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األمير ردًا على تهنئة ولي العهد: لُيدم اهللا على الوطن نعمة األمن 
واألمان ويوفق اجلميع خلدمته ورفعة شأنه وصون مكانته املرموقة

تلقى صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد رسالة 
تهنئة من أخيه سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد مبناسبة 
الذكرى الثانية لتولي صاحب 
السمو األمير مقاليد احلكم هذا 

نصها:
الســمو األمير  «صاحــب 

الشيخ نواف األحمد:
يســرني أن أرفع إلى مقام 
ســموكم الكرمي أســمى آيات 
التهاني والتبريكات مبناسبة 
مرور عامني على تولي سموكم 
(حفظكم اهللا ورعاكم) ســدة 
اإلمــارة ومقاليــد احلكــم في 

وطننا العزيز.
ويطيب لنا بالفخر واالعتزاز 
ونحن نهنئ سموكم (حفظكم 
اهللا ورعاكم) بهذه املناســبة 
الوطنية العزيزة علينا وعلى 
أبناء وطننا احلبيب واملقيمني 
على أرضه الطيبة أن نؤكد أن 
الكويت في ظل قيادة سموكم 
احلكيمة وتوجيهاتكم السديدة 
أبنائهــا  ســتواصل بعقــول 
وسواعدهم حتقيق مزيد من 
اإلجنازات في شــتى املجاالت 
ليتحقــق فــي عهد ســموكم 
امليمون ما تتطلعون إليه من 
رفع شــأنها بني الدول ومتيز 
شــعبها الوفي بني الشعوب، 

املزيد من اإلجنازات التنموية 
واملنشودة على صعيد مساره 

احلضاري الطموح. 
كما تلقى صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد 
رسائل تهنئة من سمو الشيخ 
ســالم العلــي رئيس احلرس 
الوطني، وسمو الشيخ ناصر 
احملمد، وسمو الشيخ صباح 
اخلالد، وســمو الشيخ أحمد 

الشيخ صباح اخلالد، وسمو 
الشــيخ أحمد نــواف األحمد 
الصباح رئيس مجلس الوزراء 
ضمنها ســموه خالص شكره 
وتقديره على ما عبروا عنه من 
مشاعر أخوية طيبة ومن دعاء 
صادق بهذه املناســبة، سائال 
سموه املولى تعالى أن يحفظ 
الوطن العزيز ويدمي عليه نعمة 
األمن واألمان والرخاء ويسدد 

تهنئــة الــى صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد 
جاء فيها: يطيب لي باســمي 
ونيابــة عن منتســبي وزارة 
الدفاع ان نرفع ملقام ســموكم 
الكرمي اســمى آيــات التهاني 
والتبريكات مبناسبة الذكرى 
الثانية لتولي سموكم مقاليد 
احلكم في البالد، سائلني املولى 
جلت قدرته ان يسدد خطاكم 
وميدكــم بعونــه وتوفيقــه، 
لقيادة بلدنا احلبيب، وشعبنا 
الكرمي، نحو املزيد من التقدم 
والرخاء واالزدهار في مختلف 
املجاالت، كما جندد لسموكم، 
حفظكــم اهللا ورعاكم، العهد 
والوعد علــى مواصلة العمل 
والبذل والعطاء خلدمة وطننا 
املعطاء والدفــاع عنه وحفظ 
امنه واستقراره وسالمة ارضه 
وبحره وسمائه، وبذل الغالي 
والنفيس في سبيله، متضرعني 
للمولى عز وجل ان يعيد هذه 
املناسبة العزيزة على سموكم 
باخليــر والصحــة والعافية، 
وعلى كويتنا الغالية وشعبها 
الوفي بالعزة والرفعة في ظل 
قيادتكم احلكيمة وتوجيهاتكم 
السديدة، حفظكم اهللا ورعاكم.
كما تلقى صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد 

نواف األحمد الصباح رئيس 
الــوزراء مبناســبة  مجلــس 
الذكرى الثانية لتولي صاحب 

السمو األمير مقاليد احلكم.
هــذا، وقــد بعــث صاحب 
الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمد برسائل شكر جوابية 
إلى سمو الشيخ سالم العلي 
رئيس احلرس الوطني، وسمو 
الشــيخ ناصر احملمد، وسمو 

اخلطى لكل ما فيه خير ورفعة 
الوطن الغالي، وإعالء مكانته 
املرموقــة وحتقيق املزيد مما 
ينشده من تقدم ورقي وازدهار 
وأن ينعم على سموهم بوافر 

الصحة ومتام العافية.
وبعــث رئيــس مجلــس 
الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع 
ووزيــر الداخليــة بالوكالــة 
الشــيخ طالل اخلالد ببرقية 

برقية تهنئة من أخيه صاحب 
اجلاللة امللك محمد الســادس 
ملك اململكة املغربية الشقيقة، 
أعرب فيها جاللته عن خالص 
تهانيه لسموه مبناسبة الذكرى 
الثانية لتولي ســموه مقاليد 
احلكم، مؤكدا فيها على تعزيز 
وتطوير العالقات الوطيدة بني 
البلدين الشقيقني، كما ضمنها 
جاللته خالص متنياته لسموه 
مبوفــور الصحــة والعافيــة 
التوفيــق والســداد  وبــدوام 
لقيادة مسيرة اخلير والنماء 

في الكويت.
هــذا، وقد بعــث صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد ببرقيــة جوابيـــة 
جلاللته، ضمنها بالغ شكره 
وتقديــره على مــا عبر عنه 
جاللته مــن فيض املشــاعر 
الطيبة ومن صــادق الدعاء، 
مشيدا سموه بأواصر العالقات 
التاريخية واألخوية احلميمة 
التي جتمع الكويت واململكة 
املغربيــة الشــقيقة، ســائال 
سموه املولى تعالى أن يدمي 
على جاللتــه موفور الصحة 
والعافيــة ويحقــق للمملكة 
املغربية الشــقيقة كل الرقي 
واالزدهــار فــي ظــل القيادة 

احلكيمة جلاللته.

صاحب السمو تلقى رسائل تهنئة من عدد من كبار الشيوخ واملسؤولني وملك املغرب مبناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد احلكم

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

داعني اهللا تعالى أن ميد سموكم 
بعونه وتوفيقه لتظلوا ملسيرة 
الوفاء والعطــاء قائدا حكيما 
ولوطننــا الغالي راعيا أمينا، 
كما نسأله أن يحفظ سموكم 
بعنايته ويحيطكم برعايته، 
وأن يدمي على وطننا العزيز 
نعمتــي األمــن واألمــان فــي 
ظل قيادة ســموكم الرشــيدة 
(حفظكم اهللا ورعاكم) وسدد 

على دروب اخلير خطاكم.
وكل عام وسموكم بخير،،، 
مشــعل األحمــد اجلابــر 

الصباح
ولي العهد».

هــذا، وقــد بعــث صاحب 
الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمد برسالة شكر جوابية إلى 
أخيه سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد ضمنها سموه 
خالص شكره على ما عبر عنه 
أخوه سمو ولي العهد من فيض 
املشاعر األخوية ومن صادق 
الدعاء بهذه املناســبة، سائال 
سموه املولى تعالى أن ميتع 
سموه مبوفور الصحة ومتام 
العافيــة ويدمي علــى الوطن 
الغالــي نعمة األمــن واألمان 
والرخــاء، وأن يوفق اجلميع 
خلدمته ورفعة شأنه وصون 
مكانته املرموقة عبر حتقيق 

محافظ األحمدي هنأ صاحب السمو
أعــرب محافــظ األحمدي 
الشيخ فواز اخلالد عن أسمى 
آيــات التهانــي والتبريــكات 
الذكــرى  مبناســبة حلــول 
البهيجة الثانية لتولي صاحب 
الســمو األمير الشــيخ نواف 

األحمد مقاليد احلكم.
وقال اخلالد: يشرفني أن 
أرفع إلى مقام صاحب السمو 
األمير، أبقاه اهللا، أسمى آيات 
التهاني والتبريكات مقرونة 
بتأكيد معاني الوالء واالنتماء 
القلبية  والوفــاء والدعــوات 

مبوفور الصحة والعافية وطول العمر، سائال 
املولى جــل وعــال التوفيق والســداد الدائمني 
لسموه ملواصلة قيادة مسيرة اخلير والعطاء 
والنمــاء والرخــاء وحتقيق املزيــد من الرفعة 

واملجد التقدم واالزدهار واألمن 
واألمان واالســتقرار لكويتنا 

احلبيبة على الصعد كافة.
محافـــــظ  واستطـــــرد 
األحمــدي: مســتحضرين في 
هــذه املناســبة العزيزة على 
قلــوب اجلميع وبــكل الفخر 
واالعتزاز واإلجالل مســيرة 
عطاء سموه في خدمة وطنه 
وأهله على امتداد عقود، ندعو 
املولى سبحانه أن يحفظ سموه 
للكويت وملواطنيها على الدوام، 
نعم الوالد والقائد واملعلم، وأن 
يخطو وطننا الغالي فــي عهده امليمون املزيد 
من اخلطوات الوثابة نحو مستقبل أكثر إشراقا 
تتحقق فيه الغايات في ظل الرعاية الســامية 

احلكيمة لسموه، أبقاه اهللا، إنه نعم املجيب.

الشيخ فواز اخلالد

اختيار ضابط بـ «احلرس» بني أفضل قادة األمن السيبراني
كرم وكيــل احلرس الوطني الفريق 
الرفاعــي، بحضــور  الركــن م.هاشــم 
املعاون للشــؤون املالية وإدارة املوارد 
اللواء رياض الطــواري، ركن أول أمن 
ســيبراني املقدم م.أحمــد علي عبداهللا 
مبناســبة اختياره مــن بني أفضل قادة 
األمن السيبراني بالشرق األوسط للعام 
٢٠٢٢ «CISO٥٠» مــن قبــل أكبر جتمع 
للشركات العاملية االستشارية في مجال 
األمن السيبراني. وهنأ الرفاعي الضابط 
املكرم، ونقل له تهنئة القيادة ممثلة في 
رئيس احلرس الوطني ســمو الشــيخ 
ســالم العلي، معتبــرا أن التكرمي خير 

دليــل على جناح احلــرس الوطني في 
مسايرة ركب التكنولوجيا احلديثة في 
كافة وحداته من خالل تنفيذ اإلجراءات 
اخلاصة باألمن الســيبراني بكل كفاءة 
واقتدار متاشيا مع التوجه العاملي حلماية 
شــبكات االنترنت في املواقع واجلهات 
احليوية، كما يثبت مدى كفاءة منتسبي 
احلرس الوطني وقدرتهم على التميز في 
املجاالت املختلفة. وأشار إلى احلرص على 
تشجيع منتسبي احلرس الوطني ودعهم 
للوصول الى أعلى درجات التميز انطالقا 
من اهتمــام القيادة الكرميــة باالرتقاء 

الفريق الركن م.هاشم الرفاعي مكرماً ركن أول أمن سيبراني املقدم م.أحمد عبداهللابالعنصر البشري في كل املجاالت.

ولي العهد لألمير: الكويت في ظل قيادة سموكم احلكيمة وتوجيهاتكم السديدة ستواصل بعقول أبنائها وسواعدهم حتقيق مزيد من اإلجنازات في شتى املجاالت

«التميز اإلنساني» تؤكد استمرار العطاء 
حتت قيادة صاحب السمو وولي العهد

د.علي العنزي: نهنئ القيادة بالذكرى الغالية

التميــز  أكــدت جمعيــة 
اإلنساني ان الكويت كلها بل 
والعديد من دول العالم التي 
وصلت إليها عطاءات الكويت 
البيضاء تســتذكر  وأياديها 
في التاســع والعشــرين من 
ســبتمبر من كل عام ذكرى 
وفاة أمير العطاء والوفاء أمير 
اإلنسانية الذي عاشت الكويت 
في ظل قيادتــه احلكيمة ١٤

عامــا خلــد فيها اســمها في 
احملافــل اإلقليمية والعربية 
والعاملية. ففي مثل هذا اليوم 

من العام ٢٠٢٠ نكست الكويت أعالمها واتشحت 
بالسواد بيوتها وعمت األحزان مناطقها بعد 
إعالن وفاة أمير البالد الشيخ صباح األحمد الذي 
عرفه الكويتيون خاللها أبا وأخا وقائدا أسهم 
في دفع عجلة التنمية فيها وحتقيق نهضتها 
وتعزيز استقرارها. وقال رئيس مجلس إدارة 
جمعية التميز اإلنساني د.خالد الصبيحي: لقد 
حرص األمير الراحل الشــيخ صباح األحمد، 
طيب اهللا ثراه، على تعزيز الوحدة الوطنية 
ومتاسك أبناء الكويت وتكاتفهم ورص صفوفهم 
في ضوء األخطار والتقلبات التي كانت تعصف 
باملنطقة من حني الى آخر. ولفت الصبيحي الى 
الدور الذي يقوم به الشعب الكويتي أو حكومته 

ومســاهماته اإلنسانية منذ 
القــدم من خــالل اجلمعيات 
واملبرات واللجان اخليرية، 
وأوضح الصبيحي أن الشيخ 
صباح األحمد عرف عنه العمل 
اخليري واإلنساني الذي الزم 
عملــه الديبلوماســي املمتد 
لنحــو ٥٠ عاما، حيث ترأس 
الكثير من املنظمات اإلنسانية 

داخل الكويت وخارجها.
وعلى الصعيد اخلارجي 
تبوأت الكويت مكانة مرموقة 
بــني دول العالم اســتحقت 
عليه اختيارها من قبل األمم املتحدة (مركزا 
للعمل اإلنســاني) وأطلق على فقيد الكويت 
حينها لقب (قائد للعمل اإلنساني)، وإذا رحل 
الشــيخ صباح االحمد، رحمه اهللا، بجســده 
فســتظل إجنازاته البارزة مدونة في ســجل 
تاريخ الكويت وعطاءاته خالدة في مسيرتها 
احلديثة وإسهاماته ومبادراته منارة لألجيال 
تقتدي بها لتســهم بدورها فــي بناء الوطن 
وازدهاره. وسيستمر العطاء بإذن اهللا حتت 
قيــادة صاحب الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمد وولي عهده األمني سمو الشيخ مشعل 
األحمد دون توقف لتظل الكويت بلد العطاء 

واإلنسانية على الدوام.

تقدم العميد السابق للمعهد 
العالــي للفنــون املســرحية 
د.علي العنزي بأسمى التهاني 
والتبريكات إلى صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ نواف األحمد، 
وسمو ولي عهده األمني الشيخ 
مشعل األحمد، ورئيس الوزراء 
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصبــاح والشــعب الكويتي 
العزيز كافة، مبناسبة الذكرى 
الثانية لتولي صاحب السمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد 
مقاليد احلكم في البالد، معبرا 

عن أســمى معاني الوفــاء واإلخالص والتهنئة 
والتبريك لسموه وسمو ولي عهده، وشعبنا األغر، 

ضارعا إلى اهللا العلي القدير 
أن يحفظ سموه ويرعاه وميده 
بعونه وتوفيقــه، وأن يطيل 
في عمــره وميتعــه بالصحة 
والعافية. وقال د.العنزي: ليعد 
اهللا على سموهما وعلى شعبنا 
الكويتي األصيل، وقد حتققت 
آمال ســموه، وآمال حكومتنا 
وشعبنا وأمتنا باخلير واليمن 
والبركة، معاهدين سموه على 
السير خلف قيادته احلكيمة 
في مســيرة اإلصالح والتقدم 
والتطويــر. حفظ اهللا ســمو 
األمير، وســمو ولــي العهد، وشــعبنا العظيم، 

وأدامهما ذخرا وسندا للوطن.

د.خالد الصبيحي

د. علي العنزي

التصويت بشهادة اجلنسية األصلية أو شهادة «ملن يهمه األمر»
مشاري املطيري

العامــة  اإلدارة  ذكــرت 
للعالقات واإلعالم األمني بوزارة 
الداخلية أن تصويت الناخبني 
في انتخابات مجلس األمة ٢٠٢٢
ســيكون بشــهادة اجلنســية 
األصلية أو شــهادة «ملن يهمه 
األمر» اخلاصة باالنتخابات في 
حال فقدانها او تلفها. وأضافت 
ان على الناخبني الذين فقدوا 
أو اتلفت جناسيهم التقدم إلى 
اإلدارة العامة للجنسية ووثائق 
السفر صباح يوم االنتخاب من 
الساعة ٨ صباحا إلى الساعة 
٨ مساء للحصول على شهادة 
«ملــن يهمــه األمــر» اخلاصة 
باالنتخابات ليتمكنوا من أداء 

واجبهم الوطني.
وأشــارت إلى ان إجراءات 
احلصول على بدل فاقد أو تالف 
لشهادة اجلنسية هي حضور 
صاحب العالقة شــخصيا إلى 
اإلدارة العامة للجنسية ووثائق 
الســفر مبنطقــة الضجيــج، 
مصطحبا معه البطاقة املدنية 
األصلية وصورة عنها إضافة 

وميكــن  مركباتهــم.  داخــل 
للناخبــني التعــرف على رقم 
القيــد االنتخابــي والدائــرة 
ومكان االقتــراع ورقم اللجنة 
عبــر تطبيق ســهل احلكومي 
أو املوقــع اإللكتروني لوزارة 

الساعة ٨ صباحا إلى ٨ مساء 
في يوم االقتــراع. هذا، وبثت 
وزارة الداخلية عدة بروشورات 
توعوية بهذا اخلصوص، كما 
دعت الناخبني الى التعاون مع 

رجال األمن.

الداخلية علــى الرابط التالي: 
www.moi.gov.kw. وأشــارت 
إلى ان إدارة شؤون االنتخابات 
قد قامت بتوفير خط ســاخن 
على الرقم ١٨٨٩٨٨٨ للرد على 
أي استفســارات للناخبني من 

«الداخلية»: ذكرت أن القيد االنتخابي ومكان االقتراع ورقم اللجنة ميكن للناخبني التعرف عليها عبر تطبيق «سهل» أو موقع الوزارة

إلــى صورتــني شــخصيتني 
٤×٦ خلفيــة زرقــاء. وحرصا 
على راحة كبار الســن وذوي 
الهمم خصصت اإلدارة العامة 
الســفر  للجنســية ووثائــق 
موظفــني إلجنــاز معامالتهــم 

«الصحافيني» تشارك في مراقبة انتخابات مجلس األمة
استجابة ملوافقة مجلس الوزراء، 
تشارك جمعية الصحافيني وجمعية 
الشفافية وجمعية النزاهة الوطنية، 
فــي متابعة انتخابــات مجلس األمة 

.٢٠٢٢
وأوضــح مجلــس إدارة جمعيــة 
الصحافيــني أن هذه املشــاركة تأتي 
من حرص مجلس الوزراء على ضمان 
إجراء عملية االنتخابات ملجلس األمة 
في جو من النزاهة واحلرية ومتكني 
الناخبــني فــي التعبيــر عــن آرائهم 
واختيارهم ملمثليهم في مجلس األمة، 
وسعيا لتحقيق أعلى معايير الشفافية، 
ودعما لدور شراكة منظمات املجتمع 

املدني في العملية الدميوقراطية.


