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الوفد القطريوكيل البريد راشد امليع خالل االجتماع

)سعود سالم(وكالء االتصاالت والبريد في دول التعاونم.عبداحملسن املزيدي مترئسا االجتماع

خالل االجتماع التاسع عشر للجنة الوزارية للبريد واالتصاالت والـ 21 لوكالء الوزارات في دول التعاون

المزيدي: ال نية إلنشاء شركة رابعة لالتصاالت .. وإقرار تخفيض 
تعرفة االتصاالت إلى 30٪ في أغسطس و50٪ العامين المقبلين
ال توجه إللغاء خدمة البالك بيري وهناك تنسيق مع الش�ركة الكندية لوضع فالتر تمنع المواقع المخلة باآلداب

 »B.O.T« ��ه لتحويل خدم�ة الهاتف الثابت إلى ش�ركة مس�اهمة من خ�الل نظام ال� توجُّ
بنس�بة 50٪  لالكتت�اب الع�ام و26٪ لمس�تثمر إس�تراتيجي و24٪ للمؤسس�ات الحكومي�ة

عبداهلل العتيقي وبدر السنني يكرمان ابن فيصل احلردان

لجنة العمل االجتماعي في جمعية اإلصالح بالرميثية 
تدعو أبناء الدعاة المتوفين للسير على خطى آبائهم

ليلى الشافعي
حتت رعاية امني عام جمعية 
االص���اح االجتماعي عبداهلل 
العتيقي وبحضور مدير ادارة 
الثقافة االسامية بوزارة االوقاف 
بدر الس���نني وبدي���وان جمال 
العمل  اقام���ت جلنة  الفرحان 
االجتماع���ي مبنطقة الرميثية 
التابع���ة جلمعي���ة االصاح 
االجتماعي يوما تكرمييا اسمته 
»يوم الوفاء« احتفت به بأبناء 
مجموعة من الدعاة والتربويني 
الذين توفاه���م اهلل عز وجل 
وكان له���م الفضل الكبير بعد 
اهلل تعالى في اثراء املس���يرة 
الدعوية والتربوية في الكويت 
وس���اهموا في تربية وتنشئة 
واعداد جيل مؤمن ملتزم بكتاب 
اهلل وسنته وحتملوا في سبيل 
ذلك االذى وصبروا عليه وكانوا 
مثاال يحتذى لكل داعية، وقد 
دعا العتيقي ابناء املتوفني ان 
يسيروا على خطى آبائهم برا 
ووفاء لهم واسهاما في مسيرة 
الدعوة الى اهلل التي كرسوها من 
منطلق مسؤوليتهم وواجبهم 
جتاه االمة ولتكون لهم وآلبائهم 
وملن بعدهم صدقة جارية الى 

يوم القيامة.
امام وخطيب مسجد  وقام 
عبداهلل السعد د.محمد الشطي 
الدعاة املتوفني  بذكر مناق���ب 

الصالح، اما اخونا علي املعتوق، 
رحمه اهلل، فكان تربويا بكل ما 
حتمل هذه الكلمة من معنى فكان 
يعمل مدرسا بوزارة التربية وكان 
رجا داعيا ومحبا لدعوة الناس 
للخير ولطاملا ساهم وشارك في 
تعزيز العمل اخليري واالسامي 
صابرا محتسبا هلل عز وجل وكان 
يوضي جميع من حوله بالسير 
على هذا النهج طمعا في رضا اهلل 
وجنة اخللد. وفي اخلتام قام مدير 
جلنة الرميثية للزكاة والصدقات 
العبيد بع���رض فيلم  س���لمان 
مصور وموثق ملسيرة واجنازات 
وبصمات املتوفني تأثر األبناء به 
حتى اغروقت أعينهم بالدموع، 
ثم قام بعدها جمال الديني بالقاء 
قصيدة شعرية مؤثرة رثاء لهم 
وعرفن���ا بجميله���م ووفاء لهم، 
وقد علق اح���د االبناء على هذا 
التكرمي بقوله االن عرفت قيمة 
ومعن���ى االخوة واحلب في اهلل 
تعالى لهؤالء االخوة واالصحاب، 
وختم يوم الوفاء بتكرمي االبناء 
الديوان  بالدروع واولم صاحب 
جمال الفرحان على شرفهم متمنيا 
لهم التوفيق والسداد في اكمال 
مسيرة اآلباء ومؤكدا ان اخوة آباء 
االمس هم اخوة ابناء اليوم وهم 
على استعداد دائم ملد يد العون 
الكمال مسيرة اآلباء ليستمر نبع 
اخلير والعطاء الدعوة الى اهلل.

الذين اناروا دروب اخلير بأفعالهم، 
فاملغف���ور له ب���اذن اهلل فيصل 
احلردان كان احد مؤسسي جلنة 
الرميثية للزكاة وهو كذلك مؤسس 
بنك الفقراء، املشروع الذي رعى 
الفقيرة واملتعففة،  مئات االسر 
ثم حتدث عن مناقب هاشم املاجد 

مؤسس مكتبة وتسجيات املاجد 
االسامية فقد عرف عن هذا الرجل 
حبه لنش���ر اخلير عبر نش���ره 
للش���ريط االسامي السيما بعد 
التحرير مباشرة، ثم ذكر مناقب 
الش���يخ محمد القطان غفر اهلل 
ل���ه والذي كان يعم���ل في بيت 

ال���زكاة وكان���ت حياته تنبض 
بحب اخلي���ر والدعوة اليه ليل 
نهار واسس جلنة خاصة ملساعدة 
الفقراء في بعض الدول الفقيرة 
وقد توفاه اهلل في رمضان وهو 
ذاهب لصاة التراويح ونحسب 
ذلك من حس���ن اخلامتة والعمل 

 فرج ناصر
أكد وكيل وزارة املواصات م.عبداحملسن املزيدي ان قرارات االجتماع 
التاسع عش���ر للجنة الوزارية للبريد واالتصاالت وتقنية املعلومات 
واالجتماع الواحد والعشرين لوكاء وزارات البريد واالتصاالت ملجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية س���يكون لها انعكاس���ها على املواطن 
اخلليجي والتي منها تخفيض تعرفة املكاملات موضحا ان الية التخفيض 
ستطبق خال سنتني وعلى مرحلتني تدريجيا. ولفت الى ان االجتماع 
ناقش قرارات التكامل والربط بني دول مجلس التعاون واالستفادة من 
آلية الربط الكهربائي وكيبل األلياف الضوئية. وأوضح ان هناك قرارات 
تتعلق بالبريد ومنها خدمة البريد اخلليجي »االكسبرس« موضحا انه 
س���يكون متوازيا مع البريد املمتاز في الشراء اجلماعي للبريد، حيث 
مت االتفاق على ش���راء موحد بني دول اخلليج فيما يخص مستلزمات 
البريد من خال مناقصة واحدة، الفتا الى ان ذلك سيوفر على كل دول 
اخلليج، مبينا انه توجد قرارات تخص آلية العمل فيما يتعلق بأسعار 

التحاسب بني دول اخلليج مع الدول العربية األخرى.
وبني املزيدي ان بعض الدول العربية تفرض تعرفة عالية جدا على 
املكاملات الدولية، ومت التنسيق بني دول مجلس التعاون للتفاوض مع 

هذه الدول بحيث تصبح األسعار 
تنافسية ومخفضة للمشتركني.

وفيما يتعلق بتوحيد التعرفة 
قال املزيدي ان املشغلني في كل دول 
اخلليج ينظرون للموضوع من 
جانب جتاري على عكس اجلهات 
التنظيمية احلكومية التي تضع 
سياسات ضبط األسعار احلالية 
والتي وصفها بالعالية، مؤكدا ان 
التعرفة س���يتم تخفيضها خال 
العامني املقبلني بنسبة 50% وعلى 
مرحلتني بالتنسيق مع شركات 
االتصاالت واملش���غلني بش���كل 

عام.
وفيما يتعلق باخلدمات التي 
يش���ملها التخفيض بني املزيدي 
ان م���ن بينها الرس���ائل النصية 
والرس���ائل املصورة والتجوال 
مع خدم���ات اإلنترنت فجميعها 

القادم وكذلك مت دعم ترشيحات الدول اخلليجية الكويت والسعودية 
واالمارات ملجلس االحتاد الدولي لاتصاالت، كما مت دعم مرشحي دول 
اخلليج للمناصب املهمة في االحتاد الدولي ودعم مسيرة التعاون في 
مجاالت االتصاالت وتقنية املعلومات والبريد ومت اعتماد ساير البشر 
من السعودية مديرا ملكتب قطاع التنمية في االحتاد الدولي وم.ناصر 

حماد من االمارات لعضوية مجلس لوائح الراديو.
وأعلن نائب محافظ هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات في اململكة 
العربية الس���عودية عبدالرحمن بن عب���داهلل الفهيد ان دول املجلس 
اتخذت قرارا واضحا بش���أن توحيد تعرفة االسعار وآلية التحاسب 
وان ذلك س���يتم خال س���نتني تدريجيا يعتمد اليوم من قبل الوزراء 
حلماية املواطنني من غاء وتفاوت االسعار بني الدول االعضاء وتشمل 
اسعار احملاسبة على اسعار ثابتة ومحددة بني الدول اخلليجية مؤكدا 

ان التخفيض سيبدأ بعد ثاثة اشهر من اعتمادها.
وقال الفهيد ان هذه هي املرحلة األولى بني دول اخلليج لتوحيد املواقف 
متهيدا لانتقال الى الدول العربية وهناك مفاوضات حول املبالغة في 
سعر التكلفة في االتصاالت بني الدول العربية. واكد ان اململكة من الدول 
االساسية املطالبة بتخفيض تكلفة االتصال الدولي »التجوال« خاصة 
التعاون عند  البناء دول مجلس 
جتوالهم داخل الدول العربية وان 
اململكة تبنت هذه الفكرة منذ قرابة 
السنتني، مشيرا الى ان التخفيض 
وحتديد االسعار يشمان اسعار 
تكلفة ال� »اس ام اس« وال� »ام ام 
اس« وان التكلفة مت االتفاق عليها، 
كل دولة بحسب عملتها. واكد ان 
جميع دول اخلليج والدول العربية 
واملجتمعني اتفقوا جميعا على دعم 
وترش����يح ممثل اململكة العربية 
السعودية رئيس قسم االتصاالت 
في االحتاد الدولي سامي البشير 
والتجديد له الربع سنوات اخرى 
كمدير قطاع تنمي����ة االتصاالت 
باالحت����اد الدولي لاتصاالت كما 
وافق املجتمعون على ترش����يح 
الكويت لعضوية مجلس االحتاد 

.»ITU« الدولي لاتصاالت

ستخفض بشكل تدريجي. وفيما يتعلق بالتنفيذ الفعلي قال املزيدي 
سيكون ذلك خال شهر أغسطس املقبل حيث تصل نسبة التخفيض 

من 25 إلى %30.
وأوضح ان هناك توجها آخر يتعلق بطريقة التحاس���ب بني دول 
مجل���س التعاون وقد اتخذن���ا قرارا بأن تتم دراس���ة خيار ان يكون 
التحاسب على أساس الثانية وليس الدقيقة، الفتا الى ان في هذا نسبة 

توفير تصل الى %30.
وفيما يتعلق باإلعان عن توجه إلنشاء شركة اتصاالت »رابعة« قال 
املزيدي ليس هناك توجه إلنشائها، بل هناك توجه لتحويل اخلدمات 
التي تقدمها املواصات »خدمة الهاتف الثابت« الى شركة مساهمة من 
خال نظام ال� »B.O.T« ويتم توزيع 50% لاكتتاب العام و26% ملستثمر 

استراتيجي و24% للمؤسسات احلكومية.
وفيم���ا يخص دعم مرش���حي الدول اخلليجي���ة لعضوية االحتاد 
الدولي لاتصاالت اكد املزيدي ان هناك دعما للدول اخلليجية الثاث 
املرشحة لعضوية االحتاد وهي »الكويت واململكة العربية السعودية 
واالمارات« وهناك دعم بتجديد الثقة في مدير قطاع التنمية في االحتاد 
الدولي سامي البشير. وأضاف اننا أعطينا قطاع البريد اهتماما كبيرا 

وقدمنا مقترحا متت املوافقة عليه بتحويله الى شركة مساهمة بنظام 
50% لاكتتاب العام و26% ملس���تثمر استراتيجي و24% للمؤسسات 
احلكومية، مؤكدا أنه من خال حتويل البريد الى ش���ركة مس���اهمة 

فالنظام سيتغير لألفضل.

البالك بيري

وفيما يخص الغاء خدمة الباك بيري بنينّ املزيدي ان هذه اخلدمة 
من اخلدمات املميزة التي انتش���رت في جميع العالم وهناك تنس���يق 
بني الشركات والشركة »الكندية« التي تقدم تلك اخلدمة لوضع فاتر 
متنع املواقع املخلة باآلداب، الفتا إلى أن الشركة الكندية متعاونة معنا 
وليس هناك توجه إللغاء خدمة الباك بيري في الوقت احلالي، مشيرا 
الى ان خدمة ال� »بي ب���ي ام« لن تتوقف الن هذه اخلدمة تكنولوجيا 
وال نستطيع ان نحارب تلك التكنولوجيا ولكن علينا التعايش معها 

واستخدامها بالطرق اجليدة.
من جانبه قال وكيل وزارة االتصاالت في اململكة العربية السعودية 
فريد خاش���قجي لقد مت التباحث في القرارت التي تصب في مصلحة 
املواطن اخلليجي مثل تخفيض تعرفة االتصاالت اعتبارا من اغسطس 


