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»كويتي وأفتخر« ينتهي من تسجيل المشاركين في ملتقى 2011
الوطني  استقبل املش����روع 
»كويتي وافتخر« على مدى يومني 
150 مش����اركا في اليوم اخلاص 
لتس����جيل املش����اريع املشاركة 
في امللتقى السنوي الرابع 2011 
الذي سيكون برعاية سمو رئيس 
مجلس الوزراء في مارس املقبل، 
وحمل هذا اليوم ابداعات شبابية 
جديدة وغير مستغربة تسجل 
الذين نفخر  الكويت  للش����باب 

بعطائهم.
واختارت جلنة املش����اركني 
يومي اخلميس واجلمعة املاضيني 
لتك����ون انطالقة يوم تس����جيل 
املش����اركني الذين مت اختيارهم 
للمش����اركة في ملتقى »كويتي 

وافتخر 2011«.
في الس����ياق نفس����ه، اكدت 
مسؤولة جلنة املشاركني حنان 
الغامن ان عملية سير التسجيل 
س����ارت بطريقة احترافية على 
الرغم من الكم الهائل من املشاركني 
الذي����ن توافدوا قب����ل فتح باب 
التسجيل بساعات حرصا منهم 
عل����ى حصولهم عل����ى االماكن 
املناس����بة لهم ألن االولوية في 

االختيار كانت لهم.
وأضافت الغ����امن ان من أهم 
األسس التي مت من خاللها اختيار 
املشاركني من قبل اللجنة ان يكون 
صاحب املشروع كويتيا ومشروعه 
مصنعا بالكويت، مؤكدة ان شروط 

»كويتي وافتخر« مرنة نوعا ما 
كونه مشروعا شبابيا أسس على 
دعم الشباب ومساندتهم لالرتقاء 

باملنتج الكويتي.
في املقابل، اكدت مسؤولة جلنة 
التنس����يق ب� »كويتي وافتخر« 
بدور الشخص ان عملية التسجيل 
هذا العام سجلت حضورا كبيرا، 
خصوص����ا ان عملية تس����جيل 
املشاركني كانت متاحة للمشاركني 
أنفسهم كونهم كانوا يتوجهون 
الى اجهزة التسجيل اخلاصة بهم 
والتي كانت تعمل باللمس وتعد 

هذه الطريقة االولى على مستوى 
امللتقيات واملعارض في الكويت 
مما سهل كثيرا في سير عملية 

التسجيل.
وعلى هامش يوم التسجيل، 
اثنى وكيل الشؤون احمللية في 
ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء 
ناي����ف الركيبي على الش����باب 
املتطوعني، مؤكدا حرص سمو 
رئيس مجلس الوزراء الش����يخ 
ناص����ر احملم����د عليه����م وعلى 

متابعتهم.
هذا وتس����ير االشهر وااليام 

والليالي ليقترب ملتقى »كويتي 
وافتخر 2011« من انطالقته التي 
يترقبها الكثير من محبي االبداع 
الكويتي والكثير ممن يشجعون 
هؤالء الشباب الذين يستحقون 
من����ا كل الدعم والثن����اء. ولعل 
من يستحق الشكر هو من كان 
خلف الكواليس ليجتهد ويبدع 
في اخراج يوم التسجيل على ما 
كان الكل يتمناه في لوحة ابداعية 
ش����بابية، فش����كرا لكل من بدر 
الكندري ومشاري العبداحملسن 
ورمي العصف����ور وعل����ي املهنا 

ومشعل احلميميدي ومهما الغربة 
العجيل  العجي����ل واحمد  وفهد 
وعبداهلل املاجد ومرمي العسعوسي 
ووضح����ة الرندي ومرمي الغامن 
وحنان الغامن وابرار الش����مري 
وبدور الشخص ونوف الناصر 
وجنوى معرف����ي وندى معرفي 
وعبداحملسن الروضان وحسني 
القريني ومحمد البلوشي، فلهم 
الشكر والتقدير، وفعال كويتنا 
فخورة بشبابها ونقول »رفعي 

راسچ يا كويت بعيالچ«.

لقطة تذكارية لفريق »كويتي وأفتخر«

)خالد معرفي - كونا(درع تكرميية من جمعية الصحافيني لألمير خالد بن سلطان

.. ودرع تكرميية يتسلمها د.عبدالعزيز خوجة 

فيصل القناعي متوسطا اعضاء الوفد خالل الزيارة

األمير خالد بن سلطان متوسطا سفيرنا في الرياض وأعضاء وفد »الصحافيني«

أشاد خالل لقائه وفدًا من جمعية الصحافيين بالدور الذي قامت به حتى التحرير

خالد بن سلطان: أتمنى منح المقاومة الكويتية لالحتالل مزيداً من الدراسة والتوثيق

..ووفد آخر من »الصحافيين« يزور موستار األثرية في البوسنة
قام وفد جمعي���ة الصحافيين امس 
بزيارة الى مدينة موس���تار التاريخية 
والتي تقع على بعد 125 كيلومترا جنوب 

العاصمة البوسنية )سراييڤو(.
والتقى الوفد الذي يترأسه امين السر 
العام لجمعي���ة الصحافيين الكويتية 
فيصل القناعي خ���الل زيارته برئيس 
بلدية موستار مراد تشوميتش الذي عبر 
عن ترحيبه الشديد بالوفد الزائر حيث 
قدم شرحا عن المقومات السياحية التي 

تتمتع بها مدينة موستار االثرية.
واشاد تشوميتش بالدور الذي لعبته 
الكويت في اعادة بناء البنية التحتية 
في المدينة، مشيرا الى مساهمة الكويت 

في اعادة بناء الجسور وتعبيد الطرق 
التي تشكل شريان الصناعة السياحية 

في المدينة.
وكش���ف تش���وميتش عن الميزات 
السياحية التي تتمتع بها مدينة موستار 
لما تحتويه من معالم اثرية ضاربة في 
التاريخ اهمها االسواق التجارية التقليدية 
والجس���ر العثماني القديم الذي تمت 
اعادة بنائه بعد ان دمرته الحرب ليعود 

ليربط شرق المدينة بغربها.
كما استمع الوفد الكويتي والملحق 
الديبلوماسي من سفارتنا في سراييڤو 
يوسف العيدان الى شرح أدلى به ممثل 
الذي  البوسنيين  جمعية الصحافيين 

شارك في االجتماع عن العمل االعالمي 
والصحافي في البوسنة والهرسك، حيث 
اشار الى الظروف التي مرت بها الرسالة 
االعالمية البوسنية منذ اندالع الحرب 

حتى اليوم.
وش���كر ممثل جمعية الصحافيين 
البوسنيين المؤسسات االعالمية الكويتية 
على الدور الشريف الذي لعبته في نقل 
حقيقة الحرب الدامية التي تعرضت لها 
البوسنة والهرسك اثناء سنوات الحرب 

التي مرت بها البالد.
من جانبه ش���رح القناعي الرسالة 
النبيلة التي يقوم بها الصحافيون في كال 
البلدين الصديقين، مشددا على ضرورة 

استغالل فرص التعاون بين الصحافيين 
في كل البلدين الصديقين.

وقدم القناعي في نهاية اللقاء درعا 
تذكارية الدارة مدينة موس���تار شاكرا 
لبلدية موستار حفاوة االستقبال وحسن 
الضيافة التي حظي بها الوفد الكويتي 

اثناء الزيارة.
الوف���د زيارت���ه لمدينة  واختت���م 
موستار بجولة استطالعية في الساحة 
الرئيسية بقلب المدينة والتي سميت 
باسم الكويت تق�ديرا لمواقفها الداعمة 
للوسنة والهرسك حيث اطلع الوفد على 
مجسم ابراج الكويت الذي يقع في وسط 

الساحة.

الرياض � كونا - وليد السريع: 
أكد مساعد وزير الدفاع والطيران 
واملفتش العام للشؤون العسكرية 
السعودية االمير خالد بن سلطان 
امس ان إلصرار وتصميم س����مو 
االمير الراحل الشيخ جابر االحمد 
والشعب الكويتي دورا كبيرا في 
حترير الكويت م����ن غزو النظام 

العراقي البائد.
وقال في لقاء مع وفد صحافي 
كويتي زائر حضره السفير الكويتي 
لدى الرياض الشيخ حمد اجلابر 
العل����ي ان تصميم س����مو األمير 
الراحل جتسد في متسكه في عدم 
مغادرة مدينة اخلفجي في أول أيام 
احتالل قوات النظام العراقي البائد 

لبالده.
واستذكر ان سموه يرحمه اهلل 
لم يكن ليغادر مدينة اخلفجي التي 
تقع بالقرب من الكويت لوال إحلاح 
املغفور له بإذن اهلل امللك فهد بن 
عبدالعزي����ز آل س����عود بضرورة 

مغادرتها.
وأشاد االمير خالد بدور املقاومة 
الكويتية والتي قال ان املفاجأة فيها 

انها تكونت في أقل من اسبوع.
وأكد ان دور هذه املقاومة كان 
كبي����را ومؤثرا في جن����اح مهمة 
قوت التحالف في حترير الكويت 
وأن تقارير املقاومة الكويتية عن 
حتركات القوات العراقية في الكويت 
كانت محل اهتمام كبير لقيادة قوات 

التحالف لدقتها.
وقال انه البد من منح املقاومة 
الكويتية املزيد من الدراسة والتوثيق 
عن تلك الفترة ليتعرف الناس على 
دورها في مرحلة التحضير حلرب 

التحرير.

الى كل ما يزيدها  ومس����ؤوليها 
رسوخا ومكانة وتأكيدا ملكانتها.

ون����وه مبا تش����هده الصحافة 
الكويتية من تط����ور في املجالني 
املهني الصحافي والتقني وما توليه 
لتطوير قدرات االعالميني الكويتيني 
مما انعكس على تسجيلها حضورا 
عربي����ا متميزا، متمني����ا للجميع 
اس����تمرار التقدم خلدم����ة القارئ 
اخلليج����ي والعربي، ونقل الواقع 

بكل موضوعية وأمانة.
واشار الى حرص وزارة الثقافة 
واالعالم والصحافة السعودية 
عامة على توثيق أواصر التعاون 
مع الصحافة الكويتية مبا يتجسد 

أثره جناحا ومتيزا العمالها.
وقد أعرب الوفد الكويتي الذي 
يزور اململكة مبناس����بة الذكرى 
اخلمس����ني الس����تقالل الكويت 
والعش����رين لتحريرها ومرور 
خمس سنوات على تولي صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
مقاليد احلكم، اعرب عن خالص 
شكره وتقديره للمملكة العربية 
السعودية حكومة وشعبا عامة 
والصحافة واإلعالم السعودي 
خاصة عل����ى وقفت����ه االخوية 
املشهودة الدائمة في كل االوقات منذ 

القدم حتى أيامنا احلضارة.
وقدم رئيس جمعية الصحافيني 
الكويتيني هدية تذكارية لوزير 

الثقافة واإلعالم بهذه املناسبة.
حض����ر االس����تقبال وكي����ل 
وزارة الثقاف����ة واالعالم لإلعالم 
اخلارجي د.عبدالعزيز بن صالح 
بن س����لمة واملدير العام لوكالة 
االنباء الكويتية عبداهلل بن فهد 

احلسني.

وأضاف ان املقاومة الكويتية 
جنحت في تثبيت األوضاع داخل 
الكويت ومثلت بداية معركة التحرير 
خالل املرحلة التي استغرقتها فترة 
اعداد قوات التحالف وهي س����تة 

أشهر.
وأكد االمير خالد بن س����لطان 
انه »مهما قدمه من دور في حترير 
الكوي����ت فانه يش����عر بالتقصير 
نحوها« مضيفا ان الترابط الذي 
يجمع اململكة العربية السعودية 
والكويت يفوق اي ترابط بني الدول 

االخرى.

وأعرب االمير خالد عن اعتزازه 
بالدور الذي قام به في حترير الكويت 
وقال ان »الكويت أصبحت قطعة 
من قلبي« ولن أنسى الثقة الغالية 
التي أوالني اياها سمو األمير الراحل 
الشيخ جابر االحمد وسمو االمير 
الوالد الراحل الشيخ سعد العبداهلل 

رحمهما اهلل.
من جهته أكد السفير الكويتي 
لدى الرياض الشيخ حمد اجلابر 
ان حرص الوفد الصحافي الكويتي 
على لقاء االمير خالد بن سلطان جاء 
للتعبير عن الوفاء لدوره ولدور 

اململكة في حترير الكويت.
وقال ان »لالمي����ر خالد مكانة 
ممي����زة ف����ي ذاك����رة الكويتيني 
يس����تذكرونها بكثير من االعتزاز 
والتقدير النه����ا أصبحت مرادفة 

لذكريات حترير بالدهم«.
من جهتهم أعرب أعضاء الوفد 
الصحاف����ي الكويتي عن تقديرهم 
لدور قائد القوات العربية املشتركة 
االمير خالد بن سطان في حترير 

الكويت.
وق����ال عضو الوف����د االعالمي 
يوسف اجلاسم ان ذاكرة الكويت 

زاخرة بالنج����وم وان االمير خالد 
بن سلطان احد ابرز هؤالء النجوم 
لدوره الب����ارز في عملية التحرير 

الكويت من الغزو العراقي.
وقدم رئي����س الوفد الصحافي 
ورئيس جمعية الصحافيني الكويتية 
احمد بهبهاني في نهاية اللقاء درعا 
تذكارية لالمير خالد بن س����لطان 
مبناسبة الذكرى ال� 50 الستقالل 
الكويت والذكرى ال� 20 لتحريرها 
وذكرى مرور خمس سنوات على 
تولي س����مو األمير الشيخ صباح 

االحمد مقاليد احلكم.

وضم الوفد الكويتي نائب رئيس 
حترير »االنباء« عدنان الراش����د، 
االعالمي يوسف اجلاسم والكاتب 
الصحافي س����امي النصف ونائب 
رئيس التحرير لشؤون التحرير 
االلكتروني بوكالة االنباء الكويتية 
وليد الس����ريع. كما استقبل وزير 
الثقافة واإلعالم د.عبدالعزيز محيي 
الدين خوجة مبكتبه مبركز امللك فهد 
الثقافي أمس سفيرنا لدى اململكة 
الشيخ حمد جابر العلي ورئيس 
جمعي����ة الصحافي����ني الكويتيني 
احمد بهبهاني والوفد املرافق له. 

وأثنى خوجة في بدء املقابلة على 
ما حتقق����ه العالقات االخوية بني 
اململك����ة والكويت بقي����ادة خادم 
احلمني الش����ريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز آل س����عود واخيه 
صاحب الس����مو الش����يخ صباح 
األحمد من تعزيز ألواصر احملبة 
واألخ����وة والتعاون مبا ينعكس 
على البلدين والشعبني الشقيقني 
ودول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية ويؤصل مكانتها إسالميا 
وعربيا ودوليا، مؤكدا عمق هذه 
العالقة األزلية وسعي قادة البلدين 

خوجة: حريصون على توثي�ق أواصر التعاون مع الصحافة الكويتية

حمد الجابر: اللقاءات اإلعالمية 
بين الكويت والسعودية تزيد أواصر التقارب

الرياض � كونا: أكد س��فيرنا لدى اململكة العربية السعودية الشيخ حمد 
جابر العلي امس أهمية اللقاءات االعالمية بني الكويت والسعودية.

جاء ذلك في تصريح للش��يخ حمد ل� »كونا« اث��ر مأدبة تكرميية أقامها 
للوفد االعالمي والصحافي الكويتي الزائر في ديوان الكويت بالسفارة باحلي 
الديبلوماس��ي بالرياض الليلة قبل املاضية بحض��ور وزير الثقافة واالعالم 
الس��عودي د.عبدالعزيز خوجة ورئيس مجلس ادارة املجموعة الس��عودية 

لالبحاث والتسويق االمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز.
واضاف الش��يخ حمد اجلابر في تصريحه ان هذا التواصل االعالمي بني 
املؤسسات واالجهزة االعالمية والصحافية في كال البلدين من شأنه أن يزيد 
أواصر التقارب بني الشعبني الشقيقني.يذكر ان املأدبة حضرها ايضا سفراء دول 
مجلس التعاون املعتمدين باململكة ورئيس حترير جريدة اجلزيرة السعودية 
خالد املالك ورئي��س حترير جريدة الرياض تركي الس��ديري واالمني العام 
املساعد في االمانة العامة ملجلس التعاون لشؤون االنسان والبيئة د.عبداهلل 

الهاشم واألمني العام للملتقى االعالمي العربي ماضي اخلميس.
كما حضر املأدبة املدير العام لوكالة االنباء السعودية )واس( عبداهلل احلسني 
ووكيل وزارة الثقافة واالعالم الس��عودي لالعالم اخلارجي د.عبدالعزيز بن 
سلمة وعدد من الكتاب السعوديني.وفى نهاية احلفل قدم رئيس الوفد رئيس 
جمعية الصحافيني أحمد بهبهاني هدية تذكارية الى الشيخ حمد جابر العلي 

بهذه املناسبة.

تـــذكـيــــر ثان

لت�سديد اال�سرتاكات ال�سنوية

علم�������ًا باأن دوام �صكرتاري�������ة اجلمعية من ال�صاع�������ة التا�صعة �صباحًا 

وحت�������ى ال�صاعة الواحدة ظهرًا ومن ال�صاعة اخلام�صة م�صاًء وحتى 

الثامنة م�صاًء طيلة اأي�������ام الأ�صبوع ما عدا يومي اجلمعة وال�صبت.

اإع��������الن

مبنا�صب�������ة انته�������اء ال�صن�������ة املالي�������ة 2010 وحل�������ول موع�������د ت�صديد 

ال�صرتاك لل�ص�������نة املالية اجلديدة 2011 يود جمل�س اإدارة جمعية 

ال�صحافي�������ن الكويتية اأن يذكر الزم�������الء اأع�صاء اجلمعية ب�صرعة 

�ص�������داد التزاماتهم املالية وا�صتالم بطاقات الع�صوية اجلديدة لعام 

2011 ومراجع�������ة �صكرتاري�������ة اجلمعية به�������ذا اخل�صو�س يف موعد 
اأق�صاه 2011/3/31.


