
االثنين  19  اكتوبر 2009   21محليات
باشرت تشكيل لجان التحكيم واإلعداد لجولة في عدد من العواصم العربية

فتح باب الترشيح للدورة الـ 9 لجائزة 
الصحافة العربية وتلقي الطلبات حتى 14 يناير

العامة  أعلن���ت األمانة  دبي: 
جلائزة الصحافة العربية أمس عن 
فتح باب الترشيح أمام الصحافيني 
والصحافي���ات العرب للتنافس 
ضمن الفئ���ات اجلديدة للدورة 
التاسعة جلائزة الصحافة العربية 

من مختلف أنحاء العالم.
وأكدت األمانة العامة للجائزة 
ان املوعد النهائي لتلقي طلبات 
الترشيح هو ال� 14 من يناير املقبل 
بحيث لن يتم اس���تقبال أي من 

املشاركات بعد هذا التاريخ.
وتأتي ه���ذه اخلط���وة بعد 
إع���ان التغييرات اجلديدة على 
اجلائزة والتي شملت استحداث 
فئات جديدة وإلغاء أخرى وادخال 
التعديات على فئات قائمة ودمج 
التخصصات مع بعضها  بعض 
البع���ض، وذل���ك ألول مرة منذ 
اطاقها ف���ي العام 1999 من قبل 
راعيها صاحب الس���مو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئي���س الدول���ة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي.
وقالت املديرة التنفيذية جلائزة 
الصحافة العربي���ة ونادي دبي 
للصحافة مرمي بن فهد: »نتوقع 
ان تشهد الدورة التاسعة للجائزة 
منوا في عدد املشاركات خصوصا 
بعد التغيير الكبير الذي أعلنه 
مجلس ادارتها واألمانة العامة قبل 
التركيز  فترة وجيزة، حيث مت 

تقوم املؤسسات بترشيح أعمال 
كوادرها للتنافس على اجلائزة 
أو عبر ترشيح األفراد ألنفسهم 

بشكل مباشر.
كم���ا أعلنت األمان���ة العامة 
انها بصدد تش���كيل  للجائ���زة 
جل���ان التحكي���م ملختلف فئات 
اجلائزة والت���ي تضم نحو 60 
محكما بواق���ع 5 إلى 6 محكمني 
عن كل فئة، حي���ث يتم في كل 
دورة تكليف مجموعة جديدة من 
األس���ماء اإلعامية املرموقة من 
أصحاب اخلبرة واالختصاص، 
والذين ال يتم الكشف عن أسمائهم 
إال ف���ي نفس ي���وم اإلعان عن 
الفائزين في الدورة التزاما بقواعد 
النزاهة واملوضوعية التي تتبعها 

اجلائزة.

بشكل خاص على عنصر الشباب 
من خال اس���تحداث فئة جائزة 
الصحافة العربية للشباب فضا 
عن فتح املج���ال أمام الصحافة 
اإللكترونية للمشاركة في جميع 
فئات اجلائزة باالضافة الى بقية 
الت���ي القت اهتماما  التغييرات 
وترحيبا واس���عا لدى األوساط 

اإلعامية«.
وأك���دت بن فه���د ان األمانة 
العامة في حال���ة حراك وبحث 
دائمني لتطوير اجلائزة من أجل 
ان تش���مل جميع فن���ون العمل 
الصحافي، مشيرة الى ان احُللة 
اجلديدة للجائزة ُصممت بشكل 
يسمح باستيعاب عدد أكبر من 
العرب  مش���اركات الصحافيني 
خصوص���ا مع فت���ح املجال ألن 

درع جائزة الصحافة العربية مرمي بن فهد

انطالق مركز »عائشة الرشيد« 
ألبحاث وتطوير المرأة

اعلنت رئيسة مؤسسة اداء 
برملاني متميز »منار« الناشطة 
الرشيد عن  السياسية عائشة 
انطاق »مركز عائشة الرشيد« 
ألبحاث وتطوير املرأة وسيعمل 
املرك���ز على اعداد الدراس���ات 
واالبحاث التي تتعلق بقضايا 
املرأة الكويتية وايجاد احللول 
الت���ي تواجهه���ا  للمش���كات 
وس���يعمل املرك���ز ايضا على 
جمع االحص���اءات واملعلومات 
والبيانات التي تتعلق بقضايا 
املرأة الكويتية ليشكل مرجعية 

لكل من يبحث عنها.
واضافت ان املركز سيعزز نشاطه بالتدريب والتأهيل املستمر 
للنساء واطاق جائزة سنوية للمرأة الكويتية في مجاالت االدارة 
والتعليم واالعام والقيادات الشابة وخدمة املجتمع. واشارت الى 
ان مركز منار يسعى لتدريب القيادات الشابة اليجاد كفاءات وطنية 
مؤهلة للعمل. وذكرت الرشيد ان مركز »منار« من املؤسسات غير 
الربحية التي تخدم قضايا املجتمع، مش���يرة الى ان املركز يهدف 
الى تغيير اساليب التفكير نحو االيجابية وايجاد البيئة املناسبة 
لافراد ليكتشفوا فرص ابداعهم وخلق وعي كامل ليدركوا املعنى 
احلقيقي لابداع واخلروج مبعلومات فاعلة عن فن القيادة وصناعة 
العاقات العامة وتوعية العناصر النس���ائية الش���ابة من خال 
احملاضرات العلمية وورش العمل. وقالت الرشيد الى ان مركز منار 
س���يبدأ غدا الثاثاء موسمه مشيرة الى ان عدد امللتحقني بالدورة 

في الفترة االولى عشرين شخصا.

رئيس الهيئة المصرية استقبل الياسين والوفد المرافق

دورة تدريبية للمتدربين من »كونا« بالهيئة العامة لالستعالمات
وتفعيل بروتوكوالت التعاون بين الوكالة و»أنباء الشرق األوسط«

تفعيا لبروتوكول التعاون بني 
الهيئة والوكالة.

وذكر ان املتدربني سيقومون 
انباء  بزيارة ميداني���ة لوكالة 
الشرق االوسط ومركز الدراسات 
االستراتيجية باالهرام ومت اعداد 
دورة داخل الهيئة ليتم تدريبهم 
على كيفية اصدار الكتب واالتصال 
الى  اجلماهيري. وأشار خيرت 
الدورات السابقة للمتدربني من 
»كونا«، وذلك تفعيا لبروتوكول 
التعاون املوقع بني وزارة االعام 
املصرية و»كونا«. وأشاد خيرت 
بالتطور الذي تشهده الوكالة مما 
ميزها عن الوكاالت االخرى خاصة 

املصداقية في نقل اخلبر.
كما أثنى رئيس الهيئة العامة 
لاستعامات على التعاون املثمر 
والبناء بني مصر والكويت في 
كل املجاالت االعامية، مشيرا الى 
ان ذلك يأتي في اطار العاقات 
الشقيقني  البلدين  املتميزة بني 

في مختلف املجاالت.
واكد خيرت اهمية التنسيق 
االعام���ي املص���ري � الكويتي 
وتواصل الزيارات بني املسؤولني 
االعاميني ف���ي البلدين، مبينا 
اهمية ذلك في حتقيق التواصل 
بني االعاميني من مختلف االقطار 

العربية.

عبداهلل حسن.
من جانبه، اشار رئيس الهيئة 
العامة لاس���تعامات السفير 
اس���ماعيل خيرت الى ان زيارة 
وفد وكالة االنباء الكويتية )كونا( 
يأتي في اطار العاقات الثنائية 
بني الهيئة العامة لاستعامات 
والوكالة، مشيرا الى قدم العاقات 
بني البلدين، واشار الى استقبال 
الهيئة لوفد من املتدربني من وكالة 
االنباء الكويتية 27 اجلاري، وذلك 

الدور املهم الذي تقوم به الوكالة 
إلبراز وجه الكويت احلضاري، 
خاصة انها احدى اهم مؤسسات 
الدولة لنقل صورة الكويت للعالم 
اخلارجي، واض���اف ان »كونا« 
لديها ع���دد كبير من االعاميني 

واملراسلني في اخلارج.
وأشاد الياسني بالتعاون القائم 
بني كونا و»أ.ش.أ«، والتقى الوفد 
ورئيس مجلس ادارة وكالة انباء 
الشرق االوسط ورئيس حتريرها 

العام الش���يخ مب���ارك الدعيج 
الوكالة،  الذي تشهده  والتطور 
التكنولوجي،  التط���ور  خاصة 
مش���يرا الى انه مت انشاء نظام 
الى  طوارئ بالوكالة باالضافة 
تطوير ادوات االتصال من خال 
جهاز فني وطني يربط مكاتب 
الوكالة باخلارج باملقر الرئيسي، 
وكذلك خدمات ال� SMS وسيتم 
ادخ���ال خدمات جدي���دة خال 
الفترة املقبلة، وأملح الياسني الى 

القاهرة ـ هناء السيد
أشاد نائب املدير العام لوكالة 
االنب���اء الكويتية )كونا( نبيل 
الياس���ني بدور الهيئ���ة العامة 
لاس���تعامات وما تق���وم به 
م���ن دورات تدريبي���ة لتأهيل 

االعاميني.
جاء ذلك خ���ال زيارة وفد 
»كون���ا« ملق���ر الهيئ���ة العامة 
لاستعامات التي يرأسها السفير 
الوفد  إس���ماعيل خيرت وضم 
نائب رئيس التحرير للشؤون 
الدولية مساعد العجمي ومدير 
االدارة املالية عبداللطيف الدخيل 
ومدير مكتب »كونا« بالقاهرة 
س���لطان املطيري ونائب مدير 
املكت���ب محمد البحر، وأش���ار 
الوطيدة  العاقات  الى  الياسني 
بني الهيئة والوكالة، مشيدا مبا 
تقدمه الهيئة لاعاميني مبكتب 
القاهرة لتسهيل مهامهم االعامية، 
وكذلك دور الدورات التدريبية 
للعاملني بالوكال���ة، معلنا عن 
ايفاد »كونا« متدربني للهيئة 27 
اجلاري في دورة تنظمها الهيئة 

العامة لاستعامات.
وردا على س���ؤال »األنباء« 
الذي تش���هده  التط���ور  حول 
»كونا«، أش���اد الياس���ني بدور 
رئي���س مجل���س االدارة املدير 

السفير إسماعيل خيرت مستقبال نائب مدير عام »كونا« نبيل الياسني

لجنة المرأة المهندسة ستشارك في مؤتمر الطاقة البديلة

العواد: المهندسة الكويتية أبهرت 
العالم بمستواها العلمي والثقافي 

بإنشاء جلنة للمرأة في االحتاد 
العاملي للمنظمات الهندسية ال� 
WFEO، ومت انشاؤها وانطاقها 
اللجنة  فعليا في اجتماع���ات 
التنفيذية الحتاد املنظمات في 

البرازيل 2008.
الكويت  ال����ى ان  واش����ار 
حرصت منذ البدء على تبني 
هذه اللجنة ودعمها الفتة الى 
ان اول مش����اركة لهذه اللجنة 
في اجتماع اجلمعية العمومية 
الحتاد املهندسني العاملي ستكون 
في الكويت 2009 في اجتماع 
العامة بالكويت خال  االمانة 
مؤمتر الطاقة البديلة، الفتة الى 
اللجنة حتت مظلة  ان وجود 
االحتاد العاملي يعطيها الدعم 

والقوة في ممارسة مهامها.
وبين����ت العواد ان الكويت 
عضوة في هذه اللجنة كونها 
من ال����دول املؤسس����ة لها اذ 
تضم اللجن����ة حاليا 19 دولة 

في العالم.

املرأة  اكدت رئي����س جلنة 
في جمعية املهندسني م.بشاير 
الكويت  العواد، ان مهندسات 
ابهرن العالم من خال مشاركاتهن 
الفعالة في االجتماعات العاملية، 
وغيرن بذلك بعض التصورات 
واالعتقادات لرؤية بعض الدول 
جتاه املرأة العربية، وذلك ملا 
حققته املهندسة الكويتية من 
اجن����ازات وملا تتمت����ع به من 
مستوى عال من الثقافة والرقي 
والتقدم، وحرصها الدائم على 
متثي����ل بلدها وتش����ريفه في 
الدولية، حيث اختار  احملافل 
االحت����اد العامل����ي املهندس����ة 
الكويتي����ة لتكون املهندس����ة 
العال����م، وذلك  املتمي����زة في 
خال االجتماع الدولي اخلاص 
العامل����ي للمنظمات  باالحتاد 
الهندسية بالبرازيل 2008، مما 
يدل على قدرة املرأة واملهندسة 
الكويتية على الوصول للعاملية 

ورفع اسم الباد عاليا.
وعن جلنة املرأة املهندس���ة 
والتي س���يكون له���ا حضور 
فاعل خال مؤمت���ر تطبيقات 
الذي ستنطلق  البديلة  الطاقة 
الكوي���ت في االول  اعماله في 
املقبل، اوضحت  من نوفمب���ر 
العواد في تصريح صحافي ان 
اللجن���ة انطلقت من توصيات 
اعان قرطاج الدولي بتونس في 
املنتدى العاملي للمرأة عام 2007، 
وكانت العواد ممثلة عن الكويت 
وعن املهندسات العرب في القاء 
النسخة العربية من التوصيات 
التي خرج���ت عن ذلك املنتدى 

م.بشاير العواد

عائشة الرشيد


