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رئيس الوزراء: 
احلكومة متكنت من 

حتقيق الكثير من 
اإلجنازات بالتعاون 

مع مجلس األمة

األمير هنأ رئيسي موريتانيا وألبانيا بالعيد الوطني

صاحب السمو تسلم استقالة احلكومة من املبارك
استقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان 
صباح أمس ســمو ولي العهد 

الشيخ نواف األحمد.
كما استقبل صاحب السمو 
األمير الشــيخ صبــاح األحمد 
أمــس  بقصــر بيــان صبــاح 
وبحضــور ســمو ولــي العهد 
الشيخ نواف األحمد، استقبل 
ســموه ســمو رئيــس مجلس 
الوزراء الشــيخ جابــر املبارك 
حيث رفع إلى مقام سموه الكتاب 

التالي:
صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد
السالم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته،
ســموكم  تفضلتــم  فقــد 
وأصدرمت أمركم السامي بتاريخ 
٢٠ رمضان ١434 هجرية املوافق 
٢٩ يوليو ٢٠١3 ميالدي بتكليفي 
برئاسة مجلس الوزراء وحمل 
مســؤوليات النهــوض بأعباء 

البالد وحتقيق التنمية فيها،
ثم بتوجيهاتكــم احلكيمة 
صدر املرسوم رقم ٢٠١٢ لسنة 
٢٠١3 بتاريخ 4 اغسطس ٢٠١3 

بتشكيل الوزارة.
وقد باشرت احلكومة فور 
تشكيلها حمل أمانة املسؤولية 

في هذه املرحلة الدقيقة وما 
تنطوي عليه من الكثير من 
التحديات على كافة املستويات 
وهي مسؤولية كبيرة وأمانة 
عظيمة قبلناها مقدرين ثقة 
الغاليــة معاهدين  ســموكم 
انفسنا على ان نكون أهال لهذه 
الثقة أمناء على قسمنا في بذل 
أقصى اجلهد لبلوغ الغايات 
والطموحات التي عاهدنا اهلل 
اوال ثم سموكم وأهل الكويت 
األوفيــاء جميعا على املضي 

بذله االخــوة الوزراء من جهد 
كبير ومشــكور في حمل أمانة 
املسؤولية خالل الفترة املاضية، 
داعيا اهلل عز وجل ان يحفظكم 
بعنايتــه وان يحفــظ الكويت 
وأهلها األوفياء وان يسدد على 

دروب اخلير خطاكم.
وتفضلوا ســموكم بقبول 

خالص التقدير واالحترام،
والسالم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته
رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك احلمد الصباح

إلى ذلك بعث صاحب السمو 
األمير الشــيخ صبــاح األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس بويار 
نيشاني رئيس جمهورية ألبانيا 
الصديقة، عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا له موفور 
الصحة والعافية وللبلد الصديق 

دوام التقدم واالزدهار.
وبعــث ســمو ولــي العهد 
الشــيخ نواف األحمــد ببرقية 
تهنئــة إلــى الرئيــس بويــار 
نيشاني رئيس جمهورية ألبانيا 
الصديقة، ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده، متمنيا له موفور الصحة 

والعافية.
كما بعث سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــيخ جابــر املبارك 

ببرقية تهنئة مماثلة.
كمــا بعث صاحب الســمو 
األمير الشــيخ صبــاح األحمد 
ببرقيــة تهنئــة إلــى الرئيس 
محمد ولــد عبدالعزيز رئيس 
اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية 
الشقيقة، عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا له موفور 
الصحة والعافية وللبلد الشقيق 

دوام التقدم واالزدهار.
وبعــث ســمو ولــي العهد 
الشــيخ نواف األحمــد ببرقية 
تهنئــة إلى الرئيس محمد ولد 
عبدالعزيز رئيس اجلمهورية 
اإلسالمية املوريتانية الشقيقة، 
ضمنها ســموه خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، 
متمنيــا لــه موفــور الصحــة 

والعافية.
كما بعث سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــيخ جابــر املبارك 

ببرقية تهنئة مماثلة.

قدما لتحقيقها.
ويشهد اهلل على ان احلكومة 
وهلل احلمد واملنة قد متكنت من 
حتقيق الكثيــر من االجنازات 
التــي تلبــي طموحــات وآمال 
اهــل الكويــت جميعــا وذلــك 
بفضــل التعاون املثمــر البناء 
مع مجلس األمة املوقر رئيسا 
وأعضاء خالل الفصل التشريعي 
املنتهي وبفضل اجلهود املخلصة 
ألبناء الوطن الذين كان لتآزرهم 
وجهودهم الفضل في دفع عجلة 
البنــاء والتنميــة لالنطــالق 
باملجتمع الكويتي على طريق 

التقدم واالزدهار.
وملا كانت االنتخابات العامة 
للفصل التشريع اخلامس عشر 
ملجلس األمة املوقر والتي اجريت 
بكل شفافية ونزاهة قد أعلنت 
نتائجها الكاملة الرسمية لذلك 
وطبقــا حلكم املــادة )57( من 
الدستور فإني أتشرف بأن ارفع 

لسموكم استقالة الوزارة.
وإذ أرجــو مــن ســموكم 
التفضل بقبول االستقالة فإنه 
ال يســعني في هذا املقام إال ان 
أتقدم من سموكم باألصالة عن 
نفســي وبالنيابة عن إخواني 
الوزراء ببالغ التقدير وعظيم 
االعتزاز لثقتكــم الغالية التي 
وليتمونــا إياهــا وتوجيهــات 
ســموكم الســديدة التي كانت 
لنا ســندا ومعينــا في حتقيق 
مــا قــدر اهلل لنــا حتقيقه من 
اجنازات، مؤكدين لسموكم أننا 
كنا وســنظل جنودا مخلصني 

لكويتنا الغالية.
كمــا يجدر بــي ان انوه مبا 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل استقباله سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك

تأجيل احتفال اجلامعة مبناسبة اليوبيل الذهبي
أعلــن رئيس اللجنــة العليــا لالحتفال 
باليوبيل الذهبــي جلامعة الكويت د.محمد 
الفارس عن تأجيل احتفالية جامعة الكويت 
التي كان من املقرر إقامتها غدا االربعاء حتت 
الرعاية السامية لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، مشيرا إلى أنه سيتم حتديد 

موعد احلفل الحقا.
وأكد د.الفارس على أن يوم األربعاء 3٠ 
اجلاري ســيكون يوما دراســيا للطلبة في 

احلرم اجلامعي بالشويخ.
وأوضــح أن جميــع االنشــطة األخــرى 
املصاحبة الحتفال جامعة الكويت باليوبيل 
الذهبــي ســتتم إقامتها فــي موعدها احملدد 
مسبقا، حيث ستنطلق أنشطة الكليات صباح 
يوم اخلميس املوافق ١ ديســمبر املقبل في 
موقع احلرم اجلامعي بالشويخ، وسيكون في 
اخلتام انطالق كرنڤال يوم األربعاء املوافق 

7 ديسمبر املقبل الساعة ١٠ صباحا.


