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فازت مسؤولة العالقات العامة 
واالع����الم ف����ي الهيئ����ة اخليرية 
امليمني  العاملية سمية  االسالمية 
بجائ����زة الكويت للتط����وع التي 
العامة لالوقاف  نظمتها االمان����ة 
حتت رعاي����ة وزير العدل ووزير 
األوقاف والش����ؤون االس����المية 
املستش����ار راشد احلماد، وشارك 
في هذه املسابقة عدد من جمعيات 
النفع العام واملؤسسات واجلهات 
االهلية والرسمية وشركات القطاع 
اخلاص، باالضافة الى عدد كبير 
من االفراد وخاصة من ش����ريحة 
الشباب وطالب وطالبات املدارس 

واجلامعات واملؤسسات التعليمية من باب التنافس على اجلوائز املقدمة 
من األمانة العامة لالوقاف لهذه املسابقة.

واوضح املدير العام للهيئة د.سليمان شمس الدين أن انضمام سمية 
الى فريق العاملني في الهيئة اخليرية االس����المية العاملية يعد مكسبا 

للهيئة حيث انها متيزت باعمالها التطوعية.

الكفيف يحاضر في منتزه »كويت ماجيك« اليوم
ليلى الشافعي

أكد مدير إدارة الثقافة االس����المية بوزارة 
االوقاف والشؤون االسالمية بدر السنني مراعاة 
االدارة ملجمل ابعاد الشراكة املجتمعية والثقافية 
والدعوية اجلماهيرية الكفيلة بتهيئة غايتها 
في صناعة املناخ االسالمي، احملفز لرؤيتها في 
تنشيط منظومة القيم واملثل الداعمة للمجتمع، 

وذلك خالل اعالن السنني عن استمرار انشطة 
املهرجان الصيفي الثقافي اخلامس حتت شعار 
»بثقافتي استمتع بإجازتي 5« والذي تستمر 
أنشطته حتى 5 اغسطس في اجواء ترفيهية 
ثقافية اسرية متميزة في منتزه كويت ماجيك 
في منطقة ابوحليفة وذلك بالتعاون مع منتزه 

كويت ماجيك ومبرة الرحمة اخليرية.

وزاد السنني ان االدارة قد راعت عدم غياب 
اجلانب الوعظي وال����دور التوجيهي والقيمي 
ان انطالقة احملاضرات  والتربوي، موضح����ا 
ستكون اليوم ومن بعد صالة العشاء مباشرة 
مع محاضرة تربوية اس����رية للداعية ابراهيم 
الكفيف وبعض اإلضاءات اإلميانية والفالشات 

التربوية.

الرئيس الفرنسي يمنح العثمان
وسام االستحقاق من رتبة قائد

أكثر من 75 داعية يتحدثون 13 لغة
في لجنة التعريف باإلسالم

الطبطبائي: »التجارة« بالمرصاد لمن يرفع أسعار 
السلع الغذائية بشكل مصطنع في رمضان

خالل اجتماعه بقطاع »الرقابة« بالوزارة

انخفاض أسالك الضغط العالي في الصبية
وراء انقطاع الكهرباء في بعض المناطق

قالت جلنة التعريف باإلسالم أمس ان شهر رمضان 
املبارك يحظى بأهمية خاصة لديها حيث يتم االستنفار 
لتزايد اإلقبال عليها من غير املسلمني للتعرف على 

الدين االسالمي ويزيد عدد املهتدين اليه.
وقال مدير ادارة االفرع باللجنة منيف العجمي 
ان اللجنة أعدت خطة خاصة لشهر رمضان تضمنت 
برامج موجهة لغير املسلمني وبرامج موجهة للمهتدين 

اجلدد واملسلمني.
وأضاف العجمي ان من هذه البرامج مس����ابقات 
ثقافية لغير املس����لمني وأخ����رى للمهتدين اجلدد 
ومطبوعات دعوية خاصة بش����هر رمضان وتنفيذ 
حملة دعوية اعالمية تنقسم الى قسمني األولى باللغة 
العربية موجهة الى شريحة العرب والثانية الى غير 

املسلمني لتعريفهم باالسالم وهي بعدة لغات.
وأوضح انه س����يتم تكثيف تواج����د الدعاة في 
املركز الرئيس����ي للجنة وفروعها الس����تقبال غير 
املس����لمني، مش����يرا الى ان س����بب تزايد املهتدين 
 املتوق����ع ف����ي رمض����ان املقب����ل يعود ال����ى اجلو

االميان����ي العام ال����ذي يدفع الناس ال����ى االهتمام 
بالدعوة.

وأش���ار الى ان عدد الدعاة باللجنة وصل الى 
أكث���ر من 75 داعية منهم 50 من الرجال و25 من 
النساء يتحدثون بلغات تصل الى 13 لغة مختلفة 
موزع���ني على االفرع، موضحا ان اللجنة حتتاج 
ال���ى أكثر من 180 داعية آخري���ن ملواكبة الزيادة 

في االفرع.

حذر وكي���ل وزارة التجارة 
والصناعة رش���يد الطبطبائي 
جميع م���ن يخال���ف القوانني 
ويستغل موسم شهر رمضان 
املبارك للقي���ام بعمليات غش 
جتاري او رفع مصطنع لألسعار 
بأن الوزارة ستكون له باملرصاد 
وس���تتخذ معه جميع التدابير 

واالجراءات القانونية بحقه.
جاء ذل���ك لدى اجتماعه مع 
الوكيل املساعد لشؤون الرقابة 
البغلي وجميع  التجارية علي 
مراقبي ادارة الرقابة التجارية 
والتفتيش في محافظات الكويت 

املختلفة، حيث شدد الطبطبائي على جميع املراقبني 
التقيد باالج���راءات واللوائح املنظمة  بضرورة 
للعمل وأوصاهم ببذل جميع اجلهود في س���بيل 
ضبط األسعار خالل الفترة املقبلة التي قد تشهد 

بعض االرتفاعات املصنطعة في 
األسعار وذلك من خالل الرقابة 
احلثيثة على جميع األس���واق 

في الكويت.
وقد ناقش الطبطبائي جميع 
املراقبني كل حس���ب محافظته 
لالطالع على س���ير العمل في 
كل محافظة والتعرف عن كثب 
على خط���ط العمل املوضوعة 
واالستراتيجيات لسير العمل، 
املراقبون ش���رحا وافيا  وقدم 
بينوا فيه جميع رؤاهم للتصدي 
لعمليات الغش التجاري والغالء 
املصطن���ع وغير ذلك من أمور 

مخالفة للقوانني.
وأوضح الطبطبائ���ي بعد اجتماعه باملراقبني 
أن الوزارة ستطبق القانون على كل من يخالفه 

وسيتم حتويله الى اجلهات املختصة.

عبدالهادي العجمي
كشفت مصادر مطلعة بوزارة 
الكهرباء واملاء عن وقوع خالف 
وتبادل اتهامات بني 3 مراقبني 
الغربية  الدوحة  ومدير محطة 
بسبب تسريب بعض االخبار 

للصحف.
الى ذلك، اكدت مصادر فنية 
بالوزارة ان االنقطاعات الكهربائية 
التي حدثت باليومني السابقني 

في بعض املناطق كالصليبخات 
واجلهراء وغيرها كانت بسبب 
الكهربائية اخلاصة  االس���الك 
»بالضغط العالي« املمتدة على 
طريق الصبي���ة، حيث أعاقت 
وصول التوربينتني التي وصلت 
مؤخرا الى ميناء الش���ويخ الى 
مشروع محطة الصبية اجلديد، 
حيث ان تلك االسالك منخفضة 
والتزال بنظامها القدمي في هذا 

الطريق مهددة باالصطدام باملركبة 
احلاملة للتوربينة وعليه يقوم 
الفنيون بقطع التيار الكهربائي 
عن هذه االسالك وإنزالها ملرور 
اعادته  الس���يارة وبعدها تتم 
مرة أخرى، مشيرة الى ان هذه 
االسالك التزال مرفوعة بالطريقة 
القدمية ولم يتم رفعها باالعمدة 
اجلديدة كباقي االسالك املنتشرة 

بالبالد.

قلده إياه السفير الفرنسي بحضور رئيس األركان

رئيس األركان الفريق الركن أحمد اخلالد والسفير الفرنسي جان جيان مع اللواء الركن عبدالرحمن العثمان

السفير الفرنسي يقلد اللواء الركن عبدالرحمن العثمان وسام االستحقاق

الشيخة حصة الصباحشعار املعرض

سمية امليمني

.2009
حضر مراسم التقليد عدد من 
اعضاء مجلس الدفاع العسكري 
وم����دراء املديري����ات ف����ي هيئة 
العملي����ات واخلط����ط وضباط 
االرتباط الفرنس����ي في السفارة 

الفرنسية لدى البالد.

الفرنس����ية في مجاالت التعاون 
العس����كرية والدفاعية الى اعلى 
املس����تويات مبا يخدم مصلحة 
البلدين الصديقني اثناء فترة عمله 
رئيسا ملكتب االرتباط العسكري 
الكويتي في فرنسا خالل الفترة 
ما بني سبتمبر 2005 الى اغسطس 

بحضور رئيس األركان العامة 
للجيش الفريق الركن احمد اخلالد، 
اقيم����ت صب����اح امس برئاس����ة 
االركان العامة للجيش مراس����يم 
تقليد الل����واء الركن عبدالرحمن 
العثمان مع����اون رئيس االركان 
العامة لهيئة العمليات واخلطط، 
وسام االستحقاق الوطني الفرنسي 
من رتبة قائد املمنوح له من رئيس 
اجلمهورية الفرنسية، حيث قام 
بتقليده الوسام السفير الفرنسي 

لدى البالد جان رينيه جيان.
هذا ويعتبر الوسام من ارفع 
األوسمة الفرنسية الذي مينح ملن 
قدم خدمات جليلة سواء كان مدنيا 
اللواء  أو عسكريا، ويأتي تقليد 
العثمان في هذا اليوم الرابع عشر 
من يوليو 2010 الذي يصادف اليوم 
الوطني للجمهورية الفرنس����ية، 
تقديرا له على ما قام به من خدمات 
ساهمت في تطوير وتعزيز وتنمية 
العالقات بني الكويت واجلمهورية 

معرض ذخيرة الدنيا يختتم مسيرته في سنغافورة
30 محطة تلفزيونية وعشرات الصحف 
واالذاعات الروسية كما زاره ما يزيد على 

النصف مليون زائر.
وحقق حف���ل افتت���اح املعرض في 
متاحف الكرملني أرقاما قياسية، حيث 
كان ثاني اكبر معرض من حيث احلضور 
في تاريخ متاحف الكرملني بس���بب ما 
خلقه من اهتمام كبير في أوساط الرأي 
العام الروسي فيما حاز املعرض بجولته 
الثانية في روسيا بسان بطرسبرغ إعجاب 
اجلميع ومت رصد ع���دد 140 ألف زائر 
خالل فترة عرضه وال���ذي امتدت الى 

ثالثة أشهر فقط.
وما مييز معرض ذخيرة الدنيا عن 
سائر املعارض االخرى تضمنه ما يزيد 
عل���ى 350 حتفة فنية تروي لنا حكاية 
فترة احلكم االسالمي في الهند أي الفترة 
املمتدة ما بني القرنني ال� 15 و18 امليالديني 

حتت حكم املغول التركي.

وبجوالت املع���رض الثالث االخيرة 
اس���تطاع املعرض حتقيق جناح باهر 
في متحف الكرملني في موسكو بروسيا 
والتي غطت انشطة افتتاحه ما يزيد من 

السمو األمير الشيخ صباح األحمد والذي 
النفط واالعالم  أنابه بافتتاحه وزي���ر 
الشيخ احمد العبداهلل وبحضور الرئيس 

السنغافوري ساليبان رامنثان.

مبضي 10 أع���وام على إقامته للمرة 
البريطاني استطاع  األولى في املتحف 
معرض ذخيرة الدنيا التابع لدار اآلثار 
االسالمية أسر قلوب جميع زواره سواء 
كانوا رؤساء أو مهتمني فخلق املعرض 
مبقتنياته النفيس���ة صيتا من ش���أنه 
جعل جميع املتاحف العاملية تتس���ابق 

الستضافته لديها.
ويختتم بنهاية الشهر اجلاري املعرض 
� الذي يعنى بفنون املصوغات الهندية في 
العصر املغولي االسالمي والذي تشرف 
عليه الشيخة حصة الصباح � مسيرته 
الزاخرة بإقامته في كواالملبور مباليزيا 

والتي تعد احملطة األخيرة له.
وتعتبر ماليزيا هي احملطة اآلسيوية 
الثانية للمعرض بعد أن مت عرضه في 
متحف احلضارات اآلسيوية في سنغافورة 
في 11 فبراير املاضي واس���تمر حتى 13 
يونيو املاضي وأقيم حتت رعاية صاحب 

10 أعوام من التألق في المتاحف العالمية

سمية الميمني من الهيئة الخيرية 
تفوز بجائزة الكويت للتطوع االتحاد الدولي للمنظمات الهندسية

يوقّع بيان نوايا مع منظمة التنمية والتعاون
باريس � كونا: وقع االحتاد الدولي للمنظمات الهندس����ية اول من 
امس بيان نوايا للتعاون مع منظم����ة التنمية والتعاون االقتصادي 
لتش����جيع االبتكارات الهندسية في العديد من املجاالت. وذكر مصدر 
مس����ؤول في االحتاد ل� »كونا« ان الرئي����س املنتخب لالحتاد م.عادل 
اخلرافي )الكويت( وقع نيابة عن االحتاد فيما وقع عن املنظمة أمينها 
العام اجنيل غوريا. وقال ان التعاون بني االحتاد واملنظمة سيش����مل 
التطبيقات الهندسية لألعمال الزراعية لضمان األمن الغذائي واملياه 
النظيف����ة واملبادئ التوجيهية لبناء القدرات الهندس����ية. وأضاف ان 
التعاون سيش����مل ايضا التكيف للتخفيف من تغير املناخ ودراسات 
حالة عن املمارس����ات اجليدة في تطبيقات الهندسة الريفية االبتكار. 
يذكر ان اجلمعية العامة لالحتاد الدولي للمنظمات الهندسية انتخبت 
اخلرافي خالل انعقادها في أكتوبر املاضي. ويرتبط االحتاد وهو منظمة 
غير حكومية تضم نحو مائة منظمة يبلغ اعضاؤها نحو 150 مليون 
مهندس في العال����م باتفاقية اطارية مع منظمة األمم املتحدة للتربية 

والعلوم والثقافة )يونسكو(.

وقّعه الرئيس المنتخب عادل الخرافي

م.عادل اخلرافي

رشيد الطبطبائي


