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أمر أميري بتعيني جابر املبارك رئيساً للوزراء
صدر أمر أميري بتعيني سمو الشيخ جابر املبارك 

رئيسا ملجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة 
اجلديدة وفيما يلي نص األمر األميري:
أمر أميري بتعيني رئيس مجلس الوزراء

بعد االطالع على الدستور
وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 19 رمضان 1434 هجرية 

املوافق 28 يوليو سنة 2013 بقبول استقالة رئيس 
مجلس الوزراء. أمرنا باالتي: مادة أولى

يعني سمو الشيخ جابر مبارك احلمد الصباح رئيسا 
ملجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزراء اجلديدة 

وعرض أسمائهم علينا إلصدار مرسوم تعيينهم.
مادة ثانية :على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا 

هذا وإبالغه ملجلس األمة ويعمل به من تاريخ صدوره 

وينشر في اجلريدة الرسمية. وكان صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد استقبل بقصر السيف 

صباح امس على التوالي رئيس مجلس األمة السابق 
جاسم اخلرافي وسمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 
مجلس الوزراء السابق وذلك في اطار املشاورات 

التقليدية اجلارية لتشكيل احلكومة اجلديدة. وكان 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد اصدر أمرا 
أميريا بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء هذا نصه.. 

 بعد االطالع على الدستور. 
 وعلى األمر األميري الصادر بتاريخ 21 محرم سنة 

1434 هجرية املوافق 5 من ديسمبر 2012 بتعيني سمو 
الشيخ جابر مبارك احلمد الصباح رئيسا ملجلس 

الوزراء. 

 وعلى املرسوم رقم 296 لسنة 2012 بتشكيل الوزارة 
واملراسيم املعدلة له. وعلى كتاب االستقالة املرفوع إلينا 

من سمو الشيخ جابر مبارك احلمد الصباح رئيس 
مجلس الوزراء. 

 أمرنا باآلتي: 
مادة أولى 

 تقبل استقالة سمو الشيخ جابر مبارك احلمد الصباح 
رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم 

في تصريف العاجل من شؤون منصبه حلني تشكيل 
الوزارة اجلديدة. 

مادة ثانية 
 يعمل بأمرنا هذا من تاريخ صدوره ويبلغ إلى مجلس 

األمة وينشر في اجلريدة الرسمية.
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال جاسم اخلرافي 

ولي العهد استقبل اخلرافي
 واحملمد واخلالد

سفارتنا في مدريد: ال كويتيني 
في حادث القطار

مدريد � كونا: طمأنت س����فارتنا لدى اس����بانيا الى عدم وجود أي 
مواطن كويتي بني ضحايا حادث القطار السريع املروع الذي وقع 

شمال غرب اسبانيا يوم االربعاء املاضي.
وقال القائم باالعمال في السفارة أحمد احلربش في تصريح خاص 
ل� »كونا« امس ان السلطات االسبانية انهت في وقت متأخر عملية 
حتديد هويات آخر ثالث ضحايا للحادث وكذلك هويات اجلرحى 
املتواجدين في املستش����فيات، مطمئنا الى عدم وجود اي مواطن 
كويتي بينهم. وأضاف انه انطالقا من حرص السفارة ومتابعتها 
املستمرة فإنها كانت وبالتنسيق مع ادارة االزمات في وزارة اخلارجية 
االسبانية على اتصال دائم باجلهات املعنية منذ وقوع احلادث للتأكد 

من عدم وجود مواطنني كويتيني بني ضحايا احلادث.

استقبل س���مو ولي العهد الشيخ نواف االحمد في ديوانه 
بقصر السيف صباح امس رئيس مجلس االمة السابق جاسم 
اخلرافي.  واستقبل سمو ولي العهد بقصر السيف صباح امس 

سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء السابق. 
كما استقبل سموه بقصر السيف صباح امس رئيس جهاز 

االمن الوطني الشيخ محمد اخلالد.

سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد مستقبال الشيخ محمد اخلالد


