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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يلقي كلمته للمواطنني

صاحب السمو أكد أن مشاعر الود والمحبة تعمقت بين المواطنين

األمير للمواطنين: أظهرتم وجه ديرتكم أمام العالم فأنتم زينة الكويت 
وأنوارها وصوتها وصورتها وحاضرها ومستقبلها الزاهر

تابعت ولمست عن قرب مظاهر المشاركة في االحتفاالت بأعيادنا الوطنية وسرتني المهرجانات واالستعراضات التي أقيمت بمختلف أنحاء البالد

ُأعّبر عن بالغ شكري لمشاركة جميع وزارات الدولة وأجهزتها والمجتمع المدني ومختلف الجهات األهلية والمؤسسات الخاصة على جهودها المخلصة
نستذكر بكل العرفان المواقف الشجاعة والمشرفة للدول الشقيقة والصديقة التي وقفت إلى جانب الكويت وساهمت بقواتها ودفعت بأبنائها في معركة التحرير

المواطنون عبروا عن شعور وطني جياش 
وش�ّكلوا ملحمة وطنية رائعة مملوءة بالمحبة 
والوف�اء للوط�ن العزي�ز كل وف�ق اجته�اده

ونس�اًء  رجااًل  ديرتي  أبن�اء  جميع  أش�كر 
بمختلف أعمارهم الذين قدموا أمثولة رائعة في 
استذكار المناسبات الوطنية بكل رقي وتحضر

أّثر في نفسي شعور أطفالنا الوطني الرفيع 
ال�ذي عبروا عنه بكل عفوي�ة وصدق من خالل 
مش�اركتهم في أوبريت »الوط�ن.. إال الوطن«

ُأعّبر ع�ن التقدير والتهنئ�ة بنجاح العرض 
التحالف  دول  ق�وات  بمش�اركة  العس�كري 
وقواتنا المسلحة حيث كان محل تقدير الجميع

أثلج صدري عمق مش�اعر الص�دق والمحبة 
التي لمستها من المواطنين عندما جاءوا صادقين 
إل�ى دار س�لوى ونثروا مش�روع الملي�ون وردة

نستذكر دور األمير الراحل الشيخ جابر األحمد 
واألمير الوالد الش�يخ س�عد العبداهلل البطولي 
وم�ا قدماه من جه�ود وإنجازات لوطنن�ا العزيز

اليوحة أمينًا عامًا للمجلس الوطني للثقافة والفنون

الهويدي والريس والعجمي وحسن
وكالء مساعدون في »اإلعالم«

البصيري نائبًا لمدير عام »البيئة«

تعيين وكيلين بمجلس الوزراء

صدر في جريدة الكويت اليوم مرسوم رقم 72 
لس����نة 2011 بتعيني وكالء وزارة مساعدين بوزارة 
اإلعالم. وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: يعني 

بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة اإلعالم كل من:
مادة أولى: 1 � منيرة سليمان الهويدي.

2 � علي احلسن الريس.
3 � محمد عبداحملسن عواش العجمي.

4 � يوسف مصطفى عبداهلل علي حسن.
مادة ثانية: على وزير اإلعالم تنفيذ هذا املرسوم، 
ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في اجلريدة 

الرسمية.
كما صدر مرس����وم رقم 71 لس����نة 2011 بتعيني 
أمني عام املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 

جاء فيه:
مادة أولى: يعني علي حسني علي اليوحة � أمينا 
عام����ا للمجلس الوطني للثقاف����ة والفنون واآلداب 

بدرجة وكيل وزارة.
مادة ثانية: على وزير اإلعالم تنفيذ هذا املرسوم، 
ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في اجلريدة 

الرسمية.

جاء في جريدة »الكويت اليوم« مرسوم رقم 73 
لسنة 2011 بتعيني نائب ملدير عام الهيئة العامة 
للبيئة جاء فيه: - بعد االطالع على الدستور. - 
وعلى املرس���وم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في 
شأن اخلدمة املدنية والقوانني املعدلة له. - وعلى 
القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة 
للبيئة، املعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1996. - وعلى 
املرس���وم الصادر في 7 من جمادى االولى سنة 
1399ه� املوافق 4 من ابريل س���نة 1979 في شأن 

نظام اخلدمة املدنية واملراسيم املعدلة له.

- وبناء على عرض النائب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع.

- وبعد موافقة مجلس الوزراء.
رس���منا باآلتي: مادة أولى: تعيني رجاء داود 
البصيري بوظيفة نائب مدير عام الهيئة العامة 

للبيئة بدرجة وكيل وزارة مساعد.
مادة ثانية: على النائب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع تنفيذ هذا املرسوم، ويعمل 
به م���ن تاريخ صدوره، وينش���ر ف���ي اجلريدة 

الرسمية.

صدر في جريدة »الكويت اليوم« مرسوم رقم 70 
لسنة 2011 بتعيني وكيلي وزارة مبجلس الوزراء 
جاء فيه: بعد االطالع على الدستور، وبعد موافقة 

مجلس الوزراء، رسمنا باآلتي:
مادة أولى: يعني بدرجة وكيل وزارة كل من:

1 � عبداهلل سالم العلي الصباح أمني عام مساعد 

مبجلس الوزراء.
2 � فواز عبداهلل أحمد الفضل أمني سر اللجنة 

العليا لتحقيق اجلنسية الكويتية.
مادة ثانية: على وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء تنفيذ هذا املرسوم، ويعمل به من تاريخ 

صدوره وينشر في اجلريدة الرسمية.

تعيين قياديين بديوان ولي العهد ورئيس الوزراء

مستقلة نستظل بظاللها ونتمسك بها ونفديها 
بأرواحنا فلهم منا كل الشكر والوفاء.

كما انني بهذه املناس���بات العزيزة على 
نفوسنا جميعا اتقدم بكل الشكر واالمتنان 
الصحاب اجلاللة والفخامة والس���مو قادة 
الدول العربية الش���قيقة والدول الصديقة 
الكرام وملمثلي املنظمات  االعزاء ولوفودها 
الدولية واالقليمية والعربية االفاضل الذين 
الوطنية وش���رفونا  ش���اركونا احتفاالتنا 
بحضور املهرجانات التي أعدت فحلوا علينا 
ضيوفا اعزاء سعدنا بتواجدهم معنا واننا لن 
ننسى مواقفهم الشجاعة مع الكويت ودعم 

قضاياها.
اخواني وأخواتي..

لعل من نع���م املولى عز وجل تذكر أهل 
الكويت املخلصني وهم يحتفلون بأعيادهم 
الوطنية أفضال اهلل تعالى علينا وش���كره 
على ما حبانا به من نعمه اجلليلة وما هيأه 
لنا من وطن عزيز آمن يعمه اخلير والرخاء 

واالستقرار.
فله جل وعال احلم���د والثناء ولنواصل 
الش���كر حتقيقا لقوله تبارك وتعالى )لئن 

شكرمت ألزيدنكم( ڈ.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

والذي كان محل تقدير اجلميع.
كما أش���كر ايضا كل من عبر عن تهانيه 
للكويت ولنا بهذه املناسبات الوطنية عبر 
مختلف وسائل االتصال واالعالم سواء من 

داخل البالد او خارجها.
اخواني واخواتي..

ان مم���ا يحتمه علينا واج���ب الوفاء ان 
نس���تذكر ونحن نحتفل بأعيادنا الوطنية 
فقيدينا الراحلني الكبيرين صاحب الس���مو 
الشيخ جابر االحمد اجلابر الصباح وصاحب 
الس���مو االمير الوالد الشيخ سعد العبداهلل 
السالم الصباح طيب اهلل ثراهما ودورهما 
البطولي وما قدماه من جهود واجنازات لوطننا 
العزيز، وان نستذكر شهداء الكويت االبرار 
واسراها ومفقوديها الذين ضحوا بنفوسهم 
األبية للدفاع عن الوطن الغالي والذود عنه 

ورووا بدمائهم ترابه الطاهر.
ونس���تذكر ايضا ب���كل العرفان املواقف 
الشجاعة واملشرفة للدول الشقيقة والصديقة 
التي وقفت الى جانب الكويت إبان محنتها 
وساهمت بقواتها ودفعت بأبنائها في معركة 
التحرير، فامتزجت الدماء الزكية في ملحمة 
نصرة احلق ودحر الظل���م والعدوان حتى 
انتصرت الشرعية الدولية وعادت الكويت حرة 

وصوتها وصورتها وحاضرها ومستقبلها 
الزاهر بإذن اهلل.

كما اعبر عن بالغ شكري على مشاركة كافة 
وزارات الدولة واجهزتها الرسمية واملجتمع 
املدني والى مختلف اجلهات االهلية ومؤسسات 
القطاع اخلاص على جهودهم املخلصة وعلى 
التغطية االعالمية املقروءة واملسموعة واملرئية 
الواسعة والشاملة التي أضفت عليها مزيدا 
من النجاح واعبر ايضا عن التقدير والتهنئة 
بنجاح العرض العس���كري »عرض الوفاء« 
مبشاركة قوات دول التحالف وقواتنا املسلحة 

اتقدم بهذه املناس���بات الوطنية املجيدة 
بوافر الش���كر والتقدير لكافة ابناء ديرتي 
رجاال ونساء ومبختلف اعمارهم الذين قدموا 
امثولة رائعة في استذكار املناسبات الوطنية 
بكل رقي وحتضر من خالل مشاركتهم الفعالة 
في االحتفال بأعيادنا الوطنية، وباملهرجانات 
التي اقيمت وعلى إس���هاماتهم الكبيرة في 
اجناح هذه االحتفاالت واظهارها بهذه الصورة 

اجلميلة التي ابهرت اجلميع.
لقد اظهرتهم يا ابناء وطني وجه ديرتكم 
امام العالم، فأنتم زين���ة الكويت وانوارها 

البالد تعبيرا عن الفرحة والسرور وساهمت 
في ادخال البهجة على املواطنني واملقيمني.

انه وبحق شعور وطني جياش اعرب عنه 
املواطنون بكل اخ���الص وأريحية كل وفق 
اجتهاده مشكلني بذلك ملحمة وطنية رائعة 

مملوءة باحملبة والوفاء للوطن العزيز.
اخواني واخواتي..

كم أثر في نفس���ي هذا الشعور الوطني 
الرفيع الذي عبر عن���ه اطفالنا بكل عفوية 
وصدق من خالل مشاركتهم في اوبريت »الوطن 
اال الوطن«، ومن خالل ترديد شباب وشابات 
الكويت واطفالها لألناشيد الوطنية احلماسية، 
وكم أثلج صدري عمق مشاعر الصدق واحملبة 
التي ملستها من املواطنني الكرام رجاال ونساء، 
شبابا وش���يبانا، كبارا واطفاال ومن ابنائنا 
ذوي االحتياج���ات اخلاصة العزيزين على 
قلبي عندما جاءوا صادقني الى دار س���لوى 
ونثروا مشروع املليون وردة تعبيرا صادقا 

عن محبتهم لوطنهم وألميرهم.
فبارك اهلل فيهم وفي اطفالنا وبوالديهم 
الذين زرعوا فيهم هذا الشعور الوطني اجلياش 
وجعلهم عدة الكويت في املستقبل، فهم باذن 
اهلل تعال���ى اطفال اليوم النجباء وش���باب 

املستقبل الزاهر االوفياء.

تفضل صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
األحمد بتوجيه كلمة ال���ى ابنائه املواطنني 

الكرام ظهر امس، وفيما يلي نصها:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم 
على اشرف االنبياء واملرسلني سيدنا محمد 

وعلى آله وصحبه الغر امليامني.
االخوة واالخوات ابناء ديرتي االعزاء.

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
نعيش هذه االيام الس���عيدة احتفاالتنا 
بأعيادنا الوطنية املجيدة الذكرى اخلمسني 
لالس���تقالل والذكرى العش���رين للتحرير 
والذكرى اخلامسة على تولينا مقاليد احلكم، 
نعيشها وقد غمرت قلوبنا البهجة وعمت كل 
بيت واسرة الفرحة وتعمقت بني املواطنني 
مش���اعر الود واحملبة مجسدة بذلك اواصر 
التعاون والترابط بينهم ومبرزة بذلك أبهى 
صور الوالء للوط���ن والتالحم بني احلاكم 

واحملكوم.
اخواني واخواتي..

لقد تابعت وشاهدت وملست عن قرب مظاهر 
املش���اركة في االحتفاالت بأعيادنا الوطنية 
مبختلف صورها وس���رني هذه املهرجانات 
واالستعراضات التي اقيمت مبختلف انحاء 

الصب���اح � درجة وكيل وزارة 
مساعد.

9 � عبداهلل بدر املالك الصباح 
� درجة وكيل وزارة مساعد.

10 � خالد أحمد غيث عبداهلل 
اليوسف � درجة وكيل وزارة 

مساعد.
11 � نوف محمد الش���بنان � 

درجة وكيل وزارة مساعد.
12 � خالد يعقوب اللوغاني � 

درجة وكيل وزارة مساعد.
13 � دنيا عبدالعزيز بشير 
صلب���وخ � درجة وكيل وزارة 

مساعد.
م���ادة ثالثة: عل���ى رئيس 
مجل���س الوزراء وال���وزراء � 
كل فيما يخص���ه � تنفيذ هذا 
املرسوم، ويعمل به من تاريخ 
صدوره وينش���ر في اجلريدة 

الرسمية.

الوزراء.
مادة ثاني���ة: ُيعني كل من 
اآلتية أسماؤهم بديوان سمو 
رئيس مجلس الوزراء بالدرجة 

املبينة قرين اسم كل منهم:
1 � خالد أحمد عبدالس���الم 

البناي � الدرجة املمتازة.
2 � نايف عبداهلل الركيبي � 

الدرجة املمتازة.
3 � فهد جابر املبارك الصباح 

� درجة وكيل وزارة.
4 � تهاني غلوم عبدالرحمن 

محمد � درجة وكيل وزارة.
5 � جميل محمد الفودري � 

درجة وكيل وزارة.
6 � فيصل محمد اجلوعان � 

درجة وكيل وزارة.
7 � محمد حمزة أبل � درجة 

وكيل وزارة.
8 � ناصر أحمد صباح السالم 

بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في 
شأن اخلدمة املدنية والقوانني 

املعدلة له.
وعلى املرس���وم بالقانون 
رقم 48 لس���نة 1979 بتحديد 
مرتبات رئيس مجلس الوزراء 

والوزراء.
وعلى املرسوم الصادر في 7 
من جمادى األولى سنة 1399 ه� 
املوافق 4 ابريل سنة 1979 في 
نظام اخلدمة املدنية واملراسيم 

املعدلة له.
وبناء عل���ى عرض رئيس 

مجلس الوزراء.
وبع���د موافق���ة مجل���س 

الوزراء.
رسمنا باآلتي:

مادة أولى: ُتعني اعتماد خالد 
األحم���د الصباح بدرجة وزير 
بديوان س���مو رئيس مجلس 

مادة أولى: يعني كل من اآلتية 
أسماؤهم بدرجة وكيل وزارة 
بديوان س���مو ولي العهد: 1 � 
مبارك احلمود السلمان الصباح، 
2 � مبارك صباح السالم احلمود 
� أحم���د اجلابر  الصب���اح، 3 
العبداهلل اجلابر الصباح، 4 � 
أحمد صالح الدويري، 5 � خالد 

سليم سلطان.
م���ادة ثانية: عل���ى رئيس 
مجل���س الوزراء وال���وزراء � 
كل فيما يخص���ه � تنفيذ هذا 
املرسوم، ويعمل به من تاريخ 
صدوره، وينشر في اجلريدة 

الرسمية.
كما صدر مرس���وم رقم 69 
لس���نة 2011 بتعي���ني قياديني 
بديوان س���مو رئيس مجلس 
الوزراء جاء فيه: بعد االطالع 
على الدستور، وعلى املرسوم 

الرس���مية  جاء في اجلريدة 
 2011 مرس���وم رقم 68 لس���نة 
بتعيني قياديني بديوان س���مو 
ولي العهد، جاء فيه: بعد االطالع 
على الدستور، وعلى القانون رقم 
29 لسنة 1962 في شأن موظفي 
الديوان األميري املعدل بالقانون 

رقم 5 لسنة 1978.
وعلى املرسوم بالقانون رقم 
15 لسنة 1979 في شأن اخلدمة 

املدنية والقوانني املعدلة له.
وعلى املرسوم الصادر في 
9 من جمادى األولى سنة 1399 
ه� املوافق 4 ابريل سنة 1979 
في شأن نظام اخلدمة املدنية 
واملراسيم املعدلة له. وبناء على 
عرض رئيس مجلس الوزراء.

وبع���د موافق���ة مجل���س 
الوزراء.

رسمنا باآلتي:

الفريق الركن الشيخ أحمد اخلالد يقدم درعا للعقيد الركن عبداهلل الزير

»حدس«: كلمات األمير تزرع حب الوطن
ثمنت احلركة الدس���تورية اإلسالمية اخلطاب الذي توجه به صاحب السمو 
األمير الش���يخ صباح األحمد الى الش���عب الكويتي مبناس���بة احتفاالت البالد 

باألعياد الوطنية.
وقال األمني العام للحركة د.ناصر الصانع إن احلركة الدستورية تنظر بعني 
العرفان واالمتنان خلطابات صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد التي 

تزرع حب الوطن والعطاء في قلوبنا جميعا.

الخالد يثني على دور
القوات السورية في التحرير

استقبل رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن الشيخ احمد 
اخلالد مبكتبه صباح امس العقيد الركن عبداهلل الزير من اجليش 
السوري وهو أحد القيادات املشاركة مع قوات التحالف أثناء حرب 
حترير الكويت وذلك مبناس���بة مشاركة قوات اجلمهورية العربية 

السورية الشقيقة في االحتفاالت الوطنية.
واثنى اخلالد على دور القوات املسلحة العربية السورية في حرب 
حترير الكويت، وأشاد بالعالقات املتميزة بني البلدين الشقيقني حتت 
ظل صاحب السمو األمير القائد األعلى للقوات املسلحة الشيخ صباح 
األحمد والرئيس بش���ار األسد رئيس اجلمهورية العربية السورية 
الشقيقة وقام اخلالد باهداء درع رئاسة االركان العامة للجيش الى 

العقيد الزير.
حضر اللق���اء نائب رئيس األركان الفريق الركن الش���يخ خالد 

اجلراح وكبار قادة اجليش.


