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الرئيس الصومالي يصل إلى البالد

 اليوم في زيارة رسمية
يصل ال���ى مطار الكويت الدولي اليوم الرئيس 
شريف الش���يخ احمد رئيس جمهورية الصومال 
الشقيقة والوفد الرسمي املرافق لفخامته في زيارة 
رسمية للبالد تستغرق يومني يجري خاللها مباحثات 
رس���مية مع صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح 

األحمد.

الكويت هنأت زامبيا بعيدها
بعث صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى روبيه باندا رئيس جمهورية 
زامبيا الصديقة عبر فيها عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا له موفور الصحة 

ودوام العافية.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

نائب الرئيس الهندي: إطالق موسوعة الفقه
 باللغة األوردية  عزز العالقات الكويتية ـ الهندية

الصالح: خطة قطاع التخطيط في »األوقاف« 
تهدف لتقييم األداء وتنمية الموارد البشرية

مؤتمر تطوير رأس المال الفكري يناير المقبل

السلمان ألعضاء »الفتوى والتشريع«: االلتزام 
بتشريعات إبداء الرأي لضمان عدم المساءلة

100 ناشطة و210 منظمات من 30 دولة 
يشاركون في إطالق الموقع العربي لشبكة المعارف

أصدر رئيس »الفتوى والتش���ريع« الشيخ محمد 
السلمان تعميمًا رقم 2009/9 جاء فيه: لوحظ في الفترة 
املاضية قيام بعض اعضاء »الفتوى والتشريع« بإبداء 
آراء قانونية او غير قانونية تخص االدارة او تتعلق 
بعملها ونش���رها بالصحف مما يسبب او قد يسبب 

اضرارا لإلدارة وألعضائها دون مبرر لذلك.
وأضاف رئيس »الفتوى والتشريع« الشيخ محمد 
السلمان وعمال بأحكام التعميم رقم 2003/8 الصادر 
بتاريخ 2003/6/9 في هذا الشأن نوجه نظر جميع اعضاء 
»الفتوى والتشريع« وموظفيها الى ضرورة االلتزام 
بجميع االحكام والتعليمات الواردة في التش���ريعات 
املختلفة بشأن إبداء الرأي عن طريق النشر بالصحف 

حتى ال يعرضوا أنفسهم للمساءلة.

السياسية  الناشطة  تتوجه 
نبيل���ة العنجري الى العاصمة 
األردنية عم���ان، تلبية لدعوة 
تلقتها من شبكة املعارف الدولية 
للنساء الناشطات في السياسة 
)POLITICS IKNOW(، وذل���ك 
للمشاركة في االحتفال بإطالق 

موقع الشبكة باللغة العربية.
وينطل���ق االحتف���ال حتت 
ش���عار »دور وس���ائل اإلعالم 
والتكنولوجي���ا في زيادة عدد 
الناشطات في  النساء  وفاعلية 
السياسة«، ويرعاه رئيس مجلس 
الن���واب في اململك���ة األردنية 
الهاشمية الشقيقة عبدالهادي 
املجالي، وسيعقب االفتتاح مؤمتر 
يس���تضيفه فندق كونتيننتال 

امللكي  تفتتحه صاحبة السمو 
األميرة بسمة بنت طالل.

وتأت���ي دع���وة العنج���ري 

للمش���اركة في ه���ذا االحتفال 
باعتبارها واحدة من الناشطات 
السياس���ة  البارزات في مجال 
الكويت ومنطقة  على مستوى 
اخلليج العربي، كما تأتي تلبيتها 
للدع���وة في اطار حرصها على 
حتقيق املزيد من التواصل مع 
الناش���طات السياسيات الالتي 
يحضرن احلفل م���ن 30 دولة 
ويصل عدده���ن الى 100 قائدة 
وناش���طة بارزة على مستوى 
العالم، اضافة الى 210 منظمات 
وأحزاب سياس���ية من منطقة 
الشرق األوسط ووسط وشمال 
افريقيا، اضافة الى سفير حقوق 
املرأة واملس���اواة بني اجلنسني 

فريدريك آرثر.

صرح وكيل وزارة االوقاف والشؤون االسالمية 
املساعد لقطاع التخطيط والتطوير ابراهيم الصالح 
بأن خطة القطاع في الوزارة تهدف الى تنمية املوارد 
البشرية من خالل تقييم االداء االستراتيجي لالدارات 
وتنفيذ اخلطة االس����تراتيجية ومتابعتها من خالل 

فريق دعم االستراتيجية.
واضاف الصالح ان قطاع التخطيط والتطوير اقام 
دورات عديدة تدعم اهداف اخلطة وغاياتها للوصول 

الى حتقيق االهداف املرجوة منها.
واشار الصالح الى انه متاشيا مع االداء االستراتيجي 
لتحقيق غايات واهداف اخلطة، فإن الوزارة ستقيم 
مؤمتر تطوير رأس املال الفكري والذي س����تعقده 
الوزارة في شهر يناير املقبل، وهذا دليل على نهج 
الوزارة لوضع خطواتها وفق خطط مدروس����ة من 
خالل مش����اركة كل القطاعات واهل االختصاص في 
وضع هذه اخلطة وتطبيقها على ارض الواقع لتصل 

الى اهدافها وغاياتها بشكل مدروس.
وهذه النجاحات وذلك التميز الذي تشهده الوزارة 
جاء وفق تطبيق االستراتيجية في جميع مجاالت 
الوزارة االدارية والشرعية والفنية والتعليمية في 

مختلف املجاالت.
واشار الصالح الى ان منهج االستراتيجية مزج بني 
حقيقة وخيال وواقع مدروس لبناء مستقبل مأمول، 

مستثمرين طاقات قننت كما وزمانا ومكانا، وتكليف 
يناسب موارد وفرت وميزانيات صرفت.

وركز على اهتمام الوزارة بالعنصر البش����ري 
وتدريبه وتأهيله ليؤدي العمل املنوط به على اكمل 
و جه ليكون النجاح حليفه وتكون هناك منافس����ة 
شريفة بني موظفي الوزارة لينصب كله في مصلحة 

التنمية.

نيودلهي � كونا: اشاد نائب الرئيس الهندي حميد 
انصاري بالعالقات الوثيقة التي تربط بالده بالكويت 
في جميع امليادين وحرص الطرفني على تعزيزها 

مبا يخدم مصالح الشعبني الصديقني.
وقال انصاري في كلمة ل���ه خالل حفل اقامته 
»اكادميية الفقه االس���المي« الهندية اول من أمس 
مبناسبة اطالق املوسوعة الفقهية باللغة االوردية 
التي قدمته���ا الكويت »ان العالق���ات الكويتية - 
الهندي���ة تعززت اكثر مع اطالق موس���وعة الفقه 

باللغة االوردية«.
واضاف »ان اطالق املوسوعة التي تخدم قطاعا 
مؤثرا من الش���عب الهندي اضاف لبنة جديدة الى 

العالقات الطيبة بني البلدين الصديقني«.
واك���د انصاري اهمية املوس���وعة ف���ي تذليل 
الصعوبات العملية التي يواجهها املس���لم الناطق 
باللغة االوردية في حياته اليومية وتس���هل عليه 
فهم الكثير من االحكام الش���رعية والقضايا التي 

متس عقيدته.
وحضر حفل اطالق موس���وعة الفقه االسالمي 
باللغ���ة االوردي���ة التي مولت الكوي���ت ترجمتها 
وطباعتها، الى جانب انصاري سفيرنا في نيودلهي 
سامي السليمان ووفد من وزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية وعدد من السفراء العرب والقيادات الهندية 

املسلمة.
واكد السفير السليمان في كلمة له بهذه املناسبة 
حرص صاحب الس���مو امير البالد الشيخ صباح 
االحمد على دعم كل ما من شأنه خدمة الدين االسالمي 
احلنيف وتيس���ير نش���ر تعاليمه في جميع بقاع 

االرض.

واوضح ان الكويت اخذت على عاتقها منذ عقود 
عدة العمل على تقدمي املراجع الدينية الصحيحة 
واملوثوقة في مجمل املسائل الفقهية املختلفة مبتابعة 
ورعاية مباش���رة من والة امره���ا املتعاقبني حتى 

اجنزت املوسوعة الفقهية باللغة العربية.
واش���ار الى تبني الكويت للعديد من املشاريع 
واملبادرات التي تهدف الى ترس���يخ مفاهيم الدين 
االسالمي ونشر تعاليمه السمحة ومن ابرزها انشاء 
املركز العاملي للوسطية ملواجهة التطرف والغلو 

في تفسير بعض جوانب الدين.
واعتبر السفير السليمان تقدمي املوسوعة الفقهية 
باللغة االوردية الى الشعب الهندي الصديق دليال 
على متانة العالقات الكويتية - الهندية التي تتعزز 
يوميا برغبة صادقة من قادة البلدين وشعبيهما.

من جانبه قال مدير ادارة البحوث واملوسوعات 
االسالمية بوزارة االوقاف  بدر العازمي ان الكويت 
احتضنت مشروع اجناز املوسوعة الفقهية باللغة 
العربية الذي مت بعد عمل دؤوب اس���تمر نحو 30 

عاما.
واضاف ان الكويت حرصت بعد ذلك على ترجمة 
املوسوعة الى لغات اخرى خدمة للدين االسالمي 
ولتعميم الفائدة على جميع املسلمني لتدشن اولى 
ترجماتها باللغة االوردي���ة التي تخدم نحو 300 

مليون مسلم ينطقون بها.
واشار العازمي الى الدور الكبير الذي تقوم به 
الكويت ووزارة االوقاف والش���ؤون االسالمية في 
ترسيخ مفاهيم الوسطية والتعايش السلمي على 
مستوى العالم من خالل مثل هذه املشاريع التي ال 

تهدف الى الربح املادي.

شمالن احلساوي

الشيخ محمد السلمان

نبيلة العنجري

إبراهيم الصالح

رئيس األركان مغادرا إلى مصر

الشيخ مشعل األحمد مستقبال وفد اللجنة العليا لإلبداع العربي

م. طالل القحطاني متحدثا عن رسالة املؤمتر

القحطاني:مؤتمر  الطاقة رسالة لتأكيد حقوق المهندس الكويتي الحساوي: تخفيضات في أسعار 100 صنف في تعاونية مشرف

وفد طرابلسي يقدّم لألمير مجسماً لحديقة تحمل اسمه
دارين العلي

يزور الكويت وبدعوة من املجلس العربي األوروبي للبيئة وبالتعاون 
مع الديوان األميري وفد من بلدية طرابلس اللبنانية، حيث سيقوم الوفد 
اليوم بزيارة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد إلهدائه مجسما 
للحديقة التي حتمل اسمه في مدينة طرابلس إضافة إلى مجسم الطريق 
الدولي الس����ريع على امتداد املدينة والذي اطلق عليه اسم سموه بقرار 
من بلدية طرابلس. وقال رئيس املجلس العربي األوروبي للبيئة صالح 
املزيني في تصريح ل� »األنباء« ان هذه اخلطوة جاءت مببادرة من املجلس 
العربي األوروبي للبيئة حيث طرح الفكرة على بلدية طرابلس خالل زيارة 

قام بها أعضاء املجلس إلى لبنان أبريل املاضي وقد متت املوافقة من قبل 
املجلس البلدي الطرابلسي تثمينا جلهود سموه في املجال البيئي ودعمه 
األنشطة البيئية ومباركته األبوية لألنشطة العربية اخلاصة بالبيئة. 
ولفت إلى أن زيارة الوفد الطرابلس����ي جاءت بناء على موافقة الديوان 
األميري شاكرا وزير الديوان الشيخ ناصر الصباح على دعمه لنشاط 
املجلس العربي األوروبي للبيئة في جميع أش����كال التعاون مع العديد 
من دول العالم واهتماماته املتعددة في مجال انقاذ البيئة، مشيرا الى ان 
وزير الديوان يحث دوما على استمرار التعاون مبا يعود بالفائدة على 

جميع أبناء الكويت من خالل االستفادة من التكنولوجيا البيئية.

صرح أمني سر تعاونية مشرف ورئيس جلنة 
املشتريات والتسويق شمالن احلساوي بأن هناك 
نقلة تطويرية للمهرجانات والعروض واستحداث 
برامج تسويقية متميزة وتخفيضات في األسعار 
على العديد من الس���لع واملنتجات التي تصل 

نسبة التخفيض فيها الى سعر التكلفة.
وقال من ضمن العروض التي ستقدم خالل 
شهر اكتوبر مشاركة العديد من الشركات الكبرى 
في مهرجان التخفيضات ومنها شركة البروتني 
التي تبدأ غدا داخل الس���وق املركزي ألكثر من 
100 صنف تصل فيه نس���بة اخلصم الى %40 
كما س���يقدم مركز العطور والتجميل عروضا 
خاصة ال مثيل لها وخصومات تصل الى %20 

ملاركات عاملية واطقم هدايا للمناس���بات بدءا 
من يوم الثالثاء املقبل الى جانب عروض فرع 
اخلضار املس���تمرة كل يوم اثنني وغيرها من 
املهرجانات والعروض التي س���ينظم بعضها 
ألول مرة مقارنة بجمعيات الكويت التي نسعى 
الى حتقيقها بهدف ابراز وسائل التسوق ذات 

منط جديد وفريد.
واشار احلساوي الى ان عملية التطوير في 
جوهرها هي القدرة على مواكبة رغبات وحاجات 
املستهلكني من فترة الى اخرى واالرتقاء بخدمات 
املنطقة واملهرجانات والعروض اخلاصة هي احدى 
الوسائل التي تتم من خاللها محاربة ظاهرة الغالء 

ورفع العبء املالي عن كاهل املستهلك.

اختتمت جمعية املهندس���ني 
الكويتية االجتماعات التحضيرية 
الطاقة  اخلاصة بانعقاد مؤمتر 
البديلة املق���رر عقده في الفترة 
م���ن 1 حتى 6 نوفمب���ر املقبل، 
وبرعاية صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد، كما نوقش 
خالل االجتم���اع االخير الذي 
حضره عدد غفير من مهندسي 
ومهندس���ات اجلمعية رؤساء 
وأعض���اء اللجان في مقدمتهم 
الرئي���س الفخ���ري م.ع���ادل 
اخلراف���ي ورئي���س اجلمعية 
م.ط���الل القحطاني وأمني عام 
املؤمتر م.حم���ود الزعبي آخر 
املستجدات واألنشطة التي مت 
اجنازها واملعدة لالجناز خالل 

الفترة القصيرة املقبلة.
وح���ث رئي���س جمعي���ة 
املهندس���ني م.طالل القحطاني 
جميع املهندسني واملهندسات 
على بذل املزيد من اجلهد خالل 
االعم���ال التحضيرية القادمة 
والعمل بجد، مؤكدا ان اجلمعية 
مفتوحة طوال اليوم إلجناز كل 
االمور اخلاصة بإجناح املؤمتر 
والظهور في أحسن صورة كما 
تعود اجلميع ان يرى من جمعية 

املهندسني الكويتية.
الطاقة  وق���ال ان مؤمت���ر 
البديلة وال���ذي يصادف قبل 
بدايته انعقاد امللتقى الهندسي 
اخلليجي، مؤكدا ان النشاطان 
يعدان مبنزلة رسالة نوجهها 
ال���ى اجلميع م���ن اجل اجناح 
خطتنا في املطالبة جميع حقوق 

املهندس الكويتي.

وأوضح  القحطاني ان املؤمتر 
ليس مؤمترا للطاقة فحسب بل 
يشمل النقاش حول عدة محاور 
اخرى الهدف منها تنظيم مؤمتر 
مختلف عن املؤمترات السابقة 
الذي يقيمه���ا االحتاد العاملي، 
مؤكدا ان اجلمعية تبحث دائما 

عن الدور املتميز.
القحطان���ي ان قيمة  وأكد 

النجاح احلقيقية ليس���ت في 
جناح املؤمترات وامللتقيات التي 
تقيمها اجلمعية فقط بل القيمة 
االساسية تكمن في اشعار كل 
املوجودي���ن م���ن حولك بأنك 
جنحت ف���ي اي عمل تكلف به 
كمهندس كويتي قادر على حتمل 

املسؤولية املكلف بها.
ومن جهت����ه، قال امني عام 
املؤمت����ر م.حم����ود الزعبي ما 
حققت����ه اللجان حتى اآلن هو 
اجناز كبير ولكن البد أال نشعر 
بالرضا عن النفس حتى نقدم 
املزيد م����ن اجلهد ونخرج كل 
ما بداخلن����ا من قدرات، مؤكدا 
ان جمي����ع األنش����طة القادمة 
الت����ي تنظمه���ا اجلمعية تعد 
مبنزلة امتحان كبير جناح��ه 
يثبت قدرة املهندس الكويتي 
على حتقيق النجاح في جميع 

املجاالت.
وأشاد الزعبي بالدور الكبير 
الذي يقوم به مركز املعلومات 
الذي ترأسه م.أفراح السعيدي 
وسرعته في اجناز املهام املكلف 
بها، ودعا اعضاء املركز الى بذل 
املزيد من اجلهد، مؤكدا انه اليزال 

لديهم املزيد ليقدموه.

مشعل األحمد: جميل أن يكّرم المبدع وهو حي
أشاد نائب رئيس احلرس الوطني 
الشيخ مشعل األحمد باجلهود التي 
يبذلها املبدعون العرب بشكل عام 
وابناء اخلليج بشكل خاص خلدمة 
بالدهم وشعوبهم ومواكبة ركب 

احلضارة االنسانية.
جاء ذلك خالل استقباله املشرف 
العام عل����ى اللجنة العليا لالبداع 
العرب����ي ف����واز الش����مري رئيس 
حترير جريدة »الشرق« واعضاء 
اللجنة د.فاطمة العبدلي ورئيس 
قناة الرس����الة د.طارق السويدان 
وأستاذ االقتصاد في جامعة الكويت 
د.عباس املقرن الذين زاروه لعرض 
فكرة انشاء اللجنة عليه، وقد بارك 
الشيخ مشعل األحمد هذه الفكرة، 
مؤكدا ان االبداع ليس له وطن فهو 
ملك لالنسانية جمعاء، مثمنا دور 
املبدعني العرب واخلليجيني الذين 
يواصلون جهودهم من اجل رسم 

مالمح املستقبل املشرق.
واضاف انه ألمر جيد ان يكرم 
املبدع في حياته كي يرى ثمار علمه 
وآثار ذلك على الناس الذين يقدرون 
له هذا اجلهد العظيم فقد اعتدنا في 
البالد العربية عموما ان يتم تكرمي 

املبدع بعد وفاته.
وأثنى الشيخ مشعل األحمد على 
جهود مؤسسي هذه اللجنة، مؤكدا 
ان هذه اخلط����وة الوطنية تعتبر 
دعما حقيقيا لكل جهود املبدعني 

املجال للمنافسة الشريفة القائمة 
على الوعي وحب العمل والعطاء 
وبالتأكيد فإن ذلك سيكون داعما 
ومفعال للحركة العلمية والثقافية 
في بالدنا بش����كل ع����ام. يذكر ان 

وتقديرا الجنازاته����م كما ان مثل 
هذه اخلطوات تعزز مسيرة العلم 
والعطاء واالب����داع وتعطي هؤالء 
املبدعني حقهم ف����ي التكرمي الذي 
يستحقونه عن جدارة، وبذلك تفتح 

اللجنة العليا تضم كال من: الشيخ 
فيصل احلمود، عبدالوهاب الوزان، 
د.طارق السويدان، د.فاطمة العبدلي، 
عبدالرحمن املعروف، د.عباس املقرن 

ود.أنور شعيب.

استقبل أعضاء اللجنة العليا لإلبداع العربي وأشاد بالفكرة

رئيس األركان على رأس
 وفد عسكري لمصر

لحضور مؤتمر كبار القادة

غادر البالد ظهر امس رئي���س االركان العامة للجيش الفريق 
الركن طيار فهد االمير متوجها الى جمهورية مصر العربية الشقيقة 
على رأس وفد عس���كري رفيع املس���توى، وذلك حلضور مؤمتر 
وندوة كبار القادة ف���ي جمهورية مصر العربية خالل الفترة من 

26 اجلاري حتى 28 منه.
 حيث سيقوم على هامش املؤمتر بزيارة وحدات لواء املغاوير 
25 املشاركة في مترين النجم الساطع 2009، وكان في وداعه على 
ارض املط���ار نائب رئيس االركان العام���ة للجيش الفريق الركن 

احمد اخلالد.


