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ًمحليات »التربية«: نتطلع ملركز متقدم في »حتدي القراءة العربي« والنتائج غدا
أكد الوكيل املساعد للتنمية التربوية واالنشطة عضو املجلس التربوي لتحدي القراءة العربي فيصل 
املقصيد أن وزارة التربية ومن خالل مشاركتها في مسابقة حتدي القراءة من خالل الطالبة جوري 
العازمي تتطلع حلصد مركز متقدم في التصفيات النهائية التي ستجري اليوم االحد في دبي. 
وقال املقصيد إن »التربية« تشارك في التصفيات النهائية والتي ستشهد اعالن الفائزين غدا 
االثنني حيث سيحصل بطل حتدي القراءة على مستوى الوطن العربي على جائزة 150 ألف دوالر . 
عبدالعزيز الفضلي 

وزير اإلعالم التقى سفراء روسيا وأملانيا وبنغالديش

احلمود: حريصون على تعزيز العالقات
مع كل الدول واملنظمات

أكد وزير االعالم ووزير الدولة لشــؤون 
الشباب الشيخ سلمان احلمود حرص الكويت 
على تعزيز وتوثيق العالقات الثنائية مع كل 
الدول الشقيقة والصديقة واملنظمات الدولية 
مبا يحقق االهداف االمنائية لألمم املتحدة.

وقال بيان لوزارة االعالم أمس الســبت 
ان الشــيخ ســلمان احلمــود أوضح خالل 
لقائه ســفراء روســيا واملانيا وبنغالديش 
لــدى الكويت كل على حــدة أن تلك الرؤية 
اسس لها صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد قبل خمســة عقود ونصف وجعلها 
احد مرتكزات السياسة اخلارجية للكويت 

من أجل خير الشعوب احملبة للسالم.
ونقل البيان عن السفير الروسي أليكسي 
سلوماتني اشادته باجلهود التي يقودها وزير 
االعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس 
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب في 
دفع التعاون الثقافي بني الكويت وموسكو.
واعرب الديبلوماســي الروسي عن أمله 
فــي تعزيز التعاون الســياحي بني البلدين 
مبديا إعجابه بالنموذج الدميوقراطي واحلياة 

البرملانية الكويتية. 
وذكر البيان أن سفير جمهورية بنغالديش 
إس إم أبو الكالم أعرب عن التقدير للكويت 
ووزارة االعالم لتخصيص فترة بث اذاعي 
تخاطب اجلالية البنغالية في الكويت مثمنا 
دور الكويت احلضاري والثقافي طوال مسيرة 

تاريخها الذي توجها عاصمة للثقافة العربية 
عام ٢001 واالسالمية لعام ٢016.

واضاف البيان ان لقاء الشيخ سلمان مع 
سفير جمهورية املانيا االحتادية كارلفريد 
بيرغــز تنـــــاول العـــــديد من احملـــــاور 
املتـــــعلقة بتوثيق وتعزيــز أطر التعاون 
الثنائي في مجاالت الثقافة والفنون والرياضة 

والشباب.
وافاد بان الشيخ سلمان أكد أثناء اللقاء 
أن الكويت بصدد إنشــاء عدد من املنشــآت 
الرياضية متاشــيا مع اســتراتيجية وزارة 
الدولة لشؤون الشباب في تنمية القطاعات 
الشبابية والرياضية مشيرا في الوقت ذاته 
الى أن وزارة االعالم تدرس امكانية اضافة 
بعــض اللغــات االجنبيــة ضمن نشــراتها 

االخبارية االذاعية والتلفزيونية.
وأكد الشيخ سلمان أهمية التعاون االعالمي 
بــني وزارة االعالم واملؤسســات االعالمية 

االملانية في املجال االذاعي والتقني.
كما ذكر البيان أن رئيس البعثة والقائم 
بأعمال سفارة اجلمهورية اللبنانية الشقيقة 
ماهــر خير أكد متانة العالقات الثنائية بني 
البلدين الشــقيقني في كل املجاالت مشــيدا 
بدور وزارة االعالم واملجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب في دعــم الثقافة العربية 
وحرية التعبير والرأي التي تعد احدى سمات 

املجتمع الكويتي.

الشيخ سلمان احلمود مستقبال السفير األملاني كارلفريد بيرغز 

تضمنت سلة غذائية متكاملة إلغاثة الشعب العراقي

»الكويت بجانبكم« تهدف ملساعدة النازحني في بغداد

ـ كونــا: أطلقــت  بغــداد 
الكويت أمس حملة إغاثة بهدف 
توزيع مســاعدات انســانية 
علــى النازحني العراقيني في 
العاصمة بغداد في اطار حملة 
»الكويــت بجانبكــم« إلغاثة 

ابناء الشعب العراقي.
وتضمنت املساعدات سلة 
غذائيــة متكاملة وزعت على 
النازحني مــن ابناء محافظة 
صالح الدين املقيمني في مخيم 
»التكية« مبنطقة الدورة في 
بغداد بحضور سفيرنا لدى 

العراق سالم الزمانان.
الزمانان الســفير   وقال 
لـــ »كونــا« علــى هامــش 
التوزيع ان حملــة اإلغاثة 
التي انطلقت أمس السبت 
تهــدف لدعــم األشــقاء في 
املعاناة  العراق وتخفيــف 

عن النازحني منهم.
وبني ان احلملة استهدفت 
توزيع سالل غذائية متكاملة 
علــى النازحــني فــي مخيــم 
»التكية« مبنطقة »الدورة«، 
مشــيرا إلى أن األيام املقبلة 
ستشهد حمالت إغاثة اخرى 
لتوزيع املساعدات في بغداد 
وعدد من احملافظات العراقية.

وأشار إلى ان توزيع السلة 
الغذائية يأتي مكمال حلمالت 
سابقة تبنتها الكويت وشملت 

مختلــف القطاعات الصحية 
والتعليمية واإلنسانية حيث 
افتتحت ٢1 مدرسة في معظم 
احملافظات العراقية بتمويل من 
الصنــدوق الكويتي للتنمية 
ووزعت حقائب مدرسية على 
الطلبة النازحني، كما أرسلت 
سيارات اسعاف لدعم القطاع 
الصحي في املناطق املتضررة 

في العراق.
وأكد ان الكويت حرصت 
حريصة منذ عام ٢00٣ وحتى 
اآلن على الوقوف الى جانب 
األشقاء في العراق وتأمل بان 
تنجلــي هذه الغمــة عن هذا 
البلــد وينعم ابنــاؤه باألمن 

واالستقرار.
مــن جانبه، قــال رئيس 
العراقية  الطبيــة  اجلمعيــة 
التوزيع  املوحدة، لعمليــات 
احمد الهيتي ان حملة السالل 
الغذائية التي انطلقت امس هي 
األولى ضمن سلسلة حمالت 
تستهدف توزيع نحو 50 الف 
ســلة غذائية علــى مخيمات 
النازحني في 7 محافظات هي: 
بغداد وصالح الدين واألنبار 
واملوصل وكربــالء والنجف 

وبابل.
وأشار الى ان التوزيع أمس 
السبت شــمل 5٢0 اسرة من 
مخيم التكية مبنطقة الدورة 

جنوبي بغداد وجميعهم من 
النازحني من منطقتي يثرب 
واالسحاقي في محافظة صالح 

الدين.
وكشــف عــن ان الســلة 
الواحــدة شــملت  الغذائيــة 
1٢ مــادة مختلفة من الســكر 
والزيــت والشــاي واحلليب 
والبقوليات ومعلبات األسماك 

والدقيق والبرغل.
وأعرب الهيتي عن شكره 
للحكومة الكويتية على هذه 
املبــادرة التــي تؤكد حرص 
الكويــت على دعم اشــقائهم 
الظــروف  فــي  العراقيــني 

العصيبة التي ميرون بها.

نازحة حصلت على جزء من املساعداتالسفير سالم الزمانان وبعض احلضور لدى توزيع املساعدات 

جانب من توزيع املساعدات االنسانية على النازحني مبخيم التكية في بغداد  جانب من املساعدات االنسانية الكويتية

الزمانان: توزيع سالل 
غذائية متكاملة
على النازحني
مبخيم التكية 

مبنطقة الدورة 
وحمالت أخرى

في األيام املقبلة


