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آموس: الكويت 
شريك مهم للغاية 

بالنسبة لألمم 
املتحدة ولعملها 

في مجال الشؤون 
اإلنسانية

صاحب السمو التقى ولي العهد واحملمد واملبارك واملشاركني في االجتماع التأسيسي األول لوزراء السياحة لدول »التعاون«

األمير استقبل رئيس الهيئة العامة للسياحة واآلثار بالسعودية ووزير اخلارجية البريطاني
األمم املتحدة بإطالقها على سموه 
لقب )قائد للعمل اإلنس����اني( 
تقديرا للجهود الكبيرة لسموه 
وللكويت في مس����اندة العمل 
اإلنساني التي عززت من املكانة 
العاملية للكويت، متمنيا لسموه 
دوام الصحة وموفور العافية 
وللكويت كل الرفعة واالزدهار 
في ظل القيادة احلكيمة لسموه، 

حفظه اهلل ورعاه.
وقد بعث صاحب الس����مو 
األمير الش����يخ صباح األحمد 
ببرقية ش����كر جوابية ضمنها 
سموه خالص شكره وتقديره 
على م����ا عبر عنه م����ن تهان 
رقيقة، مثمنا س����موه ما أبداه 
من إش����ادة بالدور اإلنس����اني 
الذي تقوم به الكويت في مجال 
اإلغاثة والعمل اإلنساني ومقدرا 
سموه مبادرته الكرمية املجسدة 
للعالق����ات الطيبة التي جتمع 
البلدين والشعبني الصديقني، 
متمنيا سموه له موفور الصحة 
والعافية وللبلد الصديق املزيد 

من الرقي واالزدهار.

ولفتت إلى ان املناقش����ات 
تطرق����ت كذلك إلى الوضع في 
العراق واليمن وليبيا وسورية 

ودول اجلوار.
وأضافت: »أتيحت لنا فرصة 
للحديث بشأن قضايا تتعلق 
بالقارة األفريقية والعديد من 
الدول ومنها جنوب السودان 
وجمهورية افريقيا الوس����طى 
والصومال التي تقبع جميعا في 
خضم أزمة إنسانية باإلضافة 
إلى تفش����ي ڤيروس )ايبوال( 

مؤخرا في غرب أفريقيا«.
وجددت وكيلة األمني العام 
لألمم املتحدة ومنسقة اإلغاثة 
في ختام تصريحها ش����كرها 
وتقديره����ا للكوي����ت لتقدمي 
مساعدات ساهمت في دعم عملها 

في القارة األفريقية.
إلى ذلك، تلقى صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد 
برقية تهنئة من الرئيس روسني 
بليفنيلييف رئيس جمهورية 
بلغاريا الصديقة عبر فيها عن 
خالص تهانيه مبناسبة قيام 

وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ جابر املب���ارك خالل 

زيارتها للبالد.
املباحث����ات  ان  وأضاف����ت 
تطرق����ت إلى احلديث بش����أن 
اس����تمرار التع����اون وتواصل 
الدعم من جانب صاحب السمو 
األمير وحكومة وشعب الكويت 
التي تقوم  للجهود اإلنسانية 
به����ا األمم املتحدة في مختلف 

أنحاء العالم.
املناقش����ات  ان  وأضاف����ت 
تطرقت إلى ع����دد من األزمات 
اإلنسانية واصفة العام احلالي 
بأنه يبدو غير مس����بوق فيما 
يتعلق بع����دد النزاعات وعدد 
املشردين وعدد الالجئني الفارين 

من بالدهم.
املباحثات  ان  إلى  وأشارت 
ش����كلت أيضا فرصة لتناول 
الوضع في غزة، السيما فيما 
يتعلق باملؤمتر الدولي للمانحني 
الذي عق����د بالقاه����رة مؤخرا 
الكويت مساهمة  وأعلنت فيه 

ضخمة إلعادة إعمار غزة.

والوفد املرافق للبالد باملساعدات 
واملس���اهمات الس���خية التي 
الكويت لدعم اجلهود  تقدمها 
اإلنس���انية في مختلف أنحاء 

العالم.
وأعرب���ت عن س���عادتها 
بتكرمي األمم املتحدة لس���مو 
األمي���ر وتس���ميته »قائ���دا 
للعمل اإلنس���اني« والكويت 
»مركزا للعمل اإلنساني« في 
احتفالية كبيرة أقيمت في مقر 
األمم املتحدة في نيويورك في 
التاسع من س���بتمبر املاضي 
بحضور ممثلي الدول األعضاء 
واملنظمات الدولية وعدد كبير 

من الشخصيات العامة.
ووصفت آموس تكرمي األمم 
املتحدة بأنه يش���كل اعترافا 
بقيادة س���مو األمي���ر ودوره 
البارز في القضايا اإلنسانية.

وقال���ت: »إنه ش���رف لي 
أيض���ا أن تتاح ل���ي الفرصة 
للقاء صاحب الس���مو األمير 
الشيخ صباح األحمد وسمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد 

العربية الس����عودية الشقيقة 
وذلك مبناسبة زيارته للبالد. 
وحضر املقابالت نائب وزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ 

علي اجلراح.
كما استقبل صاحب السمو 
األمير الش���يخ صباح األحمد 
بقصر بيان ظهر امس وكيلة 
األم���ني العام ل���ألمم املتحدة 
ومنسقة االغاثة فاليري آموس 
والوفد املرافق وذلك مبناسبة 

زيارتها للبالد. 
وحض���ر املقابل���ة نائ���ب 
وزير شؤون الديوان األميري 
الشيخ علي اجلراح واملستشار 
بالدي���وان األميري د.عبداهلل 

املعتوق.
هذا، وأك���دت وكيلة األمني 
العام لألمم املتحدة ومنسقة 
ان  آم���وس  اإلغاث���ة فاليري 
الكويت ش���ريك مهم للغاية 
بالنسبة لألمم املتحدة ولعملها 
في مجال الشؤون اإلنسانية.

وأشادت آموس في تصريح 
صحاف���ي مبناس���بة زيارتها 

بيان صباح امس النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
ووزير خارجية اململكة املتحدة 
فيليب هاموند والوفد املرافق 
وذلك مبناسبة زيارته للبالد. 
كما استقبل سموه بقصر 
بي����ان صب����اح ام����س نائ����ب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
التج����ارة والصناع����ة ووزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
املدعج  بالوكالة د.عبداحملسن 
الس����ياحة وأمني عام  ووزراء 
مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربي����ة د.عبداللطي����ف بن 
الزياني املشاركني في  راش����د 
االجتم����اع التأسيس����ي االول 
لوزراء السياحة لدول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 

واملنعقد بالكويت. 
واستقبل سموه بقصر بيان 
صاحب الس����مو امللكي االمير 
سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود رئيس الهيئة العامة 
للس����ياحة واآلث����ار باململكة 

استقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان 
صباح أمس س����مو ولي العهد 

الشيخ نواف األحمد. 
كما استقبل سموه بقصر 
بيان صباح أمس سمو الشيخ 

ناصر احملمد. 
كما استقبل صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد 
بقصر بيان صباح أمس سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك ، حيث اطلع سموه 
على نتائج زيارته الرسمية الى 
جمهوري����ة ايطاليا الصديقة، 
وبعد ان مثل سموه في احتفالية 
ش����ركة داميلر مبناسبة مرور 
40 عام����ا على الش����راكة بني 
الكوي����ت والش����ركة كما مثل 
سموه في ترؤس وفد الكويت 
في اجتماعات ال����دورة ال� 69 
باجلمعية العامة لألمم املتحدة 
التي عقدت في مدينة نيويورك 
بالواليات املتحدة األميركية. كما 
استقبل صاحب السمو األمير 
الش����يخ صباح األحمد بقصر 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال وكيلة األمني العام لألمم املتحدة ومنسقة اإلغاثة فاليري آموس  صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال وزير خارجية اململكة املتحدة فيليب هاموند  صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل استقباله صاحب السمو امللكي األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز  
والشيخة مي بنت محمد آل خليفة

ناصر احملمد استقبل آموس

استقبل سمو الش���يخ ناصر احملمد في 
الش���ويخ امس وبحضور املستشار  قصر 
بالدي���وان االميري ورئيس الهيئة اخليرية 
االسالمية العاملية ومبعوث االمني العام لالمم 
املتحدة للشؤون االنسانية د.عبداهلل املعتوق، 
وكيل االمني العام لألمم املتحدة للش���ؤون 
االنسانية ومنسق االغاثة الطارئة البارونة 

فاليري آموس، والوفد املرافق لها مبناسبة 
زيارتها للبالد.

كما اقام سمو الش���يخ ناصر احملمد في 
قصر الشويخ مأدبة غداء على شرف وكيل 
االمني العام لالمم املتحدة للشؤون االنسانية 
ومنس���ق االغاثة الطارئة البارونة فاليري 

آموس، والوفد املرافق لها.

سموه التقى احملمد وفريحة األحمد وفاليري آموس

ولي العهد: دور مهم لألمم املتحدة في ترسيخ القيم اإلنسانية

رئيس الوزراء استقبل هاموند ووزراء السياحة اخلليجيني

الشيخ نواف األحمد بقصر 
بيان ظهر امس وكيل األمني 
العام لألمم املتحدة للشؤون 
اإلنسانية فاليري آموس 
والوف���د املرافق لها وذلك 

مبناسبة زيارتها للبالد. 
وقد أشاد سموه بدور 
األمم املتح���دة واألجهزة 
التابع���ة لها في ترس���يخ 

القي���م اإلنس���انية مثمنا 
اجلهود الكبيرة واملتواصلة 
التي تبذلها السيدة فاليري 
آموس وما تق���وم به من 
جهود واضحة في التنسيق 
واإلش���راف عل���ى تقدمي 
الالزمة  العون واملساعدة 
لرفع املعاناة عن الشعوب 

املنكوبة. 
منوه���ا س���موه بدور 
الس���باق والرائد  الكويت 
العمل اإلنس���اني من  في 
خالل املبادرات واملساعدات 
التي قدمتها في مجال إغاثة 
املنكوب���ني والتخفيف من 
معاناتهم انطالقا من دورها 
كعضو في املجتمع الدولي 
وإميان���ا مببادئها وقيمها 
الراسخة في املساعدة على 
حتقيق االستقرار والسالم 

للشعوب واملجتمعات. 
حضر املقابلة املستشار 
بالدي���وان األميري رئيس 
الهيئة اخليرية اإلسالمية 
العاملية د.عبداهلل املعتوق 
ووكيل ديوان س���مو ولي 
العهد لش���ؤون املراس���م 
والتشريفات الشيخ مبارك 

صباح السالم.

والفعاليات من أجل حتقيق 
كل الطموح���ات واألهداف 

املتعلقة باألسرة. 
املقابل���ة وكيل  حضر 
العهد  ديوان س���مو ولي 
لشؤون املراسم والتشريفات 
الش���يخ مب���ارك صب���اح 

السالم.
استقبل سمو ولي العهد 

مجاالت االغاثة ومس����اعدة 
الدول والشعوب، مشيرا إلى 
حرص الكويت على استمرار 
التعاون مع هيئة األمم املتحدة 
وتعزي����زه لتحقيق األهداف 
والغايات االنسانية النبيلة. 
حض����ر املقابل����ة الوكيل 
املس����اعد للش����ؤون احمللية 
بديوان سمو رئيس مجلس 
الوزراء الش����يخ خالد محمد 

اخلالد.

العام لألمم  ومبعوث األمني 
املتحدة للشؤون االنسانية 
د.عبداهلل املعت����وق يرافقه 
وكيلة األمني العام للشؤون 
االنس����انية ومنسقة االغاثة 
باألمم املتحدة فاليري اموس 
والوفد املرافق وذلك مبناسبة 

زيارتها للبالد. 
وأكد سموه خالل املقابلة 
على دعم الكويت جلهود األمم 
املتحدة ودورها اإلنساني في 

محمد العبداهلل ومدير إدارة 
ب���وزارة اخلارجية  أوروبا 
السفير وليد علي اخلبيزي 
والوكيل املس���اعد للشؤون 
احمللية بديوان سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ خالد 

محمد اخلالد.
واستقبل س����مو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك في قصر بيان امس 
بالديوان األميري  املستشار 

استقبل سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد بقصر 
بيان امس س���مو الشيخ 

ناصر احملمد.
 كما استقبل سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر بي����ان صباح امس 
الكويتية  رئيسة اجلمعية 
املثالية ورئيسة  لألس����رة 
نادي الفتاة الرياضي الشيخة 
فريح����ة األحم����د وأعضاء 
اجلمعية حيث أطلعوا سموه 
على نتائج الزيارة الرسمية 
الت����ي قاموا بها مؤخرا إلى 
جمهورية أذربيجان بدعوة 
كرمية من وزير اخلارجية 
حلضور منت����دى »باكو« 
اإلنس����اني الدول����ي الرابع 
والذي عقد خالل الفترة من 

2�3 أكتوبر 2014. 
وقد أشاد سموه باجلهود 
املبذولة من رئيسة وأعضاء 
اجلمعية في املنتدى ودورهم 
الكبير في إبراز وجه الكويت 
احلضاري وحتقيق األهداف 
واملساعي في دعم ومساندة 
البشرية،  التنمية  قضايا 
مؤكدا سموه على ضرورة 
االهتمام به���ذه املؤمترات 

اس���تقبل س���مو رئيس 
مجل���س ال���وزراء الش���يخ 
املب���ارك وبحضور  جاب���ر 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزي���ر التجارة والصناعة 
ووزير التربية ووزير التعليم 
العالي بالوكالة د.عبداحملسن 
املدعج في قصر بيان امس، 
وزراء الس���ياحة وأمني عام 
مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية د.عبداللطيف الزياني 
املش���اركني ف���ي االجتماع 
التأسيس���ي االول ل���وزراء 
الس���ياحة ل���دول مجل���س 
التعاون لدول اخلليج العربية 

واملنعقد بالكويت. 
الوكيل  املقابل���ة  حضر 
املساعد للش���ؤون احمللية 
بديوان سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ خالد محمد 

اخلالد. 
كما استقبل سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك في قصر بيان أمس 
وزير خارجية اململكة املتحدة 
الصديقة فيليب هاموند وذلك 

مبناسبة زيارته للبالد. 
حضر املقابلة وزير الدولة 
ال���وزراء  لش���ؤون مجلس 
ووزير العدل بالوكالة الشيخ 

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخة فريحة األحمد

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك مستقبال وزراء السياحة اخلليجيني ود.عبداللطيف الزياني 

سموه التقى املعتوق وفاليري آموس

سمو الشيخ ناصر احملمد خالل استقباله د.عبداهلل املعتوق وفاليري آموس والوفد املرافق لها

مسؤولو املناطق ردوا عليهم: »دبروا أنفسكم«

مديرو مدارس لـ »األنباء«: قرارات نقل املدرسني
عشوائية وسببت إرباكاً ونقصاً في الهيئات التعليمية

محمود الموسوي ـ عادل الشنان

انتقد عدد من مديري امل����دارس قرار وزارة 
التربية األخير بنقل املدرس����ني واملدرسات في 
نهاية الشهر املاضي بني مختلف املدارس واملراحل 
التعليمية. مؤكدين أن القرار مت بصورة عشوائية 
دون الرجوع إلى مس����ؤولي املدارس التي كانوا 

يعملون بها.
وق����ال مديرون في تصريح ل����� »األنباء« إن 
القرار سبب إرباكا ونقصا في عدد من املدارس 
على حساب مدارس أخرى، خصوصا مع بداية 

العام الدراس����ي احلالي. وشددوا على ضرورة 
التنسيق الدائم مع املسؤولني في املدارس قبل 
اتخاذ القرارات املذكورة. الفتني إلى أن هناك مدارس 
حتتاج إلى عدد أكبر من املدرس����ني واملدرسات 

مقارنة مع مدارس أخرى.
وأوضحوا انهم خاطبوا املسؤولني في املناطق 
التعليمية عن الضرر الذي وقع عليهم جراء ذلك 
القرار فكان ردهم »دبروا أنفسكم«. مبينني ان تلك 
التصريحات تنم عن عدم إدراكهم حلجم املسؤولية 
امللقاة على عاتق مديري املدارس الذين يتحملون 

عبئا كبيرا في تربية وتعليم النشء.

الكويت تشارك في ورشة »دور املجتمع املدني 
واإلعالم في حماية التسامح« بتونس

تش����ارك الكويت ممثلة باجلمعية الكويتية 
حلقوق اإلنسان في ورشة إقليمية حول »دور 
املجتم����ع املدني ووس����ائل اإلعالم ف����ي حماية 
التس����امح والتنوع في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا« واملزمع عقدها يومي ال� 17 و18 

من الشهر اجلاري في تونس.
وقال رئيس جلنة العالقات الدولية باجلمعية 
حس����ني العتيبي امس ان الورشة التي تنظمها 
املفوضية الس����امية حلقوق اإلنسان بالتعاون 
مع منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 
تستعرض التحديات املختلفة التي تواجه املجتمع 
اليوم. وشدد العتيبي في هذا الصدد على ضرورة 
تضافر اجلهود وتكاملها للتصدي لظواهر التعصب 

واإلقصاء والتطرف واإلرهاب.
وأوضح ان الورشة تشهد مشاركة نخبة من 
املدافعني عن حقوق اإلنس����ان واإلعالمني من 17 
دولة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا فضال 
عن ممثلني عن األمم املتحدة وخبراء من أوروبا 
والواليات املتحدة األميركية واململكة املتحدة إذ 
سيناقشون عددا من األوراق العلمية املطروحة 

في جلسات العمل.
وأك����د أهمية عمل منظم����ات املجتمع املدني 
ووسائل اإلعالم املختلفة بشكل مشترك باجتاه 
يساهم في خلق مناخ يساعد على العيش ضمن 
منظومة تعزز االختالف في إطار االلتزام باحترام 
الطرف اآلخر واالبتعاد كليا عن ازدراء األديان.


