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اللجنة الوزارية للبريد تناقش أسعار المكالمات واحتسابها

تستضيف الكويت ممثلة بوزارة املواصالت 
االجتماع التاسع عشر للجنة الوزارية للبريد 
واالتصاالت وتقنية املعلومات واالجتماع الواحد 
البريد واالتصاالت  والعشرين لوكالء وزارات 
ملجلس التعاون ل���دول اخلليج العربية خالل 

الفترة من 6 حتى 8 اجلاري.
كما ستتم مناقشة العديد من املشاريع املقترحة 

على جدول أعمال االجتماع ومنها توصيات اللجنة 
التوجيهية لالتصاالت وتقنية املعلومات واخلاصة 
بأسعار املكاملات الدولية واحمللية لهاتف املتجول 
اخلليجي وكيفية احتسابها وكذلك وضع آلية 
ملتابعة تطبيق الشركات ملا يتم االتفاق عليه، 
إضافة الى تنظيم عمل ش���بكات الهاتف النقال 

واالنترنت بني دول املجلس.

مدرسة األركان الصغرى احتفت بتخريج دورة الضباط األعوان رقم 39

برعاية وحضور رئي���س االركان العامة للجيش 
الفريق الركن احمد اخلالد اقيم صباح امس في هيئة 
التعليم العس���كري ممثلة مبدرسة االركان الصغرى 
حفل تخريج دورة االركان الصغرى للضباط األعوان 
رقم 39 التي انتسب إليها ضباط من مختلف وحدات 
اجليش إضافة الى الضباط األشقاء من اململكة العربية 

السعودية ومملكة البحرين.
استهل احلفل بتالوة عطرة من آيات الذكر احلكيم، 
ثم القى كبير املعلمني مبدرسة االركان الصغرى كلمة 
رحب من خاللها براعي احلفل واحلضور الكرمي، وبني 
م���ن خاللها املناهج وال���دروس والتدريبات النظرية 
والعملية التي تلقاها منتسبو هذه الدورة خالل فترة 

دراستهم.
بعدها تفضل راعي احلفل بتوزيع الشهادات واجلوائز 

على اخلريجني واملتفوقني منهم.
ووجه رئيس االركان العامة للجيش الفريق الركن 
احمد اخلالد كلمة للمحتفى بهم نقل من خاللها تهنئة 
ومباركة النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 

الدفاع الشيخ جابر املبارك وهنأهم بالتخرج وحصولهم 
على هذه النتائج الطيبة، مش���يدا مبشاركة الضباط 
االشقاء من دول مجلس التعاون مع اخوانهم الكويتيني 
مبثل هذه الدورات لكسب املعرفة وتبادل اخلبرات التي 
تعود بالنفع على اجلميع، ومثمنا اجلهود املبذولة من 
االخوة في قيادة هيئة التعليم العسكري وقيادة مدرسة 

االركان الصغرى متمنيا لهم التوفيق، وان يحفظ اهلل 
الكويت حتت ظل قيادة صاحب الس���مو األمير القائد 
األعلى للقوات املسلحة الشيخ صباح االحمد وسمو 
ولي عهده االمني وسمو رئيس مجلس الوزراء. حضر 
حفل التخريج رئيس هيئة التعليم العسكري وعدد 

من كبار قادة اجليش.

الخالد أشاد بمشاركة الضباط األشقاء من دول التعاون الكتساب المعرفة وتبادل الخبرات

شهادة تخرجالفريق الركن أحمد اخلالد متوسطا خريجي دورة األركان الصغرى

شهادة تقدير إلحدى الفائقات

السفينة البريطانية »اتش ام اس سانت البانز« تغادر الكويت شرح تفصيلي عن أحدث تقنيات املراقبة واالستشعار للسفن العسكرية والتجارية

متابعة حلفل تكرمي طلبة النجاة اخلاصة

درع تكرميية ألحد الضباط املشاركني

خالد بوغيث

طلبة النجاة الخاصة حصدوا 46 مركزًا
متقدمًا في مسابقات حفظ القرآن الكريم

برعاية مدير الش���ؤون التعليمية باإلدارة 
العام���ة للتعليم اخلاص عب���داهلل البصري 
وبحض���ور مدير عام م���دارس النجاة حامد 
التركي���ت ونائب مدير عام م���دارس النجاة 
سعود العتيبي وأركان العمل التربوي مبدارس 
النجاة أقام���ت اإلدارة العامة ملدارس النجاة 
اخلاصة حفل تكرمي الفائزين في مس���ابقات 
حفظ القرآن الكرمي وجتويده للطالب والعاملني 
مبدارس النجاة. وإميانا منها برسالة القرآن 
اخلالدة فقد أخذت على عاتقها منذ نش���أتها 
حمل أمانة حتفي���ظ القرآن الكرمي وجتويده 
لطالبه���ا وطالباتها وجميع العاملني فيها في 
مراحل التعليم الثالث االبتدائي واملتوس���ط 
والثانوي لتأكيد صلة طالب العلم املستمرة 
والدائمة بكت���اب اهلل تعالى، ملا لذلك من أثر 
فاعل في السلوك التربوي واألخالقي وتربية 

ملكة اخلير لدى الطالب والطالبات مما يجعلهم 
راف���د عطاء وبناء للوطن واألمة اإلس���المية 
وإحياء روح التنافس بينهم في مجال حفظ 

القرآن الكرمي وجتويده.
وحصد طالب املدارس ستة وأربعني مركزا 
متقدما في مسابقات حفظ القرآن الكرمي على 
مستوى اإلدارة العامة للتعليم اخلاص وتسعة 
عشر فائزا في مسابقة النجاة السابعة حلفظ 
القرآن الكرمي وجتويده للعاملني مبدارس النجاة 
للعام الدراسي 2010/2009 وتخلل احلفل مناذج 
من قراءات الفائزين وكذلك أنشودة بعنوان 
»قرآني« وفي خت���ام احلفل قام راعي احلفل 
يرافقه كل من األستاذ حامد التركيت واالستاذ 
سعود العتيبي واالستاذ عبدالوهاب الزمامي 
بتكرمي امل���دارس الفائ���زة وتوزيع اجلوائز 

وشهادات التقدير على الفائزين.

19 فائزًا في مسابقة النجاة السابعة للعام 2010/2009

السفارة البريطانية: السفينة »إتش إم إس سانت البانز« 
تغادر الكويت بعد عرض أحدث تقنيات المراقبة واالستشعار

بوغيث: »شؤون القرآن« اختتمت االختبارات الربيعية
اختتمت ادارة شؤون القرآن 
الكرمي بوزارة االوقاف والشؤون 
االس���المية االختبارات النهائية 
للدورة الربيعية لعام 2010 لطلبة 
حلقات حتفيظ القرآن الكرمي التي 
أقامته���ا لطلبتها »بنني � بنات« 
في الفت���رة بني 23 مايو املاضي 
وحتى امس في مس���جد الدولة 
الكبير، حيث تقدم لالختبارات 
13000 طالب وطالبة ميثلون مراكز 
وحلقات التحفيظ التابعة إلدارة 
ش���ؤون القرآن الكرمي في مجال 

احلفظ والتجويد واالداء.
وقال مدير ادارة شؤون القرآن 
الكرمي بوزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية خالد بوغيث ان االدارة 
تعنى بنشر الثقافة القرآنية في 
املجتمع، خاصة فئة الناشئة من 

في علوم القرآن الكرمي وجتويده، 
اضافة الى توفير التقنية احلديثة 
في ادارة االختبارات مع تصوير 

فوتوغرافي لكل مشارك.
وش���دد على عملي���ة حتفيز 
الطلبة من خالل التشجيع املستمر 
في صور عدة منها دعوة بعض 
كبار املشايخ وبعض الشخصيات 
لزيارة الطلبة أثناء االختبارات في 
مسجد الدولة الكبير، االمر الذي 

يعمل على زيادة الهمم عندهم.
وذك���ر بوغي���ث ان فت���رة 
االختبارات شهدت تنافسا كبيرا 
الذي اجتاز  الطال���ب  ان  بحيث 
االختبارات بامتياز بدرجة %90 
ينضم تلقائيا الى النادي الصيفي 
الذي سيبدأ في شهر يوليو والذي 
سيضم انشطة عدة منها برامج 

وهو أمر يعتبر نقلة نوعية في 
ادارة االختبارات.

وبني انه مت زيادة عدد اللجان 
مع العمل عل���ى اختيار اعضاء 
جلان التحكيم من املتخصصني 

حي���ث ان هناك مكاتب وحلقات 
لتحفيظ الق���رآن الكرمي اضافة 
الى التجويد وهي منتش���رة في 
جميع محافظات الكويت، كما انها 
تعمل على تقدمي برامج ثقافية 
واجتماعية طوال العام تعمل على 
حتفيز الشباب كي يستفيدوا من 

وقت الفراغ فيما ينفعهم.
واضاف ان االدارة اكتس���بت 
خبرة تراكمية في ادارة االختبارات، 
حي���ث ان جميع طلبة وطالبات 
املراكز مت اختبارهم في مس���جد 
الكبير، ويقدر عدده����م  الدولة 

ب� 13000 طالب وطالبة.
وأوضح بوغيث ان االدارة قامت 
بخطوة مبتكرة في االختبارات 
من حيث القيام بتسجيل صوت 
الطالب اثناء أداء االختبار للتوثيق 

وانش���طة ترفيهية ومسابقات 
ثقافية تساهم في بناء شخصية 
وثقافة الطالب وخواطر اميانية، 
اضافة الى بعض الرحالت والهدايا 
الوزارات واملؤسس���ات  لبعض 
واالندية، وهي حتدث ألول مرة 
في تاريخ االدارة كنوع من التكرمي 

للطلبة املتفوقني.
واختت���م بوغي���ث مؤكدا ان 
مش���اريع االدارة حتظ���ى بدعم 
ومتابعة من قب���ل نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون القانونية 
ووزي���ر العدل وزي���ر االوقاف 
املستشار راشد احلماد، ووكيل 
الوزارة د.عادل الفالح، والوكيل 
القرآن  املساعد لقطاع ش���ؤون 
الكرمي والدراس���ات االس���المية 

عبداهلل براك.

أعلنت السفارة البريطانية لدى البالد عن انطالق 
السفينة احلربية البريطانية »اتش ام اس سانت البانز« 

من مدينة الكويت بعد زيارة استغرقت ثالثة ايام.
وقال الس���فارة البريطانية في بيان ان »السفينة 
استخدمت كمنصة الثبات كفاءة الشركات البريطانية 

خلفر السواحل الكويتية«.
وأعرب البيان عن شعور مالحي السفينة بالترحيب 
في املدة التي أقاموا فيه���ا، مضيفا انها كانت فرصة 
جيدة لتعزي���ز العالقات الثنائية القوية بني الكويت 

وبريطانيا.

وقال مسؤول القيادة في السفينة ضابط البحرية 
ادريان بيرس كما جاء في البيان »شعرنا باملتعة في 
االقامة على الرغم من انش���غالنا«، معربا عن تقديره 

للترحيب احلار من الشعب الكويتي.
وأوضح »انها كانت فرصة ممتازة لتوطيد العالقات 
الثنائية واستعراض احدث التقنيات على منت احدث 
الس���فن احلربية املطورة التابع���ة للبحرية امللكية 

البريطانية«.
وذكر البيان ان السفينة استخدمت كمكان الثبات 
كفاءة بعض السلع البريطانية مبشاركة شخصيات 

بينهم السفير البريطاني لدى الكويت والعميد البحري 
في كلية بريطانيا البحرية امللكية.

وعرضت خمس شركات على منت السفينة احدث 
التقنيات ومنها رادارات املراقبة وأنظمة االستشعار 
والكهربائية للسفن العسكرية والتجارية اضافة الى 

الغواصات.
وأبحرت الس���فينة البريطانية ف���ي جولتها التي 
تستمر س���تة شهور في الش���رق االوسط والشاملة 
ملنطقة اخلليج الستعراض احدث التقنيات والعمليات 

األمنية البحرية.

بعد زيارة استغرقت 3 أيام

بمشاركة 13 ألف طالب وطالبة


