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وزير «التجارة» فهد الشريعان لـ «األنباء»: 
الوضع يحتاج ملعاجلة سريعة لكثير من األمور

وزير «األشغال» علي املوسى لـ «األنباء»: 
سأمد يد العون للجميع ملصلحة الكويت

عاطف رمضان

فــي أول تصريــح لوزيــر التجارة 
والصناعة فهد مطلق الشريعان، أعرب 
خاللــه لـ«األنباء» أنــه يتمنى من اهللا 
تعالى أن يكون محال لهذه الثقة الكبيرة 
التي منحتها له القيادة احلكيمة للكويت.

الشــريعان أن الوضــع  وأضــاف 
الذي نعيشــه اآلن ال يحتمل أي تأخير 
ويحتاج ملعاجلة سريعة لكثير من األمور 
لتقوميها. وقال الشريعان: أمتنى اخلير 
للجميع وأن يوفقنا اهللا تعالى في األعمال 
واملهام املطلوبة منا اآلن وخالل الفترة 

املقبلة.

عاطف رمضان

فــي أول تصريح لــه بعد التشــكيل 
احلكومي اجلديد، قال وزير األشغال ووزير 
الدولة لشؤون الشباب علي حسني املوسى 
لـ «األنباء» إن اختياره ضمن التشــكيل 
الوزاري اجلديد لتولي حقيبتي «األشغال» 
و«الشــباب» هو ثقة غالية منحت له من 
قبل القيــادة احلكيمــة للكويت. وأعرب 

املوسى عن شكره وتقديره لصاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد، وسمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، وسمو رئيس 
الوزراء الشــيخ صباح اخلالد، على هذه 
الثقة الغالية. وقال املوســى: نسأل اهللا 
تعالى أن أكون عند حسن هذه الثقة الكبيرة 
لقيادتنا وســأمد يد العون لفريق العمل 
الوزاري مبجلس الوزراء وللجميع لتحقيق 
ما فيه مصلحة وطننا احلبيب الكويت.

أكد أن اختياره ضمن احلكومة اجلديدة ثقة غالية من القيادة السياسية

فهد الشريعان

علي املوسى

«نقابة األوقاف»: نتطلع الستكمال املسيرة الناجحة
هنــأ رئيس مجلس إدارة 
نقابــة العاملــني فــي وزارة 
األوقاف بندر النصافي وزير 
األوقــاف عيســى الكنــدري 
بالثقة الســامية التي حظي 
بها وتكليفه باالستمرار بتولي 
احلقيبة الوزارية في التشكيل 

احلكومي اجلديد.
وقال النصافي، في تصريح 
صحافــي: نيابة عــن جميع 
العاملني فــي وزارة األوقاف 

أتقدم بأســمى آيات التهاني 
والتبريكات للوزير عيســى 
الكندري بتجديد ثقة القيادة 
السياســية واســتمراره في 
تولي حقيبة العمل الوزاري 
ضمن صفوف أعضاء مجلس 
الوزراء برئاسة رئيس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ صباح 

اخلالد.
وتابع: ان نقابة العاملني 
في وزارة األوقاف تتطلع إلى 

مزيــد من العمــل واالجتهاد 
خالل املرحلــة القادمة حتى 
األوقــاف  وزارة  تســتكمل 
مســيرتها الناجحة وبجميع 
قطاعاتهــا إلى ما فيه صالح 

البالد والعباد.
وقــال: ان نقابة العاملني 
فــي وزارة األوقــاف تتطلع 
إلــى مرحلة جديــدة تتحقق 
فيها آمال وتطلعات موظفي 

الوزارة. بندر النصافي

األمير بارك تشكيل احلكومة اجلديدة ووّجه بالتعاون املثمر بني السلطتني

نائبا لرئيس مجلس الوزراء 
ووزيرا للدفاع

٢- أحمــد منصور األحمد 
الصبــاح نائبــا لرئيــس 

الــوزراء ووزيرا  مجلــس 
للداخلية

٣- د.محمد عبــد اللطيف 
الفارس نائبا لرئيس مجلس 

الــوزراء ووزيــرا للنفــط 
ووزيــرا للكهربــاء واملــاء 

والطاقة املتجددة
٤- عيسى أحمد محمد حسن 

الكنــدري وزيــرا لألوقاف 
والشؤون اإلسالمية

٥- د.أحمــد ناصر احملمد 
الصبــاح وزيرا للخارجية 

ووزير دولة لشؤون مجلس 
الوزراء

عبــداهللا  د.رنــا   -٦
الفارس وزير  عبدالرحمن 
دولة لشؤون البلدية ووزير 
دولة لشــؤون االتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات
٧- د.علي فهد املضف وزيرا 
للتربية ووزيــرا للتعليم 

العالي والبحث العلمي
٨- املستشار جمال هاضل 
سالم اجلالوي وزيرا للعدل 
ووزير دولة لشؤون تعزيز 

النزاهة
٩- د.حمد أحمد روح الدين 

وزيرا لالعالم والثقافة
١٠- د.خالد مهوس سليمان 

السعيد وزيرا للصحة
١١- عبــد الوهــاب محمــد 
الرشيد وزيرا للمالية ووزير 
دولة للشؤون االقتصادية 

واالستثمار
١٢- علي حسني علي املوسى 
العامــة  وزيــرا لألشــغال 
ووزير دولة لشؤون الشباب

١٣- فهــد مطلــق نصــار 
الشــريعان وزيرا للتجارة 

والصناعة
العــرو  ١٤- مبــارك زيــد 
املطيــري وزيرا للشــؤون 
والتنميــة  االجتماعيــة 
املجتمعيــة ووزيــر دولة 
لشؤون اإلسكان والتطوير 

العمراني
١٥- محمد عبيد الراجحي 
وزير دولة لشؤون مجلس 

األمة
مادة ثانية: على رئيس 
مجلس الــوزراء إبالغ هذا 
املرســوم إلى مجلس األمة 
بــه مــن تاريــخ  ويعمــل 
صدوره وينشر في اجلريدة 

الرسمية.
ولي العهد

مشعل األحمد اجلابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء

صباح خالد احلمد الصباح
صدر بقصر السيف في: ٢٤ 

جمادى األولى ١٤٤٣
املوافق: ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١.

صاحب السمو استقبل رئيس الوزراء في دار ميامة.. وولي العهد أصدر مرسوماً بتشكيلها

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبالً سمو الشيخ صباح اخلالد

سمو األمير الشيخ نواف األحمد يتسلم التشكيل احلكومي اجلديد من سمو الشيخ صباح اخلالد صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مستقبالً سمو الشيخ صباح اخلالد

استقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
ظهــر أمس، فــي دار ميامة 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ صبــاح اخلالــد، 
حيث رفع لسموه األسماء 
املقترحة لتشكيل احلكومة 
اجلديدة، وقد بارك سموه 
هذا االختيار، وزود سموه 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
بتوجيهاته السديدة، متمنيا 
لهم كل التوفيق والســداد، 
متطلعا سموه إلى التعاون 
املثمر بني أعضاء السلطتني 
التشــريعية والتنفيذيــة 
وتوجيه كافة اجلهود لكل ما 
فيه خير الوطن واملواطنني 
الكرام واملقيمني وحتقيق كل 
ما ينشده الوطن العزيز من 

تقدم ومنو وازدهار.
كما اســتقبل سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد 
في قصر بيان أمس ســمو 
رئيــس مجلــس الــوزراء 
الشــيخ صبــاح اخلالــد، 

حيــث رفــع إلــى ســموه 
أسماء الوزراء في التشكيل 

احلكومي اجلديد.
هذا وقد صدر مرســوم 
رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٢١ بتشكيل 

الوزارة، فيما يلي نصه:
علــى  االطــالع  بعــد 

الدستور
وعلــى األمــر األميــري 
الصــادر بتاريــخ ١٠ ربيع 
اآلخــر ١٤٤٣هـــ املوافق ١٥ 
نوفمبر ٢٠٢١م باالستعانة 
بسمو ولي العهد ملمارسة 
بعض اختصاصات األمير 
الدســتورية وعلــى األمر 
األميري الصادر بتاريخ ١٨ 
ربيع اآلخر ١٤٤٣هـ املوافق 
٢٣ نوفمبــر ٢٠٢١ بتعيــني 
سمو الشيخ/ صباح خالد 
احلمــد الصبــاح رئيســا 
ملجلــس الــوزراء، وبنــاء 
على عرض رئيس مجلس 

الوزراء، رسمنا باآلتي: 
مادة أولى: يعني كل من:

١- حمد جابر العلي الصباح 

ــار ــو وازده ــدم ومن ــن تق ــن م ــده الوط ــا ينش ــق كل م ــني وحتقي ــني واملقيم ــن واملواطن ــر الوط ــه خي ــا في ــكل م ــود ل ــع اجله ــه جمي توجي

احلكومة الرابعة للخالد
تضمن التشــكيل الوزاري اجلديد، حتت رئاســة 
ســمو الشــيخ صباح اخلالــد ٦ وزراء مــن احلكومة 
الســابقة، إضافة إلى ٨ وزراء جدد، مع عودة الشــيخ 

أحمد املنصور إلى املنصب الوزاري.
وتضمن التشــكيل ٣ نــواب لرئيس الوزراء، وهم 
الشيخ حمد جابر العلي نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا 
للدفاع، والشيخ أحمد املنصور نائبا لرئيس الوزراء 
ووزيــرا للداخليــة، ود.محمد الفــارس نائبا لرئيس 
الوزراء ووزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء واملاء والطاقة 

املتجددة.

ملشاهدة الڤيديو


