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مالحظات »الصحافيين« ورؤساء التحرير حول قانون المطبوعات وصلت إلى مجلس األمة

ارس����لت جمعية الصحافيني الكويتية املالحظ����ات والتعديالت التي توصل اليها 
رؤس����اء حترير الصح����ف اليومية على قانون املطبوعات احلالي الى جلنة ش����ؤون 
التعليم والثقافة واالرش����اد في مجلس االمة حس����ب االتفاق ال����ذي مت بعد اجتماع 
اجلمعية ورؤساء التحرير مع أعضاء اللجنة في بداية هذا العام لالستماع لوجهة نظر 
رؤساء التحرير حول مواد قانون املطبوعات احلالي وأهم السلبيات التي ظهرت بعد 
تطبيق القانون. وقال امني السر العام جلمعية الصحافيني الكويتية فيصل القناعي 
ان مالحظات رؤس����اء التحرير على قانون املطبوعات جاءت من منطلق املعاناة التي 

تواجهها الصحف في ظل وجود قانون متشدد يفرض عقوبات مالية كبيرة واجراءات 
اخرى تعتبر قيودا على حرية الصحافة وتعطل تطور العمل الصحافي وتعيق ممارسة 

احلرية والتعبير عن الرأي.
ومتنى فيصل القناعي من اعضاء اللجنة التعليمية دراسة املالحظات املرفوعة اليهم 
باهتمام والتوصل الى صيغة تعديالت جذرية على قانون املطبوعات احلالي حتظى 
مبوافقة جمعية الصحافيني ورؤس����اء التحرير وتلبي مطالبهم مؤكدا على ضرورة 

التعاون بني كل االطراف املعنية بهذه القضية املهمة واحلساسة.

 إعالن أسماء 18 فائزًا بجائزة
سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية

عبدالهادي العجمي
قال مدير جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح 
للمعلوماتية د.خليل ابل ان اجلائزة اعتمدت معايير 
محددة في آلية التحكيم تتسم باملوضوعية والدقة 

لتحقيق أكبر قدر من العدالة.
واضاف ابل في املؤمتر الصحافي اخلاص بإعالن 
أس���ماء الفائزين باجلائزة للع���ام 2009 والذي عقد 
أمس مبقر »كون���ا« ان اللجنة بدأت بعملية التقييم 
بفرز املش���اركات عن طريق تطبيق الشروط العامة 
للجائزة والتأكد من مطابقته���ا في املجال واحملور 
املناس���بني. وقال انه مت استبعاد املشاركات التي ال 
ترقى للمنافسة على اجلائزة فيما مت رصد الدرجات 
وفقا لألوزان املعتمدة لكل معيار وانتهاء مبراجعة 

نتائج التقييم واعتمادها.

من جهتها قالت منسق جلنة التحكيم في اجلائزة 
الدكتورة سناء املؤمن ان عدد الفائزين للعام التاسع في 
جائزتي الكويت والوطن العربي بلغ 18 فائزا منهم 11 
من الكويت وهم لطيفة العطية عن مشروعها »طموح 
الكويت« في مجال االفراد ألفضل موقع عام لألفراد 
اقل من 18 سنة فيما فاز عبدالعزيز احمد عبداهلل عن 
مشروعه »الدروازة للعمالت والنوادر وتراث الكويت 

االصيل« عن فئة االفراد فوق 18 سنة.
وفي مج���ال املجتمع املدني قالت ان مركز تقومي 
وتعلي���م الطفل حصل عن مش���روعه »مركز تقومي 
وتعليم الطفل« على أفضل موقع ملؤسسات املجتمع 
املدني فيما حاز بنك الكويت الوطني عن مش���روعه 
في مج���ال القطاع اخلاص أفضل موقع للش���ركات 

واملؤسسات اخلاصة.

 الفائزون بجائزة
سمو الشيخ سالم 

العلي في 2009

دولة الكويت

لطيفة حس���ني العطية � 
1500 دينار

عبدالعزيز احمد عبداهلل 
� 2000 دينار

مركز تقومي وتعليم الطفل 
� 3000 دينار

حجب � 3000
الوطني �  الكوي���ت  بنك 

عينية
مؤسسة سورد سيستم 
للتجارة العامة واملقاوالت � 

3000 دينار
بيت الزكاة � عينية

بلدي���ة الكوي���ت � مركز 
املعلومات � عينية

مدرسة البيان ثنائية اللغة 
� 3000 دينار

حجب � 3000 دينار
الشفاء �  مستش���فى دار 

عينية
عبداهلل عل���ي التميمي � 

3000 دينار
حجب � 2000 دينار
حجب � 2000 دينار
حجب � 2000 دينار

فهد علي الغريب � 2000 
دينار

جائزة الوطن العربي

 � ابراهيم  عاطف مظه���ر 
 � العربية  جمهورية مص���ر 

10000 دوالر
اجلمعية السعودية لطب 
� اململكة  االس���رة واملجتمع 
 10000 � العربية السعودية 

دوالر
ال�ه�ن�دس���ي  ال�مك�ت���ب 
 � للتجهي���زات الصناعي���ة 
اجلمهورية العربية السورية 

� عينية
دائ���رة مح��اك���م دب���ي � 
االم���ارات العربية املتحدة � 

عينية
ش���ركة ح���رف لتقني���ة 
املعلومات � جمهورية مصر 

العربية � 10000 دوالر
حجب � 10000 دوالر

احم�����د ع��ب���دالق����ادر 
اخل��الد � اجلم�هورية ال��عربية 

السورية � 10000 دوالر
 � ق���ارة  مولود عيس���ى 
اجلزائري���ة  اجلمهوري���ة 
الدميوقراطي���ة الش���عبية � 

10000 دوالر

رئيس التحرير استقبل
 األمين العام للحركة السلفية 

اس���تقبل رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق األمني العام للحركة السلفية بدر 
الش���بيب وجرى خالل اللقاء احلديث حول األوضاع السياس���ية  واإلعالمية ودور اإلعالم 
املق���روء في التركيز على القضايا الوطنية وزيادة ال���والء واالنتماء للكويت. حضر اللقاء 

مدير التحرير الزميل محمد احلسيني.

رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق لدى استقباله األمني العام للحركة السلفية بدر الشبيب بحضور مدير التحرير الزميل 
)هاني الشمري(محمد احلسيني


