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)أسامة البطراوي(لقطة تذكارية لقياديي »بيتك« يتقدمهم محمد العمر وعماد الثاقب مع مسؤولي جمعية الصحافيني قبل البدء في توزيع اجلوائز محمد العمر

..والزميل أحمد مغربي الفائز باملركز الثالث في التحليل الصحافي

الزميل أحمد سماق من »الراي« األول في التحليل االقتصادي

..والزميل األمير يسري من »الوطن« األول في اخلبر االقتصادي

لقطة جماعية للفائزين بجوائز مسابقة »بيتك« للصحافة االقتصادية

العمر مكرما الزميلة فاطمة القناعي

محمد العمر مكرما عبدالعزيز البالول األول في املقال االقتصادي

الزميل رضا السناري من »الراي« الثاني في اخلبر االقتصادي

الزميل زكي عثمان الفائز باجلائزة االولى في التحقيق االقتصادي

فيصل القناعي

»األنباء« تحصد المركزين األول في التحقيق والثالث بالتحليل في مسابقة »بيتك« للتميز الصحافي
أحمد مغربي

حتت رعاية وحضور الرئيس 
التنفيذي ملجموعة بيت التمويل 
الكويت����ي »بيتك« محمد العمر 
الع����ام جلمعية  الس����ر  وأمني 
القناعي مت  الصحافيني فيصل 
االع����ان عن الفائزين في حفل 
توزي����ع جوائز مس����ابقة بيت 
التمويل الكويتي االولى للتميز 
الصحافي التي أقيمت بالتعاون 

مع جمعية الصحافيني. 
هذا وقد حضر حفل توزيع 
اجلوائز الذي أقيم مساء أمس 
االول كل من مساعد املدير العام 
لقط����اع التمويل ف����ي »بيتك« 
عم����اد الثاقب ومس����اعد املدير 
العام للقط����اع التجاري أحمد 
اخلالد ومدير ادارة التس����ويق 
والعاقات العامة فهد املخيزمي، 
وم����ن جمعية الصحافيني أمني 
الصندوق الزميل عدنان الراشد 
وعضو مجل����س االدارة فاطمة 

حسني القناعي.
وفي هذا السياق قال الرئيس 
التنفي����ذي في بي����ت التمويل 
الكويت����ي »بيتك« محمد العمر 
خال حفل التكرمي إن »بيتك« 
يدرك متاما الدور احليوي والهام 
ال����ذي يقوم ب����ه الصحافيون 
االقتصاديون في متابعة اخلبر 
وتسليط الضوء على القضايا 
التي ته����م املجتم����ع الكويتي 

واحمليط االقليمي والدولي.
وأوضح العمر أن بيت التمويل 
الكويتي يعرف حجم الضغوطات 
الت����ي تواج����ه الصحافيني في 
ماحقة اخلبر ف����ي زمن ألغت 
التكنولوجيا حسابات  وسائل 
املسافة والزمن وتقاطعت فيه 
دوائر الساعات مع دوائر الثواني 
ولم يعد للعمل ساعة يبدأ فيها 
أو مقر ينتهي اليه حتى أصبح 
الي����وم مفتوح����ا بكامله على 

األحداث.
وأضاف العمر قائا: »يهمني 
أن أؤك����د بأننا ف����ي )بيتك( ال 
نحتاج الى تنظيم مناس����بات 
للعامل����ني في وس����ائل االعام 
بغرض اظهار التقدير لدورهم، 
ذل����ك بأننا كنا وس����نظل على 

تواص����ل دائ����م نعينه����م على 
الى احلقيقة املجردة  الوصول 
التي يحتاجه����ا جمهور القراء 
واملشاهدين، فهؤالء هم محط 
اهتمامن����ا أيضا وحينما يكون 
جمهور املستهدفني واحدا لكلينا 

تكون عاقتنا أقوى«.
وبني العمر أن مجال العمل 
الصحاف����ي يدخ����ل كل بي����ت 
ويتعام����ل معه ع����دد كبير من 
الن����اس وخاصتهم وفي  عامة 
املفتوح  مجتمع مثل مجتمعنا 

واألقل بني الصحافيني املشاركني 
بق���در ما كان اله���دف هو اظهار 
الذي  تقديرنا واعتزازنا بالدور 
تقوم به وس���ائل االعام وبآلية 
لم يبادر اليها أحد قبلنا، متمنيا 
زيادة أعداد املشاركني في املسابقة 

العام املقبل.
ووجه العمر الشكر اجلزيل 
الى جمعية الصحافيني الكويتية 
على دورها ف����ي تطوير مهنة 
الصحافة ودفاعه����ا الدائم عن 
الدور  احلرية املسؤولة وعلى 

على كل الثقافات ومييل بطبيعته 
ليس فقط ال����ى معرفة اجلديد 
من األخبار واملعلومات بل حتى 
متابعة أدق تفاصيلها وتطور 
أحداثها فإن بذل العناية بأقصى 
درجاتها في سبيل حتري الدقة 
الغاية  واملوضوعية يبقى هو 
التي ال يصح معها س����وى أن 

تكون هي الوسيلة.
وذكر العمر انه حينما مت طرح 
فكرة املسابقة لم يكن هدف »بيتك« 
فرز املشاركات ملعرفة األفضل قدرة 

الكبير الذي قامت به في اخراج 
هذه الفكرة الى حيز التنفيذ.

الس����ر  من جانبه قال أمني 
العام جلمعية الصحافيني فيصل 
القناعي ان مبادرة »بيتك« لتكرمي 
الصحافيني طيب����ة جدا حيث 
تعكس مدى حرص البنك على 
تشجيع الصحافيني واملساهمة 
في تعزيز العاقة بني الصحافة 
االقتصادية واملؤسسات الكويتية 
العماقة خلدمة  االقتصادي����ة 
الكويت عبر مثل هذه املبادرات 

االيجابية واملفيدة.
القناعي عن اعتزاز  وأعرب 
جمعي����ة الصحافيني بالتعاون 
مع بيت التمويل الكويتي، وقدم 
الشكر للمسؤولني في املجموعة 
وفي قدمتهم محمد العمر وفهد 
املخيزمي وسعيد توفيقي وجميع 
العاملني في »بيتك«، ناقا حتيات 
رئيس اجلمعية أحمد بهبهاني 
وأعضاء مجل����س االدارة لكل 
العاملني ف����ي »بيتك«، ومهنئا 

جميع املشاركني في املسابقة.

البنك نظمها بالتعاون مع جمعية الصحافيين في 4 مجاالت من العمل الصحافي االقتصادي 

أوال: التحقيق الصحافي
1 ٭ - زكي عثمان )جريدة األنباء(.

)جري���دة  ب���ال  ناج���ح   - 2 ٭ 
السياسة(.

3 ٭ - عل���ي حامد ش���لبي )جريدة 
الصباح(.

ثانيا: التحليل الصحافي
1 ٭ - أحمد سماق )جريدة الراي(.

2 ٭ - ط���ارق عراب���ي )جري���دة 
الوطن(.

3 ٭ - أحم���د مغرب���ي )جري���دة 
األنباء(.

ثالثا: المقال الصحافي
1 ٭ - عبدالعزي���ز البالول )جريدة 

القبس(.

2 ٭ - فيص���ل الش���مري )جريدة 
أوان(.

3 ٭ - د.علي عباس النقي )جريدة 
السياسة(.

رابعا: الخبر الصحافي
1 ٭ - األمي���ر يس���ري )جري���دة 

الوطن(.
2 ٭ - رض���ا الس���ناري )جري���دة 

الراي(.
3 ٭ - س���الم عبدالغف���ور )جريدة 

الوطن(.
خامس���ا: مش���اركون باملسابقة ومت 
تكرميه���م م���ن »بيتك«: د.مش���عل 
الس���محان، عايد مصلح الرشيدي، 
سامي وادي، هبة حماد، محمود سمير 
منير، عبدالعزيز أحمد الكندري، أمل 

نصر الدين ومنار صبري.

أسماء الفائزين في المسابقة


