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بحضور مختلف قيادات المحافظة مدير »كونا« لفت إلى التسارع في التكنولوجيا الرقمية

الدعيج يستقبل أهالي األحمدي اليوم الدعيج: ترسيخ العالقات الكويتية ـ المصرية إعالميًا
الكويـت زيـارة  وتسـعدني  هـادف  الكويتـي  اإلعـالم  خيـرت: 

 القاهرة ـ هناء السيد
أشاد رئيس مجلس اإلدارة 
واملدي���ر العام لوكال���ة »كونا« 
الشيخ مبارك الدعيج بالعالقات 
املصرية � الكويتية املمتازة في 
ظل القي���ادة احلكيمة لصاحب 
الس���مو األمير الش���يخ صباح 
األحمد وشقيقه الرئيس املصري 

محمد حسني مبارك.
وفي تصريح���ات خاصة 
ل� »األنب���اء« أرس���ل الدعيج 
التهاني للرئيس محمد حسني 
مبارك ولشعب مصر مبناسبة 
االحتفاالت بعيد حترير سيناء 
وثم���ن جهود رئي���س الهيئة 
العامة لالستعالمات املصرية 
السفير إسماعيل خيرت الذي 
يق���دم كل الدع���م لإلعالميني 
مبكتب »كونا« بالقاهرة وكذلك 
التنسيق والتواصل بني الهيئة 

و»كونا«.
جاء ذلك خالل لقاء الش���يخ 
مبارك الدعي���ج والوفد املرافق 
العامة  الهيئ���ة  ل���ه ورئي���س 
الهيئة،  لالس���تعالمات مبق���ر 
حيث أك���د ان زيارته تأتي في 
إطار تفعيل بن���ود بروتوكول 
التع���اون املوق���ع ب���ني الهيئة 
و»كونا« عام 2007 لبحث مزيد 
من التواصل والتنسيق والتعاون 
واالس���تفادة من خبرات الهيئة 

العامة لالستعالمات.
وأضاف ان الزيارة تهدف الى 
ترس���يخ العالقات بني الكويت 
ومص���ر، الس���يما ف���ي املجال 
اإلعالمي، مؤكدا حرص »كونا« 
على تعزيز العالقات مع نظيرتها 

املصرية.
التعاون في املجال  ان  وقال 
اإلعالم���ي بني كل م���ن الكويت 
ومصر يشهد املزيد من التطور 

والتقارب مبا ينعكس إيجابا على 
اإلعالميني في البلدين.وأشار الى 
أهمية ه���ذا التعاون في الوقت 
الذي يشهد فيه اإلعالم في العالم 
تس���ارعا وتطورا كبيرا خاصة 
في التكنولوجيا الرقمية.ووجه 
الش���يخ مبارك الدعوة للسفير 
خيرت لزيارة »كونا« وقام الوفد 
بزي���ارة ملكاتب الهيئ���ة ومنها 
لإلنتاج اإلعالمي وأرشيف الهيئة 

العامة لالستعالمات.
م���ن جانب���ه، أكد الس���فير 
ان اإلعالم  إس���ماعيل خي���رت 
الكويت���ي إعالم بن���اء وهادف، 
مش���يرا الى الزيارات املتبادلة 
ب���ني الهيئة و»كون���ا« لتفعيل 
بروتوكول التعاون ووصف اللقاء 
بأنه لقاء أخوي ودائم ومتجدد 
معلنا عن زيارته املرتقبة خالل 
مايو املقبل للكويت وحضر اللقاء 
رئيس اإلعالم اخلارجي بالهيئة 

هدى املزاريقي التي أشادت بدور 
»كونا« التي تعد من أنشط وأسرع 
وكاالت األنباء، مشيدة بالتعاون 
والتواصل اإلعالمي بني أجهزة 

اإلعالم في كال البلدين.
والتقى رئيس مجلس اإلدارة 
ل� »كونا« الشيخ  العام  واملدير 
مبارك الدعي���ج والوفد املرافق 
برئيس مجلس ادارة وكالة أنباء 
الشرق األوسط عبداهلل حسن في 
إطار زيارته الرسمية ملصر والتي 
تستمر عدة ايام، حيث تشارك 
»كونا« بجناح مميز في معرض 

»الكويت في مصر«.
وقد بحث الشيخ مبارك الدعيج 
مع رئي���س مجلس ادارة وكالة 
أنباء الش���رق األوسط عبداهلل 
حسن سبل تعزيز العالقات بني 
الوكالتني خلدمة مصلحة البلدين 

الشقيقني.
وأض���اف انه مت التطرق الى 

التعاون بني الوكالتني، خاصة في 
إطار االتفاقية التي تربط بينهما 
والتي تنص على ضرورة تبادل 
الزيارات بني اخلبرات اإلعالمية 
في مجال حترير األخبار واملجاالت 

الفنية في الوكالتني.
كما مت بحث سبل إقامة دورات 
تدريبية للعاملني في الوكالتني 
من خالل املراكز التدريبية فيهما 
لرفع كف���اءة وتنمي���ة مهارات 

العاملني.
من جهته، أعرب رئيس مجلس 
اإلدارة ورئيس حترير وكالة أنباء 
الشرق األوسط عبداهلل حسن 
عن س���عادته باستقبال الشيخ 
مبارك الدعيج والوفد املرافق له، 
وأكد استمرار التواصل والتعاون 
بني الوكالتني ملا فيه مصلحتهما 
وملواجه���ة التحديات اإلعالمية 
الراهنة م���ن اجل تقدمي صورة 
حقيقية ملدى التطور والتقدم الذي 

تشهده مصر والكويت في مختلف 
املج���االت وفي إط���ار العالقات 
املتميزة بني البلدين الشقيقني.
ثم قام حس���ن مبرافقة الشيخ 
مبارك الدعيج والوفد املرافق له 
بجولة في أقسام الوكالة املختلفة 
اطلع خاللها على س���ير العمل 
والتطورات احلديثة في عمليات 
نقل وصياغة وبث األخبار وإعداد 
النشرات الصحافية.وضم الوفد 
املرافق للش���يخ مبارك الدعيج 
كال من مدير مكتب املدير العام 
ل� »كونا« نايف العتيبي ومدير 
الدراسات االستراتيجية  مركز 
والتحاليل اإلخبارية عامر فردان 
ومدير التحرير غادة السعدون 
ورئيسة قس���م خدمة األخبار 
الشخصية وفاء رمضان ومدير 
مكتب »كونا« بالقاهرة سلطان 
املطي���ري ونائ���ب مدير مكتب 

»كونا« محمد البحر.

الرشيد تستغرب تدخل بعض النواب
في قضية حظر النقاب في فرنسا

استغربت رئيسة مؤسسة اداء 
برملاني متمي����ز »منار« االعالمية 
عائشة الرشيد تدخل بعض النواب 
في ش����ؤون داخلية لفرنس����ا في 
مسألة حظر النقاب ووصفهم له 

بأنه امر خطير.
وقالت في تصريح صحافي انه 
ليس من حق هؤالء النواب فرض 
وصايتهم على دول اخرى وايضا 
وصايتهم على املجتمع مشيرة الى 
ان النقاب املنتشر بني النساء ما 
ه����و اال عادة اجتماعية وال توجد 
آية في القرآن الكرمي وال االحاديث 
النبوية الش����ريفة تدل مبفهومها 
الصحيح على االمر بلبس النقاب.

واضافت قائلة ان الدعوة الى لبس النقاب توصل 
الفهم اخلاطئ للش����ريعة االس����المية مشيرة الى ان 
قضية النقاب مرتبطة بعادات الشعوب واالصل فيه 
جواز كش����ف وجه املرأة موضح����ة ان النقاب عادة 
اجتماعي����ة وال يرتبط بتدين امل����رأة وامنا هو على 
س����بيل العرف والعادة اال ان لبس النقاب قد يكون 
بدعة اذا اتخاذ عالمة للتفريق بني الناس او ش����عارا 

للتعبد او التدين.
واشارت الى ان النقاب يعتبر حاجزا عن التواصل 
بني الناس وان ذلك احلاجز اصبح ينتشر بسرعة بني 
النس����اء حتى في االماكن التي ال يصح معها النقاب 
كاملستشفيات واملدارس مما يؤصل لفكر متشدد في 

اذهان الفتيات.

وذكرت الرشيد ان النقاب كان 
طرازا من اللباس تتجمل به بعض 
النساء احلرائر في اجلاهلية ولو 
كان النقاب كما يدعي البعض اداة 
تعفف ووسيلة حلفظ حياء املرأة 
الختاره الرسول ژ لنسائه وهن 
اولى بالعفاف واحلياء منوهة بأن 
طراز اللباس عادة ال حتمل معنى 
تعبديا بل يحكمها املزاج الشخصي 

والعرف العام.
وقالت ان����ه ال عبادة اال بنص 
النساء كن يكشفن  موضحة بأن 
وجوههن وايديهن امام النبي ژ 
فما امر واحدة منهن بتغطية كل 
شيء من ذلك وكذلك كان اصحابه رضوان اهلل عليهم 
يفعلون.واضافت قائلة ان اناسا ال فقه لهم وال تقوى 
يس����لقون السافرات بلس����ان حاد من انهن ناقصات 
احلشمة ويرون انسياقا مع افكار غبية ان وجه املرأة 
ويدها وصوتها عورة.واختتمت الرشيد تصريحها 
بأن املرأة املسلمة في القرن الواحد والعشرين ماتت 
وراء تقاليد جاهلية ليس����ت من الدين فلم يدر اهل 
الدي����ن ماذا يفعلون واوضحت قائلة لقد طالعت في 
السيرة النبوية احداثا تبرز املجتمع االول في صورة 
ارحم وارحب من الصورة التي يرسمها بعض الناس 
للمجتمع املسلم وهي قامتة متوحشة، مشيرة الى ان 
غطاء الوجه اذا كان عالمة على التفريق بني االمة او 
ش����عارا للتعبد والتدين فإنه يخرج من حكم الندب 

او االباحة الى البدعية.

يس����تقبل محافظ األحمدي الشيخ د.إبراهيم الدعيج في السابعة من 
مساء اليوم األربعاء مواطني محافظة األحمدي وذلك بخيمة املناسبات 
ف����ي ديوان عام احملافظة، يأتي اللق����اء جريا على عادة محافظ األحمدي 
في التواص����ل مع أهالي مناطق احملافظة للوقوف على ابرز املش����كالت 
والقضايا التي تواجههم وكيفية الوصول حللول آنية لها عالوة على ذلك 
سيتم خالل اللقاء استعراض مختلف االحتياجات من خدمية واقتصادية 
وتعليمية وغيرها خالل الفترة املقبلة.وسيطلع احملافظ احلضور على 
مجمل املستجدات على صعيد احملافظة والكويت، وذلك بحضور مختلف 

الشيخ د.إبراهيم الدعيجقيادات قطاعات العمل االداري واخلدمي في محافظة األحمدي.

عائشة الرشيد

)ناصر عبدالسيد( الشيخ د.مبارك الدعيج والسفير إسماعيل خيرت مع جانب من احلضور  

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�سالمية

تكييف مركزي

66565295

طباخات  - وحدات 
ــــــــالت غــــــــ�ــــــــس
ــــــــــــات ــــــــــــاج ث

اأنـــــوار الأمـــــل

ت�سليح بكفالة

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة 

الربج

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

اإعـــــان
تقدم: 1- م�سعل اأحمد �ساهني الربيع

2- اإياف وليد الثنان ) كويتيا اجلن�سية (

اأ�ســـــــحاب �ســـــــركة / مطعـــــــم نيويـــــــورك فرايـــــــز 

للماأكـــــــولت ذ.م.م. بطلـــــــب اإىل اإدارة ال�ســـــــركات 

بوزارة التجارة: خروج جميع ال�سركاء املذكورين 

اأعاه من ال�سركة ودخول �سريك جديد. وتعديل 

بنـــــــد الإدارة من جمال الرباك اإىل عبداهلل علي 

اأت�س منفـردًا . يرجـــــــى ممن له اعرتا�س يتقدم 

لاإدارة املذكورة خال خم�ســـــــة ع�ســـــــر يوما من 

تاريخ ن�ســـــــر الإعان باعرتا�س خطي مرفقًا به 

�سند املديونية واإل فلن يوؤخذ بعني العتبار.

با�ســــــم/

حممد فوزي عبداخلالق ح�سن حماد

رقم اجلواز / 1188103

على من يجده ت�سليمه

لل�سفارة امل�سرية اأو الت�سال

ت : 97932460

مفقود جواز �سفر م�سري

97587725

للبـــيـــع

رخ�سة مطعم 
ماأكولت خفيفة

اإعـــــان
تقدم: 1- جا�سم حممد اخلر�س

2- �سارة علي اخلر�س ) كويتيا اجلن�سية (

اأ�سحاب �ســــــــــــركـة جا�ســــــــم اخلـــر�س للتجارة 

والإن�ســـــــاءات/ت.ب بطلب اإىل اإدارة ال�سركات 

بـــــــوزارة التجـــــــارة: تعديـــــــل الكيـــــــان القانوين 

لل�سركة من تو�سية ب�سيطة اإىل ذات م�سوؤولية 

حمدودة . خروج ال�ســـــــريك/ جا�ســـــــم حممد 

اخلر�س من ال�ســـــــركة ب�ســـــــبب الوفـــــــاة ودخول 

ورثتـــــــه يف ال�ســـــــركة . تعديل بنـــــــد الإدارة من 

جا�ســـــــم حممد اخلر�س اإىل : باتيل �سارلي�س 

كومار �ســـــــومابهاي . يرجى ممن له اعرتا�س 

مراجعة وزارة التجارة خال املدة القانونية.

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2


