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د.عادل الفالح ووليد الشعيب في مقدمة احلضور

د.عادل الفالح وأصغر خطيب

املشاركون في الدورة في لقطة جماعية

في ختام أعمال االجتماع الـ 19 للجنة الوزارية للبريد واالتصاالت وتقنية المعلومات

البصيري: لجنة التحقيق حول تجاوزات »الكويتية« ترفع تقريرها 23 الجاري
شكرًا لعالقات المواصالت

الخراز: تأهيل النشء ليكونوا
خطباء األمة ويتفاعلوا مع قضاياها

واوضح ان دورة اخلطيب 
الصغي���ر هي ثمرة من ثمرات 
العمل ال���دؤوب ولبنة تضاف 

ادارة مساجد محافظة العاصمة 
على هذا التميز في االداء واالبداع 

في االجناز.

تظهر صداه���ا في رحاب هذه 
الليلة، فإنها لتعلن كل الشكر 
والتقدير للمراقبة الثقافية في 

بذل���ت إدارة العالقات العامة جهدا 
واضحا وكبيرا خالل اجللسة اخلتامية 
لوزراء االتصاالت والبريد بدول مجلس 
التعاون اخلليجي في تس���هيل مهمة 
الصحافيني واإلعالميني وذلك مبجهود 
مديره���ا احمد رمضان الذي قام بدور 
جبار رغ���م حالته الصحي���ة وكذلك 
فريقه الذي كان نعم الفريق واملكون 
من جميلة الس���عدي وجع���فر التحو 
وحس���ني الرشيد وباس���مة الشعالن 
ونورة عبدالرحمن ومحمد السليماني 
وفهد البصير وليلى املرضي وهنادي 
الهاشم ومرمي املوينع وشذى النجدي 
وجنمة العبداهلل وابتهال الس���عدني 
وهدى العلندا وضحى احملبوب وعلي 

السالم واملصور شادي.

صرح املشرف العام والقائم على تدريب 
اخلطباء الصغار للسنة الثانية على التوالي 
وموجه التربية االسالمية والداعية خالد 
اخلراز ل� »األنباء« ب���أن الهدف من دورة 
اخلطيب الصغير هو تأهيل النشء ليكونوا 
خطباء األم���ة ويتفاعلون م���ع قضاياها 
ويبرزوا الدور املش���رق من خالل الكلمة 

املؤثرة واالرشاد الصادق.
وافاد بأن الدورة ضمت 65 مشاركا ومت 
تصنيف 53 حس���ب مستويات كل طالب، 
مشيرا الى ان املس���ابقة القت استحسان 
اولياء االم���ور وقد طالب���وا بزيادة مدة 
الدورات وتكرارها ملا ملسوه من اثر كبير 
على ابنائهم من الناحية اخللقية واالميانية 
وتربيتهم على القيادة واظهار مواهبهم من 

احلديث ومواجهة اجلمهور، كما اني ملست 
من ابنائي التنافس الشريف وحب تقدمي 

اخلير القرانهم ومجتمعهم.
وع���ن ش���روط التحاق الطال���ب، قال 
اخلراز ان تكون اخلطبة تشتمل على قوة 
االلقاء واالرجتال وسالمة النطق واجلذب 
والتأثير واحلث على الشجاعة واستيفاء 
املوضوع لعناصر اخلطبة مع املظهر العام 

للخطيب.
وزاد بأنه نظرا لنجاح املسابقة فقد دعا 
وكيل وزارة االوق���اف د.عادل الفالح الى 
تعميم املسابقة على احملافظات الست بعد 
ان كانت مقتصرة على محافظة العاصمة 
فقط، وش���كر اخلراز وزارة االوقاف على 

دعمها املادي واملعنوي للمسابقة.

خدم����ات متميزة ملن يس����تخدم 
البريد من سرعة توصيل وتكلفة 
اقل وغيرها من املميزات االخرى 
ومتت املوافقة ف����ي الكويت على 
حتويل قطاع البريد الى ش����ركة 
مساهمة بنظام 50% اكتتابا عاما 
و26% مستثمرا استراتيجيا و%24 
مؤسسات حكومية، مؤكدا انه عند 
حتويل البريد الى شركة مساهمة 

فان النظام يتغير لالفضل.
وب����ني د.البصي����ري ان قرار 
مرسوم تأسيس هيئة االتصاالت 
الذي قدم من الوزارة مازال قائما 
حيث سيتم دمج اقتراحات النواب 
بالقانون وان����ه يتم حاليا وضع 
اللمسات االخيرة عليه حيث سيتم 
االنتهاء منه خالل هذا الصيف على 
ان يتم التصويت عليه في مجلس 

االمة في دور االنعقاد املقبل.
وفيم����ا يخ����ص خصخص����ة 
انها  اكد د.البصيري  »الكويتية« 
متر مبرحل����ة التحول اآلن حيث 
تقوم اللجنة التأسيسية مع هيئة 
االستثمار بدراسة بعض املميزات ثم 
تضع قانونا للعاملني بحيث ال يظلم 
اي موظ����ف، واضافة مواد ادارية 
وقانونية لتطبيقها فال يبخس حق 

اي موظف في الكويتية.
واكد ان االجتماع ناقش قرارات 
التكامل والربط بني دول مجلس 
آلية  التعاون واالس����تفادة م����ن 
الرب����ط الكهربائي وكيبل االلياف 
الضوئي����ة، موضحا ان هذا يزيد 

اختالف مستوياتهم هو إجناز آخر 
في س����بيل حتقيق كل ما نصبو 

إليه.
م����ن جهته، قال األم����ني العام 
املساعد للشؤون االقتصادية في 
التعاون  العامة ملجل����س  األمانة 
اخلليجي واألمني العام لالجتماع 
ال����� 19 للجنة الوزاري����ة للبريد 
واالتصاالت محمد املزروعي باإلنابة 
عن األم����ني العام ملجلس التعاون 
اخلليجي عبدالرحمن العطية، خالل 
كلمة له: أود في البداية ان انقل لكم 
حتيات واعتذار األمني العام ملجلس 
التعاون عبدالرحمن العطية نظرا 
لقيامه مبهمة خارج دول املجلس، 

حيث كلفني بإلقاء كلمته.
وقال إن العالقة بني القطاعات 
احلكومية واخلاصة في مجاالت 
االتصاالت وتقنية املعلومات هي 
عالقة شراكة تكاملية، تأخذ فيها 
القطاعات احلكومية املبادرة في رسم 
السياسات واإلستراتيجيات العامة 
وسن القوانني احملفزة لبناء املجتمع 
املعرف����ي وتطوير البنى التحتية 
والتش����ريعية وتنظيم املنافسة، 
وغيرها من األدوار التكاملية مع 
القطاع اخلاص، وصوال لتحقيق 
طموحات قادة دول املجلس، حفظهم 
اهلل، وأبناء دول املجلس ومواكبة 
آخر التط����ورات في هذه املجاالت 
مبا يدعم خطط التطوير والتنمية 
املستدامة في دولنا بغية حتقيق 

األهداف املأمولة.

من سهولة تكامل االتصاالت بني 
الدول اخلليجية.

واوضح ان هناك قرارات تتعلق 
بالبريد ومنها خدمة البريد اخلليجي 
)االكسبرس( موضحا انه سيكون 
متوازيا مع البريد املمتاز في الشراء 
اجلماعي للبريد حيث مت االتفاق 
على شراء موحد بني دول اخلليج 
فيما يخص مستلزمات البريد من 
خالل مناقصة واحدة، مشيرا الى ان 
ذلك سيوفر على كل دول اخلليج، 

مبينا انه توجد قرارات تخص آلية 
العمل فيما يتعلق باسعار التحاسب 
بني دول اخلليج مع الدول العربية 

االخري.

توحيد األسعار

وفيما يتعلق بتوحيد االسعار 
الفنيني في  ان  قال د.البصي����ري 
وزارات االتصاالت لدول اخلليج 
هم من سيضع آلية حساب التعرفة 
وكيفي����ة ضبطها حيث س����يتم 

وضع سياس����ات تضبط االسعار 
احلالية.

وأض����اف د.البصي����ري من����ذ 
انعق����اد الدورة ال� 30 ملجلس����كم 
املوق����ر »مجلس التع����اون لدول 
اخلليج العربية« في الكويت في 
14 ديسمبر 2009، وما صدر عنه 
من قرارات وتوصيات مهمة لدعم 
التعاون اخلليجي املشترك وتعزيز 
العالقات البينية بني دول املجلس، 
ومبا يخدم األهداف التي أنش����ئ 

من أجلها لتحقيق طموحات دوله 
وش����عوبه، فإن اجلهود املخلصة 
التي بذلت من قبل جلان املتابعة 
والتنفيذ لتلك القرارات والتوصيات 
قد أجنزت الكثير في جميع املجاالت 

وقطاعات العمل.
وقد جاء اجتماعنا هذا تتويجا 
للجه����ود املبذولة من قبل اللجان 
الفرعية مبا فيها جلنة تش����ريع 
وتنظيم االتصاالت واللجنة الفنية 
وجلنة التشغيل والتعرفة وفريق 

عمل أسعار التجوال الدولي، وسعت 
هذه اللجان منذ تشكيلها الى تنظيم 
قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات 
واخلدمات البريدية في دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
وأوض����ح ان توس����يع نطاق 
التعاون بني ال����دول األعضاء في 
إيجاد س����وق اتصاالت خليجية 
متكامل����ة توفر خدم����ات حديثة 
ومتط����ورة وبتكلف����ة اقتصادية 
تناس����ب جميع املستخدمني على 

فرج ناصر
أعلن وزير املواصالت ووزير 
الدولة لشؤون مجلس االمة د.محمد 
البصيري ان جلنة التحقيق حول 
املالية في مؤسس����ة  التجاوزات 
اخلط����وط اجلوية الكويتية التي 
شكلها للتحقيق في وقت سابق لم 
تنته حتى اآلن، مؤكدا انها سترفع 
تقريرها النهائي في الوقت احملدد 
له����ا في 23 اجلاري ومن ثم يرفع 
للجن����ة التحقي����ق البرملانية في 

مجلس االمة.
وقال د.البصيري خالل اختتام 
اعم����ال االجتم����اع ال����� 19 للجنة 
الوزاري����ة للبري����د واالتصاالت 
وتقني����ة املعلومات لدول مجلس 
التعاون اخلليجي امس في فندق 
الشيراتون ان ممثلي التعاون اتفقوا 
في وجهات النظر على امور كثيرة 
منها ضبط عالقات استراتيجية 
مع تركيا واس����يان وعلى ان يبدأ 
تخفيض تعرفة املكاملات الدولية 
بني الدول االعضاء من اول سبتمبر 
املقبل وان تكون احملاسبة بالثانية 
وليس بالدقيقة، مشيرا الى انه مت 
االتفاق على دعم وتأييد مرشحي 
مجلس التعاون اخلليجي في مؤمتر 
االتصاالت الدولية في اكتوبر املقبل 

.)ITU( باملكسيك
واكد انه س����يتم طرح البريد 
اخلليجي املوحد )خليج اكسبرس( 
انعكاسات على  الذي ستكون له 
املواطن اخلليجي حيث س����يقدم 

األمانة العامة لألوقاف دّشنت دورتها السابعة

»أمانة العمل الخيري« نظمت دورة تدريبية لعامليها في »اإلصالح االجتماعي«

22 ألف دوالر قيمة جوائز
مسابقة الكويت الدولية ألبحاث الوقف

المطوع: دورة قوة اإلدارة فرصة
للفهم الجيد لمبادئ اختيار المشروع الخيري

نظمت االمانة العامة للعمل 
اخليري ف���ي جمعية االصالح 
االجتماع���ي دورة تدريبي���ة 
للعاملني باالمانة بعنوان »قوة 
االختيار« خالل الفترة من 6 حتى 
7 اجلاري. واشار مدير املكتب 
الفني والتطوير املؤسسي في 
االمانة العام���ة للعمل اخليري 
في جمعية االصالح االجتماعي 
عبدالرحمن املطوع الى ان دورة 
قوة االختيار التي حاضر فيها 

د.خالد اطرش كانت فرصة مميزة 
للمشاركني لالملام والفهم اجليد 
والشامل للمبادئ االساسية لقوة 

اختيار املشروع اخليري.
واضاف املط���وع ان د.خالد 
اطرش اوضح للمتدربني الفرق 
بني االختيار والقرار في السلوك 
البشري وتفعيل قوة االختيار 
مب���ا يتناس���ب م���ع االحداث 

اخلارجية.
واوضح املط���وع ان الدورة 

الذي تقوم  الدور  جاءت ضمن 
به االمانة العامة للعمل اخليري 
في تق���دمي دورات متخصصة 
ملوظفيها »لالرتقاء باملستوى 
االداري واملهني لهم مبا يصب 
ف���ي النهاية في مصلحة العمل 
اخليري داخل البالد«، مشيرا الى 
ان االمانة العامة للعمل اخليري 
ستعمل على تنظيم العديد من 
الدورات خالل فترات متفاوتة 

خلدمة هذا الهدف.

ان الفكرة األساسية جاءت لهذه 
املقاصد  املس���ابقة من منطلق 
العامة للش���ريعة اإلس���المية 
في اموال الوقف بش���كل عام، 
مشيرة الى ان اهم ما توصلت 
اليه املسابقة في دوراتها السابقة 
الوصول الى اجنع وافضل السبل 
للترويج للمسابقة على مستوى 
العالم اإلسالمي وإصدار الئحة 
متكاملة خاصة باملسابقة، وكذلك 
كيفية مراس���لة كاف���ة اجلهات 
العلمية واألكادميية عند اإلعالن 

عن املسابقة.
امللح���م ان »من  وأوضحت 
الشروط العامة للمسابقة ان تقدم البحوث باللغة 
العربية او ان تكون بلغة أجنبية شريطة ان تكون 
مصحوبة بترجمة كاملة إلى اللغة العربية وان 
على املتقدم للمس���ابقة االلتزام بشروط البحث 
العلمي وان يلتزم باملعايير األساس���ية لتحكيم 
البحوث وأال يقل البحث عن 90 صفحة وأال يزيد 

على 105 صفحات«.
وأضافت ان على من يريد التقدم لالش���تراك 
في املس���ابقة تعبئة النموذج اخلاص باالشتراك 
في املس���ابقة من خالل املوقع لألمانة واحلصول 
على نس���خة من الكتي���ب التعريفي ملوضوعات 

املسابقة.

أسامة أبو السعود
أعلن���ت األمني العام لألمانة 
العام���ة لألوقاف باإلنابة اميان 
احلميدان ان األمانة دشنت أمس 
مسابقة الكويت الدولية ألبحاث 
الوقف والتي ستقام حتت رعاية 
س���مو ولي العهد الشيخ نواف 

األحمد.
واوضح���ت احلميدان خالل 
مؤمت���ر صحافي عقدته صباح 
أمس مبقر األمانة العامة لألوقاف 
بالدسمة ان هذه املسابقة جاءت 
لتهدف إلى اإلسهام في تطوير 
األبحاث والدراس���ات في مجال 

الوق���ف والعم���ل اخليري التطوعي وتش���جيع 
الباحثني والدارس���ني على اخلوض في مس���ائل 
األوقاف ومشكالتها املختلفة إسهاما في إيجاد حلول 
مالئمة. وأضافت احلميدان ان املس���ابقة تتناول 
موضوعني االول هو الوقف واالقليات االسالمية 
في العال���م الثالث والثان���ي توثيق االوقاف في 
العالم االسالمي حماية للوقف والتاريخ، موضحة 
ان االمان���ة رصدت ثالث جوائز للفائزين االولى 
بقيمة عشرة آالف دوالر أميركي والثانية سبعة 

آالف والثالثة خمسة آالف دوالر أميركي.
ومن جانبها قالت مدير ادارة الدراسات والعالقات 
اخلارجية باألمانة العامة لألوقاف كواكب امللحم 

اميان احلميدان

خطباء صغار خطفوا القلوب والعقول وتفوقوا على كثير من أئمة المنابر

الفالح مكرمًا خطباء المستقبل: األمة تحتاج
إلى الخطيب الداعية ذي الثقافة الواسعة

ليلى الشافعي ـ اسامة ابو السعود
ما اجمل ان تستمتع بتالوة 
الق���رآن من فم طف���ل لم يبلغ 
العاشرة من عمره ولكن االجمل 
واالروع ان تس���تمتع بخطبة 
كاملة خلطيب مفوه لم يتجاوز 
السابعة من العمر يتقن معانيها 
والفاظها ويتح���رى الدقة في 
لغوياتها ويجيد حديثها وقرآنها 

واشعارها.
انه الطفل م���ازن مصطفى 
الس���يد او اخلطيب الصغير 
وهو واح���د م���ن كوكبة من 
اخلطباء الصغار الذين اعتنت 
به���م وزارة االوقاف وبخاصة 
املراقبة الثقافية بادارة مساجد 

العاصمة.
وكان مس���اء ام���س االول 
يوم تكرمي 53 طالبا في دورة 
اخلطيب الصغير الثانية حيث 
اطلق كل منهم العنان للسانه 
فأج���اد وخطف عقول وقلوب 
احلضور احلاش���د مبقر قطاع 
انبرى اجلميع  املساجد حيث 
في التصفيق لكل خطيب منهم 
مل���دة دقائق تعبيرا عن انبهار 
احلضور بهذا املستوى الراقي 
من اخلطاب���ة والذي فاق ائمة 
وخطب���اء ي���وم اجلمعة على 
كثير من منابر الكويت والعالم 

االسالمي.
االوق���اف  وزارة  وكي���ل 
والشؤون االس���المية د.عادل 
الفالح اش���اد بهذا املس���توى 
الرائع للخطب���اء الصغار في 
عامهم الثان���ي وقال في كلمة 
الذي نظمته  ألقاها في احلفل 
ادارة مساجد العاصمة لتكرمي 
الفائزي���ن في مس���ابقة دورة 
اخلطي���ب الصغير الثانية في 
هذه الليل���ة التي اضاءت هذه 
الكوكبة س���ماءها يس���عدني 
ويش���رفني ان نحتفل بتكرمي 
نخبة متميزة ممن اجتازوا دورة 
اخلطيب الصغير الثانية. وتابع 
الفالح: ان كان البد للكلمات ان 

الى لبنات بناء العمل االسالمي 
املش���رق الذي تدعم���ه وزارة 
االوقاف والشؤون االسالمية.

واضاف قائال: تأتي اهمية 
خطبة اجلمعة كونها تس���اهم 
في بناء املجتمع املسلم حضاريا 
وثقافيا واجتماعيا وهي وسيلة 
من وس���ائل االصالح وحتتل 
موقعا مهما ومتميزا في تبليغ 

الدين ونشر الدعوة.
واكد ان اقامة دورة اخلطيب 
الصغير تساهم في بناء خطيب 
ناجح، ألن االم���ة حتتاج الى 
اخلطيب الداعي���ة ذي الثقافة 
الواسعة يحمل هموم عصره 
ويعرف اوضاع مجتمعه ويجعل 
امته، فاخلطيب  هدفه اصالح 
الناجح هو م���ن يهدئ الثائر 
الفاتر ويخفض حدة  ويبعث 
االحقاد ويش���يع روح املودة 
ويبث االخ���الص والتعاون، 
ومن هنا كان���ت اخلطابة فنا 
وعلما، موهبة واكتسابا، سليقة 

ومهارة.
وتابع د.الف���الح ان وزارة 
االوقاف والشؤون االسالمية 
تس���اه��م في بن���اء جيل واع 
يكون له زم���ام املب���ادرة في 
قضايا امته لذل��ك كان���ت دورة 
اخلطيب الصغير، وان اعظم 
ميادي���ن القيادة ان يش���رفك 
اهلل عز وجل مبيراث االنبياء 
واملرس���لني وذلك ألن خطيب 
املسجد اشد تأثيرا في نفوس 
اجلماهي���ر م���ن اي جهاز من 
اجهزة التوجي���ه واالعالم في 
املجتمع، فاخلطيب بلس���انه 
ورقة جنانه يصلح الضمائر 
النبيلة في  العواطف  ويوقظ 

نفوس االمة.
وف���ي ختام كلمت���ه، تقدم 
د.الفالح بالش���كر الى املراقبة 
ادارة مس���اجد  الثقافي���ة في 
محافظة العاصمة، مثمنا دورهم 
الريادي ف���ي ابراز وجه قطاع 

املساجد املشرق.
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