املشاريع اخلارجية خالل الفترة من 5/1 حتى 
2009/7/31 فبلغت 67 مش���روعا بتكلفة 657.089 

دينارا، وهي مبالغ مشروطة من املتبرعن.
كما بلغ عدد االيتام املكفولن من قبل البيت حتى 
2009/7/31 نحو 23.021 يتيما في 35 دولة بلغت 
تكلفتهم خالل اربعة شهور 1.024.580 دينارا، كما 
بلغ عدد الطلبة الذين يدرس���ون على نفقة البيت 
1601 طالب في 15 دولة بتكلفة 55.240 دينارا خالل 

الفترة نفسها.
ثم اطلع املجلس على التقرير اخلاص بسير العمل 
في الصندوق اخليري للرعاية الصحية للمحتاجن 
داخل الكويت، حيث بلغ عدد املستفيدين من املشروع 
ممن يحملون بطاقة الضمان الصحي 91.735 فردا 

بتكلفة 3.184.890 دينارا حتى 2009/7/31.
كما احيط املجلس علما بتقرير جلنة دراس���ة 
مالحظات ديوان احملاسبة للسنة املالية املنتهية 

في 2009/3/31، وردود البيت عليها.
كما وافق املجلس على التعديالت املقترحة على 
الهيكل التنظيمي واختصاصات العمل وكذلك اطلع 
على تقرير االموال املستثمرة في بيت الزكاة للفترة 
من 2009/1/1 حت���ى 2009/6/30، واعتمد املجلس 
امليزانية التقديرية للميزانية العامة للسنة املالية 
2011/2010 وفي ختام االجتماع اثنى املجلس على 
اجلهود الطيبة لكل العاملن في بيت الزكاة ومتنى 

لهم التوفيق.

البدر قّدم أوراق اعتماده 
قنصاًل عامًا في هانوي

الكويت: سيادة القانون ضمان لحقوق 
اإلنسان وتعزيز للمساواة االجتماعية

االمم املتح���دة � كونا: أكدت 
الكوي���ت التزامها الكامل بكافة 
القوان���ن واملواثي���ق الدولية 
تعزيزا حلكم القانون وضمانا 
حل���ق االنس���ان ف���ي التنمية 
وحتقيقا للمس���اواة والعدالة 

االجتماعية.
جاء ذل���ك في بيان للكويت 
القاه السكرتير الثالث في الوفد 
الدائم لدى األمم املتحدة دخيل 
اخلرينج أمام اللجنة القانونية 
العامة في  التابعة للجمعي���ة 
دورتها ال 64 خالل مناقشتها بند 
»سيادة القانون على الصعيدين 

الوطني والدولي«.
وق���ال اخلرينج ان الكويت 
تش���دد عل���ى احت���رام ميثاق 
األمم املتحدة والقانون الدولي 
باعتبارهما ركيزتن أساسيتن 
للتحدي���ات  التص���دي  ف���ي 
الت���ي يواجهها  والتهدي���دات 
الدولي وتقر بوجوب  املجتمع 
حماية حقوق االنسان واحلريات 
األساس���ية للفرد وحق تقرير 
املصير للش���عوب واملس���اواة 
في احلقوق ب���ن اجلميع دون 
متييز مبا يحقق السالم واألمن 

والتنمية االقتصادية.
الدولي قال  وعلى الصعيد 

اخلرين���ج ان الكويت حترص 
الدولية  التمسك باملبادئ  على 
القوانن واالتفاقيات  واحترام 
الدولية من خالل احملافظة على 
الدولين وكذلك  األمن والسلم 
بعدم التدخل في شؤون الدول 
األخ���رى وعدم االعت���داء على 
س���يادتها أو نظمها القانونية 
والدس���تورية وعدم استخدام 
القوة أو التهديد باس���تخدامها 
واالمتن���اع عن األعم���ال التي 
تتنافى مع ميثاق األمم املتحدة 
ومبادئها وااللتزام بتسوية أي 
منازعات قد تنش���أ بن الدول 

بالوسائل السلمية.
أن االنتهاكات  وأكد أيض���ا 
املس���تمرة للقان���ون الدول���ي 
تقوض االرادة السياس���ية في 
مجال االمتثال للقانون مشيرا 
في هذا الصدد الى التقرير الذي 
أصدره مؤخرا القاضي ريتشارد 
ارتكبته  غولدستون بشأن ما 
اسرائيل خالل حربها األخيرة 
على غزة من انتهاكات جسيمة 
الدول���ي ومن جرائم  للقانون 
حرب وجرائم ضد االنس���انية 
وخ���رق للقان���ون االنس���اني 
الدولي ولقانون حقوق االنسان 

واتفاقيات جنيڤ.

أعرب عن أمله في دعم العالقات الثنائية بين البلدين


