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املبارك يستقبل اجلبري والهويدي

استقبل سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان أمس وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب 
محمد اجلبري حيث قدم لسموه وكيل وزارة اإلعالم منيرة الهويدي وذلك مبناسبة تعيينها في منصبها اجلديد.

املضف يقدم الكادر التعليمي لسمو األمير
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املعتوق مستشارًا خاصًا لألمني العام لألمم 
املتحدة للعام الثالث على التوالي

أعلنت الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية أمس أن 
رئيسها املستشار بالديوان األميري الدكتور عبدالله 
املعتوق تلقى كتابا من األمــن العام لــأمم املتحدة 
أنطونيو غوتيريس يفيد باختياره مستشارا خاصا 
لأمن العام لأمم املتحدة للعام الثالث على التوالي 

برتبة وكيل أمن عام.
وأعـــرب الــدكــتــور عبدالله املعتوق فــي تصريح 
صحفي عن شكره لأمن العام على هــذه الثقة آمال 
أن يواصل جهوده اإلنسانية بكل دأب واجتهاد من 
أجــل خدمة اإلنسانية وتعزيز جهود الشراكة مع 
األمم املتحدة في ظل ما ميــوج به العالم من أزمــات 
وكــوارث إنسانية خطيرة. وأضــاف أن جتديد الثقة 
به لعام جديد هو جتديد للثقة في العمل اخليري 
الكويتي بشكل خاص والعربي واإلسالمي بشكل عام 
وشهادة من األمم املتحدة بأهمية الشراكة مع العمل 
اخليري بالنظر إلى دوره احليوي واحملوري في إغاثة 

املنكوبن وتلبية احتياجات الفقراء.
يذكر أن املعتوق تقلد منصب املستشار اخلاص 
لأمن العام لأمم املتحدة منذ مارس 2017 وشغل 
منصب مبعوث األمــن العام لأمم املتحدة للشؤون 
اإلنسانية ألربع سنوات منذ عام 2012 حتى 2016 

وذلك في عهد األمن العام السابق بان كي مون.

سمو الشيخ جابر املبارك يتوسط الهويدي واجلبري

أنطونيو غوتيريس يستقبل املعتوق في لقاء سابق

والثوب واخليمة التي تسترنا وهي 
السقف الذي نأوي اليه وهي الصدر 
احلنون الذي يضمنا احلضور الكرمي 
ــي وزمــيــالتــي  ــالئ ـــم زم بــاســمــي واس
اخلريجن واخلــريــجــات انتهز هذه 
ــدم بــخــالــص الشكر  ــق املــنــاســبــة ألت
والــتــقــديــر للهيئة الــعــامــة للتعليم 
التطبيقي والتدريب والقائمن عليها 
ملا بذلوه من جهود طيبة أتت بثمار 
تشكل دعــمــا ملسيرة الــكــويــت ولكم 
اساتذتنا االفــاضــل يامن علمتمونا 
ــرف واحلــرفــة، فمنكم تعلمنا أن  احل
األفكار امللهمة حتتاج إلى من يغرسها 
بالعقول فلكم منا كل الشكر والتقدير 
على جهودكم القيمة وإلى أولي األمر 
من اآلباء واألمهات يا من فاق حنانكم 
ــأمت قلبنا باملسرات  التصورات وم

جزاكم الله عنا أحسن اجلزاء.
ونسال الله أن يحفظ أميرنا وراعي 
نهضتنا وتــاج رؤوسنا ويــدمي عليه 
مــوفــور الصحة والعافية وأن يظل 
ذخرا وأمنا لكويتنا احلبيبة وأن يسدد 
على طــريــق اخلــيــر خطاه.ونتوجه 
بالشكر والتقدير لسمو ولــي العهد 
الشيخ نــواف األحــمــد على تشريفه 
لنا. ونشكركم جميعا على تفضلكم 

باحلضور.
 ثم تفضل سموه بتكرمي املتفوقن 
ــداء سموه  من اخلريجن.هذا ومت إه
وسمو ولي العهد هدايا تذكارية بهذه 
املناسبة. وغــادر سموه مكان احلفل 

مبثل ما استقبل به من حفاوة وتقدير.

سمو األمير يتابع فقرات احلفل

تقدمي هدية لسمو األمير
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