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الهاشمي: تكريم الشخصيات الكويتية الداعمة للعمل الخيري في الهيئة الخيرية اليوم

دعا االمني العام ملبرة االعمال اخليرية 
املهتمني بالعمل  الهاشمي جميع  د.هاشم 
اخلي���ري الكويتي للحضور واملش���اركة 
ف���ي امللتقى اخليري االنس���اني الكويتي 
الثاني والذي تنطلق أنش���طته اليوم في 
متام الساعة السادسة والنصف في الهيئة 
اخليرية اإلس���امية العاملية حتت رعاية 

وحضور وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاسي وسيكون من أبرز انشطة 
يوم االفتتاح تكرمي العفاسي للشخصيات 

الكويتية الداعمة للعمل اخليري.
وقال الهاش���مي في تصريح صحافي 
»ان تنمية العمل اخلي���ري الكويتي هي 
مس���ؤولية كل العاملني في هذا القطاع، 

وذلك ألهمية اب���راز دور الفرد في تنمية 
املجتمع واملساهمة فيه، فالعمل التطوعي 
واالنس���اني الكويتي رائد في شتى بقاع 
العالم وملا للدور الكويتي من اهمية في هذا 
املجال ارتأينا من خال هذا امللتقى تكرمي 
أبرز الشخصيات الكويتية الداعمة للعمل 

اخليري واملساهمة في تطويره«.

لورا سليمان متحدثة لـ »كونا«

الغرير يشيد بثراء الديموقراطية الكويتية
دبي � كونا: أشاد رئيس املجلس الوطني االحتادي 
في اإلم���ارات العربية املتح���دة عبدالعزيز الغرير 
بالتجربة الكويتية الدميوقراطية، مبينا انه يتابع 

تلك التجربة الثرية لدى األشقاء في الكويت.
جاء ذلك خال اجتماع القنصل العام للكويت في 
دبي طارق احلمد ورئيس املجلس الوطني االحتادي 

في اإلم���ارات العربية املتح���دة عبدالعزيز الغرير 
مبناسبة تسلمه مهام منصبه. وقال القنصل احلمد 
عقب االجتماع ان رئيس املجلس الوطني االحتادي 
عبدالعزيز الغرير استذكر خال اللقاء عمق العاقات 
التاريخية التي جتمع بني الكويت وشقيقتها اإلمارات 

العربية املتحدة.

حفل توزيع جوائز مسابقة »بيتك«
للتميز الصحافي اليوم

حتت رعاية الرئيس التنفيذي ملجموعة 
بيت التمويل الكويتي »بيتك« محمد العمر 
يقام في الثامنة من مس����اء اليوم بقاعة 
الراية بفندق كورت يارد ماريوت حفل 
توزيع جوائز مس����ابقة بي����ت التمويل 
الكويت����ي االولى للتميز الصحافي التي 
اقيمت بالتعاون مع جمعية الصحافيني. 
وسيتم في احلفل تكرمي جميع املشاركني 
في املس����ابقة ومنحهم شهادات وجوائز 
قيمة تش����جيعا لهم وتقديرا ملشاركتهم 

في هذه املسابقة بنسختها االولى والتي 
جاءت كبادرة طيب����ة من بيت التمويل 
الكويتي جتاه الصحافيني االقتصاديني 
والكتاب وتقديرا لدورهم الكبير في دعم 

االقتصاد الكويتي. 
ومتنى امني الس����ر الع����ام جلمعية 
الصحافيني فيص����ل القناعي من جميع 
االخوة الزماء الذين شاركوا في املسابقة 
حضور احلفل لتسلم شهاداتهم واجلوائز 

القيمة املخصصة لهم.

بيروت ـ أحمد منصور - كونا
اعلنت مديرة الوكالة الوطنية 
اللبنانية لاعام )ننا( لورا سليمان 
انه س����يتم التوقيع على مشروع 
اتفاقية للتعاون االعامي بني وكالة 
»نن����ا« ووكالة االنب����اء الكويتية 
)كونا( غدا االثن����ني بهدف تبادل 
االخبار واخلبرات والتدريب. جاء 
ذلك في حديث اجرته »كونا« مع 
سليمان عش����ية زيارتها للكويت 
اليوم وتستمر يومني بدعوة رسمية 
وجهها اليها رئيس مجلس االدارة 
واملدير العام لوكالة االنباء الكويتية 
)كونا( الش����يخ مب����ارك الدعيج 
للتوقي����ع على مش����روع اتفاقية 

التعاون االعامي بني الوكالتني.
واش����ادت س����ليمان باحلرية 
االعامية التي تتمتع بها الكويت 
وبدورها الرائد في تعزيز العاقات 
االعامية بني الدول العربية. وقالت 
ان »الكويت تعتبر من اوائل الدول 
العربية التي تتمتع بهامش واسع 
من احلري����ة االعامي����ة« مبينة 
الدور الذي تق����وم به »كونا« في 
دعم احتاد وكاالت االنباء العربية 
)فانا( وتوثيق عرى التعاون بني 

ال����وكاالت املنضوي����ة حتت لواء 
االحت����اد، وردا على س����ؤال حول 
اهمية توقيع اتفاقية التعاون بني 
»كونا« و»ننا« اكدت سليمان اهمية 
توقيع هذه االتفاقية لتعزيز التعاون 
البلدين. واش����ارت  االعامي بني 
الى ان ه����ذه االتفاقية تنص على 
»تبادل االخبار واخلبرات والصور 
ومشاركة االعاميني العاملني في كلتا 
الوكالتني في الدورات التدريبية التي 
تقيمانها بهدف االرتقاء مبستوى 
العم����ل االعام����ي واالطاع على 
كيفية عمل الوكالتني في الكويت 
ولبنان« واكدت ان اتفاقية التعاون 
بني »كونا« و»ننا« س����تتيح لكل 
وكالة منهما املجال لتبادل االخبار 
بينهما. وبينت سليمان اهمية الدور 
الذي تلعبه وكاالت االنباء الرسمية 
في تزويد وسائل االعام املكتوبة 
واملرئية واملسموعة باالخبار مشيرة 
في هذا املجال الى ان وسائل االعام 
اللبنانية وخصوصا الصحف تعتمد 
بنسبة 90% على املواد التي تبثها 
الدور  يوميا وكالة »ننا«. وحول 
الذي تضطلع ب����ه وكاالت االنباء 
العربية في دعم القضايا العربية 

اكدت س����ليمان اهمية الدور الذي 
تلعب����ه في ه����ذا املجال الس����يما 
في الدفاع ع����ن القضايا العربية 
وابرازها على الصعيدين االقليمي 

والدولي.

لورا سليمان: »ننا« و»كونا« توّقعان اتفاقية 
للتعاون اإلعالمي والتدريب وتبادل األخبار

محمد العمر فيصل القناعي


