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 استقبل رئيس مجلس اإلدارة واملدير 
العام لـ )كونا( الشيخ مبارك الدعيج 
فــي مكتبه أمـــس األحـــد عميد السلك 
الــدبــلــومــاســي وسفير دولـــة الكويت 
لــدى مملكة البحرين الشقيقة الشيخ 
ــزام مــبــارك الصباح بحضور نائب  ع
املدير العام للشؤون اإلداريــة واملالية 

واالتصاالت عبداحلميد ملك.
وتــنــاول احلــديــث خــال اللقاء دور 
اإلعام في مساندة اجلهود الدبلوماسية 
واخلـــدمـــات اإلعــامــيــة الــتــي تقدمها 
وكالة األنباء الكويتية لدعم السياسة 
اخلارجية الكويتية والتعاون املتواصل 
مع سفارات دولة الكويت في العواصم 

املختلفة. وأشــاد الشيخ عزام الصباح 
بحرص )كونا( على التعاون املستمر 
ــارات  ــف ــس ــة وال ــي ــارج ــع وزارة اخل م
الكويتية وإبــراز جهودها وإجنازاتها 

على الصعيدين اإلقليمي والدولي.
ونوه باخلدمات اإلعامية التي تقدمها 
)كونا( للمواطنني واملؤسسات الكويتية 
وحرصها على استحداث خدمات إعامية 
جــديــدة لتوفير األخــبــار واملعلومات 

للمواطنني في الداخل واخلارج.
من ناحيته أكد الشيخ مبارك الدعيج 
التزام وكالة األنباء الكويتية بدورها 
الوطني الهادف إلى إعاء مكانة الكويت 
فــي الــعــالــم ومــســانــدة جــهــود مختلف 

اجلهات واملؤسسات احلكومية وإظهار 
إجنازاتها املختلفة.

وشدد على حرص )كونا( على التزام 
ــي عــرض  املــصــداقــيــة واملــوضــوعــيــة ف
األحــداث واحلقائق واحليادية في نقل 

األخبار واملعلومات.
 من جهة أخرى استقبل رئيس مجلس 
اإلدارة واملــديــر الــعــام لوكالة األنباء 
الكويتية )كونا( الشيخ مبارك الدعيج 
رئيس اللجنة العليا املنظمة ملسابقة 
الشيخ مبارك احلمد الصباح للتميز 
الصحفي أمين العلي والفائزين الشباب 
من الوكالة في الدورة الثامنة للمسابقة.

وأكــد الشيخ مــبــارك الدعيج خال 

اللقاء الــذي حضره نائب املدير العام 
للوكالة لقطاع الشؤون اإلدارية واملالية 
واالتـــصـــاالت عبداحلميد مــلــك دعمه 
املتواصل للشباب الكويتيني في مجال 
الصحافة وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم 
بشكل علمي ومنهجي مــدروس وصوال 
إلــى خبرة كبيرة تشكل زادا لهم في 
ميدان العمل اإلعامي وحتقيق رسالته 

السامية.
وقـــال إن فـــوز الــشــبــاب مبسابقة 
الشيخ مبارك احلمد الصباح للتميز 
الصحفي يعكس مدى حرص الوكالة 
على االهتمام بأبنائها واالرتــقــاء بهم 
إلــى أعلى الــدرجــات املهنية السيما أن 

املسابقة باتت قبلة للصحافيني لنيل 
جوائزها واتباع برامجها الداعمة للعمل 

الصحافي.
وأشاد باملسابقة ورسالتها املستمرة 
في عامها التاسع ودورهــا في تخريج 
أجيال متميزة حتمل على عاتقها اإلعام 
الكويتي الــرائــد منوها في هــذا الشأن 
بالشعار الذي حتمله املسابقة هذا العام 

)إلعام يبني مستقبا(.
من جانبه أعــرب العلي عن الشكر 
والتقدير للشيخ مبارك الدعيج على 
ــاوة االســتــقــبــال ودعــمــه للشباب  حــف
الكويتيني العاملني فــي الــوكــالــة ما 
مينحهم حافزا متجددا ملزيد من العطاء 

والتفاني.
وأكـــد العلي أن املسابقة مستمرة 
في التنوع وتقدمي كل جديد في مجال 
ــام بشتى تخصصاته مبينا أنها  اإلع
تولي الشباب عناية خاصة ومتابعة 
حثيثة مــن خــال الـــدورات التي تقام 
داخل الكويت وخارجها بالتعاون مع 
كبريات املؤسسات اإلعامية في العالم.

ولفت إلى ان هذه املتابعة والرعاية 
متثل ترجمة حقيقية الهتمام راعــي 
املسابقة وداعمها سمو الشيخ جابر 
املبارك احلمد الصباح رئيس مجلس 
الوزراء بالشباب الكويتيني العاملني في 

مجال العمل الصحافي ككل.

ــي إلــــى أن الــشــبــاب  ــل ــع ولـــفـــت ال
الفائزين باملسابقة مــن )كــونــا( وهم 
زهراء الكاظمي ومبارك العنزي وخالد 
ــر العتيبي ومحمد  ــاص الــشــمــري ون
الكندري اتبعوا دورات متخصصة من 
قبل املسابقة فــي مؤسسات إعامية 
عاملية فضا عن دورات أخــرى أقيمت 

في الكويت.
وذكر أن هذه الــدورات قدمت الفائدة 
الكبيرة لهؤالء الشباب خصوصا أن 
احملــاضــريــن على مستوى مهني عال 
تناولوا موضوعات إعامية متخصصة 
مبينا أن املسابقة هذا العام حتمل في 

جعبتها الكثير.

الشيخ مبارك الدعيج يستقبل الشيخ عزام الصباح

استقبل سفير الكويت لدى البحرين وشباب »كونا« الفائزين مبسابقة مبارك احلمد للتميز الصحافي 

الدعيج: »كونا« ملتزمة بدورها الوطني الهادف إلى إعالء مكانة الكويت في العالم

»الهالل األحمر الكويتي« توقع 
اتفاقية مع منظمة إنقاذ الطفولة 

لرعاية األطفال السوريني 

الدكتور هال الساير خال توقيع اتفاقية مع منظمة إنقاذ الطفولة العاملية
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.. ويستقبل رئيس اللجنة العليا املنظمة ملسابقة مبارك الصباح للتميز الصحفي أمين العلي والفائزين الشباب من الوكالة

1200 سلة  »الهالل األحمر الكويتي« توزع 
غذائية على نازحني في أربيل 

 قامت جمعية الهال األحمر 
الكويتي أمــس األحـــد بتوزيع 
1200 سلة غذائية على عائات 
نازحة من مدينة املوصل العراقية 
ومــقــيــمــة مبــخــيــمــي )هــرشــم( 
و)بــحــركــة( باقليم كردستان 
العراق بإشراف القنصلية العامة 

لدولة الكويت في اربيل.
وقـــال القنصل الــعــام لدولة 
الكويت في اربيل الدكتور عمر 
الكندري لـ )كونا( انه »تواصا 
للمبادرة اإلنسانية لدولة الكويت 
في التخفيف من معاناة العراقيني 
في محنتهم وتنفيذا لتوجيهات 
سمو أمير الباد الشيخ صباح 
األحــمــد تشرف القنصلية على 
تــوزيــع املــســاعــدات املقدمة إلى 

أهلنا النازحني العراقيني«.
وأضــاف القنصل الكندري ان 
جمعية الهال األحمر الكويتي 
لديها برنامج موسع في تقدمي 
املساعدات اإلنسانية للنازحني 
العراقيني يشمل توزيع السات 
الــغــذائــيــة وإقــامــة الــعــديــد من 
املشاريع للتخفيف من معاناة 

النازحني.
ــعــام اجلـــاري  وأوضــــح ان ال
سيشهد تقدمي مختلف املساعدات 
اإلنــســانــيــة الــتــي مــن املــقــرر ان 
تشمل وتغطي جميع النازحني 
ــواء الــذيــن نزحوا  العراقيني س
ــل  ــن املقيمني داخ ــرا أو م ــؤخ م

املخيمات.
ــرا مع  ــي وذكـــر انـــه بــحــث أخ
رئــيــس مجلس إدارة جمعية 
الهال األحمر الكويتي الدكتور 
هال الساير وأعضائه برنامجهم 
ــدات للنازحني  ــاع ــس لــتــقــدمي امل
ــداد  ــع ــت ــا اس ــدي ــب ــني م ــي ــراق ــع ال
القنصلية لتقدمي التسهيات 

الضرورية إلجناح مهامهم.
بدوره قال مدير إدارة الكوارث 

والطوارئ بجمعية الهال األحمر 
الكويتي يوسف فهد املعراج في 
تصريح ل)كــونــا( »قمنا اليوم 
بتوزيع املــســاعــدات اإلنسانية 
على 1200 عائلة تضم 6000 
ــي مخيمي )هــرشــم(  شــخــص ف
و)بحركة( بحيث مت توزيع سلة 

غذائية لكل عائلة.
وأضــاف املعراج ان ذلك جاء 
بإشراف قنصلية دولــة الكويت 
في اربيل وبالتعاون مع مؤسسة 
)البارزاني( اخليرية موضحا ان 
برنامج اجلمعية في هذه املرحلة 

»حافل« و«متنوع« ويشمل تقدمي 
العديد من املساعدات اإلنسانية 
للنازحني العراقيني فــي اقليم 

كردستان العراق.
وأكــد ان فريق الهال األحمر 
الكويتي املوجود حاليا في اقليم 
كــردســتــان الــعــراق يسعى إلى 
ــدات إلــى  ــاع ــس تــقــدمي أفــضــل امل
النازحني العراقيني فــي جميع 

أنحاء االقليم.
ــؤول  ــس ــــدم م ــه ق ــب ــان ـــن ج م
الــتــوزيــعــات بقسم املــســاعــدات 
اإلنسانية ملؤسسة )البارزاني( 

اخليرية محمد بهاء الــديــن في 
تصريح ممــاثــل الشكر لدولة 
الكويت على »الكم الهائل« من 
املساعدات اإلنسانية للنازحني 

العراقيني.
وأشـــار بهاء الــديــن إلــى مدى 
التنسيق والتعاون بني مؤسسة 
ــي( وقنصلية دولــة  ــارزان ــب )ال
الكويت والهال األحمر الكويتي 
فــي إيــصــال املــســاعــدات بشكل 
»سلس« إلى النازحني في االقليم.
ــة الكويت ممثلة  وكــانــت دول
بجمعية الهال األحمر الكويتي 

قامت بتقدمي املساعدات اإلنسانية 
إلــى الــنــازحــني الــعــراقــيــني منذ 
منتصف عام 2015 حيث قامت 
خــال الفترة املاضية بتوزيع 
نحو 130 ألف سلة غذائية على 
النازحني العراقيني والاجئني 

السوريني.
كما قدمت اجلمعية مساعدات 
ـــــرى كــمــعــاجلــة  ــة أخ ــي ــان ــس إن
املرضى واملصابني وتوفير عدد 
من ســيــارات االســعــاف ملعاجلة 
الـــنـــازحـــني جـــــراء الــعــمــلــيــات 

العسكرية اجلارية في املوصل.

 جانب من توزيع املساعدات

»السكنية« توزع بطاقات 
قرعة الدفعة الثامنة من 

 »1 قسائم املطالع »إن 
 وزعت املؤسسة العامة للرعاية السكنية أمس األحد بطاقة 
دخول قرعة الدفعة الثامنة من القسائم احلكومية في مشروع 
مدينة جنوب املطاع )إن 1( على املواطنني أصحاب الطلبات 

اإلسكانية حتى 17أغسطس 2010.
وقالت املؤسسة في بيان صحافي إن الدفعة الثامنة تشتمل 
على 309 قسائم مبساحة 400 متر مربع مشيرة إلى أن غدا 
االثنني سيكون موعد توزيع بطاقات االحتياط لدخول القرعة 
الساعة التاسعة صباحا على أن يتم إجــراء القرعة على تلك 

القسائم يوم األربعاء املقبل.
وتــضــم مدينة جــنــوب املــطــاع السكنية 30400 وحــدة 
سكنية مبساحة قدرها 400 متر مربع لكل منها إضافة إلى 
اخلدمات األساسية واملباني العامة كاملدارس واملراكز الصحية 
ومراكز اإلطفاء ومراكز الضاحية وأفرع اجلمعيات التعاونية 

واملساجد.

سلة   1500 ت�����وزع  ال���ك���وي���ت 
غذائية و2500 بطانية على 
ال���ن���ازح���ني ف���ي ج���ن���وب امل��وص��ل 

ــد 1500  ــة الكويت أمــس االح ــت دول وزع
سلة غذائية و2500 بطانية على النازحني 
العراقيني فــي املخيمات الــواقــعــة مبنطقة 

القيارة جنوب املوصل.
 وقــال رئيس اجلمعية الطبية العراقية 
املــوحــدة لاغاثة والتنمية الــدكــتــور احمد 
مشرف الهيتي لـ )كونا( انه في اطــار حملة 
الكويت بجانبكم مت توزيع 1500 سلة غذائية 
على مخيم )جدعة 4( والقاطع الثاني من 
مخيم )جدعة 2( والنازحني اجلدد الى مخيم 

قاعدة القيارة.
 واضاف انه ضمن حملة نحن معكم املرحلة 
الثالثة مت توزيع 2500 بطانية مقدمة من 
الهيئة اخليرية اإلسامية العاملية لتشمل 

مخيم )جدعة 3( وقطاع واحد من املخيم .
 يذكر أن دولــة الكويت وزعــت منذ العام 
املاضي أكثر من 170 ألف سلة غذائية فيما 
بدأت منذ سيطرة القوات العراقية على أحياء 
املوصل بإيصال املساعدات اإلغاثية العاجلة 

1500 سلة غذائية و2500 بطانية إلى أهالي تلك املناطق. جانب من توزيع 

  وقعت جمعية الهال األحمر الكويتية اتفاقية 
تعاون أمس األحد مع منظمة إنقاذ الطفولة العاملية 
بهدف توفير الرعاية الصحية لاطفال السوريني 
سواء في املخيمات السورية أو الاجئني في دول 

اجلوار السوري.
ــال رئيس مجلس إدارة اجلمعية الدكتور   وق
هال الساير لـ )كونا( عقب التوقيع إن االتفاقية 
تنص على توفير األدوية األساسية وتوزيعها على 
املرافق الصحية التي تدعمها املنظمة السيما لاطفال 

السوريني.
 وأضاف الساير أن االتفاقية حترص على تقوية 
سرعة استجابة إنقاذ الطفولة املتمثل في إنقاذ حياة 
األطفال واألسر »وهو هدف رئيسي تسعى اجلمعية 

الى حتقيقه«.
ــح أن االتفاقية ستكون لها انعكاسات   وأوض
طيبة وإيجابية على مستوى األطفال السوريني 
ســواء النازحون منهم في املخيمات السورية أو 
الاجئون في دول اجلوار السيما في ظل الظروف 

الصعبة التي يعيشونها.
 وذكر أن االتفاقية تأتي انطاقا من التوجهات 
االستراتيجية للجمعية بعقد شراكات مع املنظمات 

اإلنسانية الرائدة املعنية بالطفولة مما يساهم في 
تعزيز وتنسيق اجلهود التي تصب في مصلحة 

خدمة األطفال السوريني.
 وأعرب عن سعادته بهذه االتفاقية املهمة التي 
تؤسس ملرحلة جديدة من التعاون املشترك وتعزز 
اجلهود املشتركة لتوفير الرعاية لاطفال السوريني 
مبا يفتح الباب للمزيد من املبادرات املميزة التي 

تصب في مصلحة األطفال.
 ووقع الساير االتفاقية من جانب جمعية الهال 
األحمر الكويتية في حني وقعها من جانب منظمة 
إنقاذ الطفولة نائب الرئيس لتنمية املوارد نانسي 

تاوسيج.
 و)إنقاذ الطفولة( هي منظمة عاملية غير حكومية 
تهدف الى ينال كل طفل في العالم احلق في البقاء 
والنماء واحلماية واملشاركة كما تسعى املنظمة 
ــداث إجنــازات في حتسني طريقة التعامل مع  إلح
األطفال في العالم وحتقيق تغيير فوري ودائم في 
حياتهم.  وتعمل املنظمة التي متتلك 100 عام من 
اخلبرة في مجال العمل اإلنساني لألطفال مع 29 
منظمة وطنية إلجناز برامج في أكثر من 120 بلدا 

حول العالم. 


