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 العميرى: السعودية تشارك   في احتفاالت بيت الكويت لألعمال الوطنية

 الرياض: أعلن رئيس بيت الكويت لالعمال الوطنية 
يوسف العميري عن مشاركة اململكة العربية السعودية 
كضيف شــــرف في احتفاالت بيت الكويت لالعمال 
الوطنية التي ســــتقام في فبراير املقبل حتت شعار 
«كلنا في حب الكويت».وقال العميري لـ «كونا» ان 
املشاركة السعودية تأتي ضمن احتفاالت الكويت وبيت 
الكويت لالعمال الوطنية مبناسبة مرور ٥٠ عاما على 

ذكرى االستقالل و٢٠ عاما على يوم التحرير.وأضاف 
ان احتفاالت بيت الكويت لالعمال الوطنية تتضمن 
اقامة اربعة ايام مفتوحة لكل من فرنسا وبريطانيا 
والواليات املتحدة والسعودية ستعرض فيها مساهمات 
تلك الدول الشقيقة والصديقة في حرب حترير الكويت 
ومدى العالقة الوثيقة التي تربط دولهم بدولة الكويت.
وأكد حرص البيت على املشاركة السعودية في هذه 

االحتفاالت الوطنيــــة الكويتية ملا لها من دور كبير 
وإســــهام واضح في حرب حترير الكويت وملا متلكه 
من محبة وتقدير من مواطني الكويت. وقال انه التقى 
وزير الثقافة واالعالم السعودي د.عبدالعزيز خوجة 
الذي اعرب عن شــــكره على هذه املبادرة الطيبة من 
بيت الكويــــت لالعمال الوطنية وحرص البيت على 

مشاركة اململكة في هذه االحتفاالت. 

 عن حواره مع مرتضى الخباز.. كشك مبارك الصباح

 الهاجري صاحب أفضل لقاء في  جائزة مبارك الحمد للتميز الصحافي

  دانيا شومان
  أعلنت جائزة الشــــيخ مبارك 
احلمد الصباح للتميز الصحافي 
صباح امس اسماء الفائزين لعام 
٢٠١٠ وذلك في مقر وكالة  االنباء 
الكويتيــــة (كونا) بحضور ممثل 
راعي احلفل النائب االول لرئيس 
مجلــــس الوزراء ووزيــــر الدفاع 
الشيخ جابر املبارك، الشيخ صباح 
اخلالد، وابراهيم النوح ممثال لوزير 
النفط ووزير اإلعالم الشيخ احمد 
العبداهللا، وحصل الزميل منصور 
الهاجري عن لقاء «مرتضى اخلباز.. 
كشك مبارك الصباح» على جائزة 

التميز الصحافي.
  وفــــي كلمة لرئيــــس  مجلس 
اإلدارة واملدير العام لوكالة االنباء 
الكويتية (كونا) الشــــيخ مبارك 
الدعيج قال: «نتطلع الى مزيد من 
النجاح لهذه اجلائزة واننا على ثقة 
بأن الدورات القادمة ستشهد تطورا 
كبيرا لتصبح عالمة مضيئة ومنبرا 
لالرتقاء باالعالم الكويتي ورسالته 
السامية وغاياته النبيلة، مشيرا 
الى ان الفضل يعود الى الدعم الذي 
حتظى به اجلائزة وبفضل اجلهود 
املخلصة للقائمني عليها ومقومات 

النجاح التي توافرت لها.
  وأكد ان االعالم الكويتي مستمر 

راعي املســــابقة من خالل إحداث 
بعض التطورات، فكانت زيادة قيمة 
اجلوائز ألقسامها األربعة اضافة 
الى تشكيل عدة جلان منبثقة عن 
اللجنة العليا للمساهمة في اجناح 
اجلائزة وحتقيق أهدافها املرجوة، 
وقد انعكس ذلك على زيادة عدد 
املشــــاركات وخلق تنافسات بني 
املشاركني، وهذا حملنا مسؤولية 
االستمرار في نهجنا مع احلفاظ 
على منط التطوير النوعي للرقي 

بها في كل دورة.
  وفي ختام كلمته، تعهد باحلفاظ 
على هذا النهج للوصول الى الهدف 
األساسي وهو تشجيع الصحافي 
الكويتي على االبداع والتميز اللذين 
ينعكسان في النهاية بااليجاب على 

خدمة وطننا الكويت.
  وعلى هامش احلفل قال الشيخ 
صباح اخلالد في تصريح صحافي: 
نحن فخــــورون بإعالمنا، ولكن 
يجب ان يقرن هذا العمل بتحفيز 
وتشجيع شبابنا وشــــاباتنا في 
املجال اإلعالمي واالبتكار والتنافس 

الشريف.
  وأضاف: يجب ان تكون هناك 
أعمال حتفز وتشجع أبناءنا على ان 
يكون لهم كل الفرص في املسابقات 

 ̀ واملنافسات إلبراز مواهبهم.

في مكانته االقليميــــة والدولية، 
الفتا الى حاجته الدائمة ملبادرات 
تشجيعية حيث تدفع اجلميع إلى 
خلق اإلبداع والتميز في ظل اجواء 
احلرية والدميوقراطية التي تتمتع 

بها الكويت.
  وأكــــد الدعيج حــــرص وكالة 
الكويتيــــة (كونا) على  االنبــــاء 
مواصلة التعاون مع جميع املبادرات 
واجلهود التي تهدف الى دعم االعالم 
الكويتــــي مبختلف مجاالته حتى 
حتقق االهداف التي تســــاهم في 
اعالء مكانة الكويت في ظل صاحب 
السمو األمير وولي عهده حفظهما 

اهللا.
  وختم الدعيج كلمته بتوجيه 
الشكر لراعي احلفل النائب األول 
الــــوزراء ووزير  لرئيس مجلس 
الدفاع الشــــيخ جابر املبارك على 
رعايته وتشجيعه الدائمني البنائه 
االعالميني وتوجه بالشكر لوزير 
النفــــط واالعــــالم الشــــيخ احمد 
العبداهللا على دعمــــه املتواصل 
لالعالم الكويتي ورئيس واعضاء 
جمعيــــة الصحافيــــني الكويتيني 
ورئيس وأعضــــاء االمانة العامة 
الشــــيخ مبارك احلمد  ملســــابقة 
للتميز  الصحافي على جهودهم 

وحماسهم

مقدمــــة الكثير من الدول العربية 
واخلليجية على هذا الصعيد، وهذا 
ما أكدته منظمــــات دولية كثيرة 
توصلت الى ان الكويت في صدارة 
قائمة افضل الدول العربية في مجال 
احلرية املكفولة لوســــائل االعالم 

والصحافة املكتوبة.
  وهذا التقييم ليس جديدا على 
التي لها مكانة وتأثير  صحافتنا 
الكويتي  فــــي املجتمــــع  كبيران 
ونشاطاته، فكل الشكر الى وسائل 
اعالمنا واعالميينا الســــيما ممن 
ســــاندنا في اجناح وتطور هذه 
املسابقة، مشيرا الى ان ما وصلنا 
اليه من جناح في هذه الدورة جاء 
نتيجة جهد جماعي من األمانة العامة 
العليا للمسابقة وجلنة  واللجنة 
التحكيم والصحف الراعية وبعض 
الشركات، وهذا ما كان ليتحقق لوال 
الدعم والرعاية املباشرة من لدن 
الشــــيخ جابر املبارك الذي يشدد 
في كل دورة علــــى ضرورة دعم 
الصحافيني الكويتيني وتشجيعهم 
على التميز السيما الشباب منهم 
لتطوير قدراتهم املهنية ليستطيعوا 
فيما بعد املشاركة الفاعلة في بناء 

الوطن ووحدته وازدهاره».
  مؤكدا حرص األمانة العامة في 
هذه الدورة على ترجمة توجيهات 

  املتواصل لتنظيم اجلائزة التي 
اســــتطاعت خالل عمرها القصير 
ان حتقق جناحات كبيرة وحتتل 
مكانة طيبــــة في مجال الصحافة 

واإلعالم بالكويت.
  من جهته، قال أمني عام اجلائزة 
أمين العلي: «نحتفل اليوم بتكرمي 
الفائزين بأقسام املسابقة األربعة، 

وهي أفضل تقرير صحافي وأفضل 
حتقيــــق صحافي وأفضــــل لقاء 
صحافي وأفضل صورة، باالضافة 
الى تكرمي اللجنة التحكيمية والرعاة 
اإلعالنيــــني وعدد من املشــــاركني 
واملساهمني في املســــابقة، نودع 
العام الثالث من عمر املسابقة، التي 
حملنا على عاتقنا منذ انطالقتها 

ان نقدم فــــي كل دورة جديدا من 
شأنه تطويرها واالنطالق بها الى 
أعلى املستويات، مؤكدين لكم اننا 
وضعنا العربة على سكة االنتقال 
من محطة احمللية الى اخلليجية 
ومن ثم، بإذن اهللا، عندما تسنح 
لنا الفرص، الى العربية ومنها الى 
العاملية، وذلــــك اميانا من األمانة 

العامة للمسابقة بأهمية دور اإلعالم 
وتأثيره في كل نواحي احلياة.

  وأضاف: نلتقي اليوم في أنشطة 
اعالميــــة مهمة حري بنا ان جندد 
التي  الكويتية  فخرنا بصحافتنا 
لفتت أنظار الكثير من االعالميني 
واملعنيني في العالم، وذلك ملا تتمتع 
به من حريــــة تعبير جتعلها في 

(سعود سالم)  الشيخ صباح اخلالد مسلما جائزة أفضل لقاء للزميل منصور الهاجري لقطة تذكارية للفائزين باجلوائز   

 «الفرنسية» مستعدة للمساهمة 
بخبراتها في تطوير «كونا» 

 اســـتقبل رئيـــس مجلس 
االدارة املدير العام لوكالة االنباء 
الكويتية (كونا) الشيخ مبارك 
الدعيج وفدا من وكالة الصحافة 
الفرنســـية (ا.ف.پ) برئاسة 
التقني للوكالة  العـــام  املدير 

جون فرنسوا ويتس.
  ومت أثنـــاء املقابلـــة بحث 
ســـبل تطوير التعاون القائم 
فـــي مختلف  الوكالتني  بـــني 
املجاالت وتبادل اخلبرات مبا 

يحقق مصلحة الطرفني.
أبدى فرنسوا ويتس    وقد 
اســـتعداد وكالـــة الصحافة 

الفرنسية التام للمساهمة بخبراتها في عملية التطوير التي تقوم 
بها «كونا» في املجاالت الفنية والتقنية.

  ووجه فرنسوا ويتس دعوة باسم رئيس مجلس ادارة الوكالة 
الفرنسية الى الشيخ مبارك الدعيج لزيارة املقر الرئيسي للوكالة 
بالعاصمة الفرنسية باريس للتعرف على امكانياتها ونظام العمل 

بها.
  من جانبه أكد الشيخ مبارك الدعيج أهمية تعزيز التعاون بني 
وكالتي االنباء الكويتية والفرنســـية خصوصا في مجال تدريب 

موظفي «كونا» في املقر االقليمي للوكالة الفرنسية في قبرص.
  كما أوضح ضرورة االسراع في تطوير نظام شبكة وكالة االنباء 
الكويتية االخبارية (الدلتا) بالتعاون مع الوكالة الفرنســـية مبا 

ييسر عملية بث نشرات الوكالة ويحقق السرعة املطلوبة.
  ووجه رئيس مجلس االدارة املدير العام الدعوة لنظيره الفرنسي 
لزيارة الكويت والوقوف على عمليات التطوير التي شهدتها «كونا» 
خالل الفترة املاضية واخلدمات االعالميـــة اجلديدة التي تقدمها 
للمشـــتركني.وضم الوفد الفرنســـي ايضا مدير شؤون التقنيات 

الدولية استيفان غيرلو. 

 أسماء الفائزين في جائزة الشيخ مبارك الحمد الصباح للتميز الصحافي ٢٠١٠ 
 الصحيفة  عنوان الموضوع  نوع المشاركة  الجنسية  اسم المشارك 
 كونا  السياحة الداخلية في الكويت بني االنتعاش في الصيف واحلاجة إلى املزيد من التطور  حتقيق  كويتية  أروى الوقيان 

 كونا  خبراء يطالبون بضرورة وجود معايير حقيقية وعلمية لتقييم العقار في الكويت  حتقيق  كويتية  منيرة السلطان 

 السياسة  بعضهم تخطى اخلمسني عاما وال يزال يتقاضى راتبه  حتقيق  كويتي  سطام السهلي 

 اجلريدة  الياسني لـ «اجلريدة»: نبني فندقا لتنفيذ اخللوة  لقاء  كويتي  عمر محمد عبيد الراشد الشمري 

 األنباء  مرتضى اخلباز: كشك مبارك الصباح  لقاء  كويتي  منصور خلف عبداهللا الهاجري 

 النهار  األمني العام املساعد للشؤون االقتصادية في مجلس التعاون اخلليجي  لقاء  أردني  فيصل حسن راشد الشمري 

 كونا  الديوانية سمة كويتية بامتياز  تقرير  كويتية  منتهى الفضلي 

 الدار  االستجوابات في الكويت بني حل املجلس واستقالة احلكومة  تقرير  مصري  اسامة جالل 

 كونا  معرض ذخيرة الدنيا  تقرير  كويتي  طالل السنافي 

 الراي  معالي الشيخ جابر املبارك حامال سالح  صور  موسى محمد عياش 

 رئيس لجنة التحكيم: د.أحمد علي الشريف  ـ عضو لجنة التحكيم د.بشارة شربل 

 مبعوث األمير سلم بان كي مون دعوة لحضور احتفاالت الكويت في فبراير
  األمم املتحدةـ  كونا: سلم مبعوث صاحب السمو 
األمير الشـــيخ صباح األحمد املستشار في ديوان 
سموه محمد أبواحلسن أمس األول رسالة خطية 
إلى نائبة السكرتير العام لألمم املتحدة أشا-روز 
مغيرو تتضمن دعوة موجهة إلى السكرتير العام 
لألمم املتحدة بان كي مـــون حلضور االحتفاالت 
مبناسبة مرور خمسني عاما على استقالل الكويت 

وعشرين عاما على حتريرها.
  وقال املستشار محمد أبواحلسن لـ «كونا» عقب 
االجتماع «ان صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد شرفه بنقل رســـالة خطية من سموه إلى 
السكرتير العام لألمم املتحدة بان كي مون تتضمن 
دعوة موجهة إليه للمشاركة في االحتفاالت التي 

ســـتقيمها الكويت يوم ٢٦ فبراير مبناسبة مرور 
عشرين عاما على التحرير».

  ويقوم الســـكرتير العام لـــألمم املتحدة في 
الوقت احلاضر بزيارة رسمية الى كازاخستان، 
وشدد املستشـــار أبواحلسن على أهمية الدور 
الذي قامت بـــه األمم املتحدة في عملية حترير 
الكويت وعلى أن التحرير جاء نتيجة لتفويض 
من مجلس األمن في قـــراره ٦٧٨ الذي دعا إلى 
اتخاذ «جميع الوسائل الالزمة» إلرغام العراق 
على االنســـحاب من الكويت.وأشار الى أن ذلك 
التفويض وجه الى الدول األعضاء املتعاونة مع 
الكويت لكي تكفل انسحاب القوات العراقية من 
الكويت وعودة احلكومة الشـــرعية، مضيفا ان 

األمم املتحدة قامت بتلك املهمة وتابعت العمليات 
العسكرية التي أدت الى حترير الكويت «خطوة 

بخطوة» ومبوجب نصوص امليثاق.
  وأضاف أن ذلك كان «صفحة مشرقة» في تاريخ 
األمم املتحدة ألنها استطاعت وألول مرة أن تطبق 
ما جاء في امليثاق بحق عدوان غير مسبوق وقع 

على دولة مستقلة وعضو في األمم املتحدة.
  وأعاد ابواحلسن الى األذهان الدور الذي قامت 
به الدول األعضاء في األمم املتحدة وعلى رأســـها 
دول اخلليـــج والدول العربيـــة والدول الصديقة 
مثل الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا وأملانيا 
واليابان وغيرها من الدول، مشيرا الى أنها كانت 

«صفحة ناصعة» في تاريخهم.

  إلى ذلك قام مندوبنا الدائم لدى جامعة الدول 
العربية السفير جمال الغنيم بتسليم األمني العام 
للجامعة عمرو موســـى رسالة خطية من صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد تتضمن دعوته 
للمشـــاركة في احتفاالت الكويت مبناسبة مرور 
٥٠ عاما على االســـتقالل و٢٠ عاما على التحرير، 
جاء ذلك خالل لقاء السفير الغنيم مع األمني العام 

جلامعة الدول العربية.
  وقال الســـفير الغنيم في تصريـــح لـ «كونا» 
عقب اللقاء انه سلم األمني العام رسالة خطية من 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد تتضمن 
دعوة األمني العام للجامعة للمشاركة في احتفاالت 

الكويت بعيدي االستقالل والتحرير. 
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