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تدشين دورة الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق بعنوان »حلية الدعاة«

العجمي: برنامج ثقافي متميز على شكل 
دورات لمشاهير الدعاة مجانًا

الدورات تأتي استجابة من االدارة 
الهمية تكريس العمل الدعوي 
خلدمة قضايا القيم والفضائل 
داخل املجتم����ع، ودور الدعوة 
والدعاة في تبصير املس����لمني 
بأمور دينهم ودنياهم، وشرح 
مقاصد الشريعة والتدليل على 
سماحة االس����ام كمنهج حياة 
يصلح لكل زمان ومكان، واعتبار 

دعوته دعوة عاملية.

الدورات ستكون لفضيلة الشيخ 
الداعي����ة الكبي����ر عبدالرحمن 
عبداخلال����ق ودورة دعوي����ة 
متألقة بعنوان »حلية الدعاة« 
والتي ستنطلق بدءا من اليوم 
)امس( وملدة يومني من الساعة 
6-9 مساء مبركز اعداد الدعاة 
مببنى ادارة الدراسات االسامية 

بالفروانية.
وعق����ب العجمي ب����ان هذه 

ليلى الشافعي
أكد مراق����ب التوعية بادارة 
الثقافة االسامية بوزارة االوقاف 
والش����ؤون االس����امية فاح 
العجمي وعي اإلدارة الش����ديد 
وحرصها املتميز باهمية الدور 
الدعوي والتوجيهي والوعظي 
ال����ذي تلعبه داخ����ل املجتمع، 
والذي يش����كل ب����دوره دعائم 
البناء القيمي والسلوكي داخل 
املجتمع من خ����ال ما تطرحه 
م����ن برامج وانش����طة جديرة 
بتهيئ����ة مناخ اس����امي، يأخذ 
بيد اجلميع ال����ى معالي املثل، 
وفضائل وأجل األعمال، جاء ذلك 
خال قيام االدارة بتدشني باكورة 
الدعوية والثقافية  انش����طتها 
املشتملة على الدورات الشهرية 
املتمي����زة ملش����اهير الدعاة في 
العالم االسامي الذين ينيرون 
العقول ويرش����دون  بعمله����م 
بخواطرهم القلوب حتت مظلة 
العلم الشرعي النابع من صحيح 

الكتاب والسنة.
ان اولى هذه  العجمي  واكد 

فالح العجمي الداعية عبدالرحمن عبداخلالق

الحميدان استقبلت القراوي والوفد التايلندي
اس���تقبلت األمني العام لألمانة العامة لألوقاف 
باإلنابة اميان احلميدان وكيل وزارة األوقاف والشؤون 
االسامية للتنسيق الفني والعاقات اخلارجية واحلج 
د.مطلق القراوي وبرفقته د.اسماعيل لطفي جافاكيا 
رئيس جامعة جاال اإلسامية بجنوب تايلند مبعوث 
وزارة األوقاف والشؤون االسامية الكويتية لدى 
تايلن���د عضو املجلس التأسيس���ي لرابطة العالم 

اإلسامي، وذلك مبكتبها مبقر األمانة بالدسمة.
وقد اطلع د.القراوي احلميدان على اس���هامات 
الكويت في جامعة تايلند والتي تضم 4 آالف طالب 
في 19 تخصصا وبها مكتبة مكونة من أربعة طوابق 
بجميع مس���تلزماتها ومس���جد أطلق عليهما اسم 

الكويت وسكن للطالبات، مؤكدا ان الكويت بجميع 
مؤسساتها احلكومية واألهلية ال تألو جهدا في تقدمي 

العون لكل ما يدعم املشروعات العلمية.
ومن جانبه أشاد د.جافا كيا بدور الكويت على 
املستويني الرسمي والش���عبي ومساهماتها التي 
قدمت لذلك الصرح العلمي والذي يعد الوحيد الذي 
يقدم العلوم الشرعية في تلك املنطقة، موضحا ان 
الزيادة الطابية البد ان يقابلها اتساع في املنشآت 
واملرافق في تلك اجلامعة حيث ال يخفى األثر االيجابي 
لدارسي العلوم الشرعية في تلك املجتمعات وهنا 
البد ان نقدم الشكر للكويت ملا لها من اسهامات في 

هذه اجلامعة وعطاءات خيرة.

افتتح الملتقى الثاني ألمن المعلومات واالتصاالت نيابة عن البصيري

الشريدة: مشروع شبكة الكويت للمعلومات 
يربط 42 جهة حكومية وينقل المعلومة بسرية وأمان

أمواجها العاتية وقوة تأثيرها على 
مجمل حياتنا اليومية مصطحبة 
معها الكثير من التقنيات اجلديدة 
التي ال تتوقف عند شاطئ معني 
بل تصل الى متناول اجلميع من 
أفراد املجتمع لتتاطم بها الثقافات 

املختلفة.
وذكر ان اجلمعي����ة الكويتية 
لتقنية املعلومات عملت برنامجا 
متكاما في ديسمبر املاضي حول 
التجارة االلكترونية وكيفية عمل 
مشروع امن على شبكة االنترنت 
والتس����وق اآلمن في����ه من خال 
أسبوع االنترنت اخلليجي الثاني 
بالتعاون مع اجلمعية البحرينية 

لانترنت.
وأشار الى تقرير نشر مؤخرا 
ان حجم املعلومات السرية التي 
يتم الس����طو عليها أسبوعيا بعد 
رصدها من املخترقني هي 2 غيغا 
بايت اغلبها كلمات املرور والسر 
حلس����ابات البن����وك ولبطاقات 
االئتمان وللش����بكات االجتماعية 
وللبريد االلكتروني والس����جات 
وعمليات السطو هذه توضح ان 
أجهزة املستخدمني واملؤسسات هي 
املستهدفة وهذا يدق ناقوس اخلطر 
ويعرض الش����بكات إلى خطورة 
متزايدة ما لم تؤخذ اجلدية بعني 
االعتبار ومن جانب آخر يحتم علينا 
أيضا توعية املستخدمني بااللتزام 
بالتوصيات الازمة عند استخدام 
التقنيات احلديثة لشبكة االنترنت. 
وبدوره ذكر مدير التسويق واإلعام 
التنفيذي ف����ي بروميديا العاملية 
جمال عمران ان صناعة تكنولوجيا 
االتصاالت ش����هدت طفرات كبرى 
في اآلونة القصيرة املاضية، قابلها 
إشكاليات في اختراق تلك املعلومات 
مما أدى الى العمل الدؤوب واجلاد 

على حمايتها.

االختراق����ات واملخاطر في حينه 
وتوفير وسائل املعاجلة الفورية 

لصد كل تهديد.
من جانب����ه أكد رئيس املدينة 
االلكتروني����ة العربي����ة د.نام����ي 
النام����ي ان امللتق����ى يعتبر حدثا 
مهما للكويت وهو أساس تطوير 
البنية التحتية السيما ان العديد من 
املجتمعات حققت التنمية بها في 
جميع املجاالت، مؤكدا ان صناعة 
املستقبل هي صناعة املعلومات التي 
تتطور بشكل الفت وغير مسبوق ال 
تستطيع الدول النامية اللحاق بهذه 
التطورات. من ناحيته بني رئيس 
مجل����س إدارة اجلمعية الكويتية 
لتقنية املعلومات خالد العسعوسي 
اننا نعيش عاملا واسعا من بحار 
املعلوماتية وعلومها املتدفقة بسرعة 

مع اجلهات احلكومية ومؤسسات 
املجتمع املدني م����ن اجل صياغة 
منظور وطني ألم����ن املعلومات، 
مضيفا ان اجلهاز املركزي ش����رع 
في حملة وطنية توعوية والتي 
يعتبر اح����د أهم محاورها تعزيز 
الثق����ة واملصداقية في التعامات 
احلكومية عبر تثقيف املواطنني 

واملقيمني بأفضل صورة.
وبني ان اجلهاز املركزي يعمل 
على التأكد من سامة منظومة اإلطار 
الوطني ألمن املعلومات من خال 
التنسيق مع الهيئة الدولية ألمن 
املعلوم����ات التابعة لألمم املتحدة 
باإلضاف����ة الى تنظي����م الدورات 
التدريبية الفنية للكوادر الوطنية 
في مجال تطبيق املعايير الدولية 
التي تهدف إلى ضبط واكتشاف 

وباألخص ذوو االحتياجات اخلاصة 
للنفاذ الى املعلومات.

وأشار الى ان اجلهاز املركزي 
للمعلومات يسعى الستكمال البنية 
التحتية وذلك لتحسني النفاذ إلى 
املعلومات واملعارف ولبناء القدرات 
ولزيادة الثقة واألمن في استخدام 
تكنولوجيا املعلومات للوصول إلى 
مجتمع معلوماتي جامع، مضيفا 
ان اجناز مشروع شبكة الكويت 
للمعلومات والتي تربط 42 جهة 
حكومي����ة سيس����اهم على نطاق 
واسع في نقل وتبادل املعلومات 
احلكومية مبختلف صورها وعلى 
درجة عالية من السرية واألمان. 
وقال الشريدة ان اجلهاز املركزي 
للمعلوم����ات اهت����م بقضية بناء 
الثقة بأمن املعلوم����ات وتبادلها 

فرج ناصر - شريف حمدي
قال مدي����ر اجله����از املركزي 
لتكنولوجي����ا املعلوم����ات عل����ي 
الشريدة ان التطور املذهل والسريع 
في مج����ال تكنولوجيا املعلومات 
س����هل تع����دد وس����ائل البيانات 
واملعلومات وأساليب تداولها عبر 
شبكات املعلومات ليصبح التداول 
االلكتروني من مقومات املجتمع مما 
يحتم علينا النظر بعني االعتبار إلى 
ضرورة احلفاظ على أمن وسامة 
وخصوصية البيانات واملعلومات 
من املخاطر التي تهددها أو االعتداء 
عليها وذلك من خال توفير األدوات 
والوسائل الازمة حلمايتها سواء 
من املخاطر الداخلية أو اخلارجية 
ووضع املعايير واإلجراءات الازمة 
ملنع غير املعني����ني من الوصول 

إليها.
وأضاف الشريدة خال افتتاح 
امللتق����ى الكويت����ي الثاني ألمن 
املعلوم����ات واالتص����االت صباح 
أمس حتت رعاي����ة وزير الدولة 
لش����ؤون مجلس األم����ة ووزير 
املواصات د.محمد البصيري ان 
التحدي الذي نتصدى له في اجلهاز 
املرك����زي لتكنولوجيا املعلومات 
ليس التكنولوجيا بحد ذاتها ولكن 
التحدي احلقيقي هو تس����خيرها 
لتحفيز التنمية املستدامة وحتقيق 
األهداف التنموية للدولة وإعان 
األلفية وتطبيق التزام تونس عام 
2005 حول بناء مجتمع املعلومات 
وجتسير الفجوة الرقمية عبر إقامة 
شراكات فاعلة مع القطاع اخلاص 

ومؤسسات املجتمع املدني.
وتابع: انه حتى تتاح الفرصة 
اآلمنة والعادلة لكل مواطن ومقيم 
في املجتمع الرقمي البد من اختصار 
املعوقات الزمنية واملكانية ومراعاة 
احتياجات كل ش����رائح املجتمع 
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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

غـرف وا�ستـديوهـات فنـدقيـة
باأ�سـعار تبـداأ مــن 200 دينار كويتي 

لال�ستف�سار:99682600

للإيجار في ال�سالمية

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

حيث فريق عمل على اأعلى م�ستوى من اخلربة

بدون تعب اأو اإرهاق اأو تعرق ..

اأجهزة حديثة فريدة وعالية اجلودة

معهد �سد اجل�سم ال�سحي
لل�سيدات

النقرة / جممع النقرة اجلنوبي / ت: 22658873 - 22635675

احلل لدينا ...؟؟!

ترهالت - �سمنة - �سيلوليت - ب�سرة باهتة مليئة

بالتجاعيد كلها م�ساكل تعانني منها �سيدتي

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

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

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

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق

بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار

للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج

الرخام واجلرانيت

املا�سية بالأقرا�س 

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

اللتزام بالتميز

مـطــــلـــــوب
وكـــالــــة �سيـارات تطلــــب

99028325
لالإ�ستف�سار

فورمـان كـراج -ميكـانيكـيـة

حدادين - �سباغني - حلامني - كهربائية

من اجلن�سيات : الفلبينية - الهندية - الباك�ستانية

�سريطة التحدث بالعربية والجنليزية

)كرم دياب(علي الشريدة ود.نامي النامي خالل افتتاح املعرض املصاحب للملتقى


