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النواف للوزراء: بذل الغالي والنفيس ملواجهة التحديات ودفع مسيرة التنمية
أشار في االجتماع األول ملجلس الوزراء إلى أهم األولويات التي تقتضي العمل من أجل ترجمة التوجيهات السامية لصاحب السمو األمير وسمو ولي العهد

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف وأعضاء احلكومة اجلديدة في صورة جماعية على هامش االجتماع األول ملجلس الوزراء

سمو الشيخ أحمد النواف مترئسا اجتماع مجلس الوزراء ويبدو الشيخ طالل اخلالد ود.محمد الفارس

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف

اخلالـد: نتعهد بالعمل كفريق واحـد ال يكّل لتنفيذ التوجيهات السـامية لتحقيق النهضة لوطننا العزيز وشـعبه الكرمي 
مجلـس الوزراء يدعو إلى اسـتلهام الدروس والعبـر للمحافظة على أمن الوطن واسـتقراره وتعزيـز وحدته الوطنية

بعد أداء القسم الدستوري 
للحكومة اجلديدة أمام ســمو 
ولــي العهد الشــيخ مشــعل 
األحمــد، حفظــه اهللا، صباح 
أمــس، تابع مجلــس الوزراء 
عقد اجتماعه في قصر السيف 
برئاســة سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ أحمد النواف، 
وبعد االجتمــاع صرح نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
النفط ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء د.محمد الفارس 

مبا يلي:
رئيــس  ســمو  وّجــه 
مجلس الوزراء في مستهل 
االجتماع كلمــة رحب فيها 
الوزراء،  باألخت واإلخــوة 
شــاكرا لهــم قبولهم حتمل 
الوزاري  العمل  مســؤولية 
فــي هــذه املرحلــة املهمة، 
منوها بالتوجيهات السديدة 
لصاحب السمو األمير الشيخ 

واألنظمة، والعمل على تلمس 
وحل مشاكل املواطنني.

كما أشــار ســمو رئيس 
مجلــس الــوزراء إلــى أهم 
األولويــات التــي تقتضــي 
االهتمام من احلكومة بالعمل 
من أجل ترجمة التوجيهات 
الســامية لصاحب الســمو 
األمير وســمو ولــي العهد، 
حفظهمــا اهللا ورعاهمــا، 
الغالــي والنفيــس  وبــذل 
التحديات اجلسام  ملواجهة 
التنفيذي  للقيــام بالعمــل 
املأمول لدفع مسيرة التنمية 
واالنطــالق نحو بناء بلدنا 

الغالي وتعزيز استقراره.
هذا، وقد رد نائب رئيس 

مع استمرار اجلهود للقضاء 
على الفساد بجميع أشكاله.
هــذا، ومبناســبة حلول 
الذكرى الـ٣٢ جلرمية الغزو 
الغاشــم للكويت  العراقــي 
والتي صادفت أمس الثالثاء، 
استذكر مجلس الوزراء بكل 
مشاعر األلم واألسى جرمية 
الغدر فجر الثاني من أغسطس 
١٩٩٠، والتــي راح ضحيتها 
مئات من الشهداء الذين رووا 
بدمائهم الزكية أرض الكويت 
الطاهرة وضحوا بأنفسهم من 
أجل رفعه هذا الوطن العزيز 
وســالمة أراضيــه ومازالت 
الكويــت تســتقبل رفاتهم، 
مبتهال إلى املولى العلى القدير 

واستقراره والتكاتف لتعزيز 
الوحــدة الوطنية، واملضي 
قدما الستكمال مسيرة اآلباء 
واألجداد لبناء حاضر الوطن 
ومســتقبله، وأن يدمي على 
وطننا الغالــي نعمة األمن 
واألمان واالســتقرار ودوام 
العزة واالزدهار والرخاء في 
ظل القيادة احلكيمة لصاحب 
الســمو وولى عهده األمني، 

حفظهما اهللا ورعاهما.
وبناء على عرض ســمو 
الــوزراء  رئيــس مجلــس 
واســتنادا الى نــص املادة 
١٠٧ من الدستور، فقد اعتمد 
الــوزراء مشــروع  مجلس 
مرســوم بحل مجلس األمة 

مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الداخليــة بالوكالة  ووزير 
الشــيخ طــالل اخلالد على 
سموه بكلمة عبر فيها باسمه 
وباسم أخته وإخوانه الوزراء 
عن عظيم التقدير واالعتزاز 
على ثقــة صاحب الســمو 
وسمو ولي العهد، حفظهما 
اهللا ورعاهما، معاهدا بالعمل 
كفريق واحد ال يكل لتنفيذ 
التوجيهات السامية خلدمة 
الوطن واملواطنني وحتقيق 
النهضــة والنمو واالزدهار 
لوطننا العزيز وشعبه الكرمي 
واإلســراع في دفــع عجلة 
التنميــة واالرتقــاء بجودة 
اخلدمات املقدمة للمواطنني 

أن يتغمدهم بواسع رحمته 
ويسكنهم فسيح جناته، انه 

السميع املجيب.
الشــكر  الكويت  وجتدد 
واالمتنان لألشقاء واألصدقاء 
الذيــن ســاهمت جهودهــم 
املباركة ومواقفهم املشرفة 
الشــجاعة بعــد فضل اهللا 
تعالى في حتريــر الكويت 
من قوى البغــي والعدوان 
واستعادة شرعيتها الدولية 
وسيادتها وحريتها وكرامتها.
كذلــك يدعــو مجلــس 
الــوزراء الشــعب الكويتي 
في هذه الذكرى األليمة ألن 
يســتلهم الــدروس والعبر 
للمحافظة على أمن الوطن 

ورفعه إلى صاحب الســمو 
األمير، حفظه اهللا ورعاه.

ثم بحث مجلس الوزراء 
الشؤون السياسية في ضوء 
آخر املستجدات الراهنة على 
الساحتني العربية والدولية، 
وبهذا الصــدد عبر مجلس 
الــوزراء عن أحــر التعازي 
رئيــس  إلــى  واملواســاة 
الواليات املتحدة األميركية 
الرئيس جوزيف  الصديقة 
بايدن، بضحايا الفيضانات 
جراء األمطار الغزيرة التي 
هطلت على والية كنتاكي، 
والتي أســفرت عن سقوط 
العشــرات مــن الضحايــا 
واملصابــني، ســائال املولى 
عــز وجل ســرعة الشــفاء 
للمصابني، معربا عن ثقته 
في أن يتمكن املسؤولون في 
هذا البلد الصديق من جتاوز 
آثار هذه الكارثة الطبيعية.

نواف األحمد، وســمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، 
حفظهمــا اهللا ورعاهمــا، 
الســيما كلمــة ســمو ولي 
العهد، التي وجهها للمواطنني 
بتاريــخ ٢٠٢٢/٦/٢٢ وكذلك 
التــي أســداها  النصائــح 
ســموه بعــد أداء الــوزراء 
أمــام  الدســتوري  القســم 
سموه، والتي تركزت حول 
مضاعفة اجلهــود والعطاء 
والعمل بروح الفريق الواحد 
لتســريع عمليــة التنميــة 
والبناء فــي البالد، والعمل 
على حتقيق الطموحات التي 
يتطلع إليها اجلميع وجتسيد 
الدستور والقانون  احترام 

مدربو «التطبيقي»: ثقتنا كبيرة 
في احلكومة للمرحلة املقبلة

نقابة التعليم العالي:
نتمنى حتقيق طموحات 

وآمال الشعب الكويتي تقــدم رئيــس الهيئــة 
اإلداريــة لرابطــة أعضاء 
التدريــب بالكليات  هيئة 
الهيئــة  التطبيقيــة فــي 
العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب فيصل الضاحي 
وجميــع أعضــاء الهيئــة 
اإلداريــة بخالص التهاني 
إلــى ســمو  والتبريــكات 
رئيــس مجلــس الــوزراء 
النــواف  الشــيخ أحمــد 
الــوزراء  الصبــاح وإلــى 
أعضاء احلكومة اجلديدة 

مبناسبة املرسوم السامي بتشكيل احلكومة.
وقال الضاحــي ان املرحلة الراهنة تتطلب العمل اجلاد 
من احلكومة اجلديدة ومحاربة كافة أوجه الفســاد، مؤكدا 
أن الرابطة لديها ثقة كبيرة في سمو رئيس مجلس الوزراء 
وحكومته الرشــيدة إلدارة هذه املرحلــة بخبرته وحنكته 
املعهودة مبا يحقق تطلعات أبناء الكويت. وختم الضاحي 
تصريحــه متوجها إلى اهللا بالدعاء أن يحفظ ســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد وسمو ولي عهده األمني الشيخ مشعل 
األحمد وأن يدمي على الكويت نعمة األمن واألمان واالستقرار، 

وأن تعود الكويت الى سابق عهدها درة للخليج.

تقــــــدم رئـيـــــس 
نقابــة العاملـيـــن فــي 
العالي  التعليــم  وزارة 
د.خالــد البراك بخالص 
التهانــي والتبريــكات 
إلى سمو رئيس مجلس 
الــوزراء الشــيخ أحمد 
النواف وأعضاء احلكومة 
اجلديدة مبناسبة صدور 

مرسوم تعيينهم.
ومتنى البراك العضاء 
احلكومة اجلديدة السداد 
والتوفيــق ملا فيه خير 

الكويت وشــعبها، حتت ظل ورايــة القيادة احلكيمة 
ممثلة بصاحب الســمو األمير الشــيخ نواف األحمد 
وسمو ولي عهده األمني الشيخ مشعل األحمد، حفظهما 

اهللا ورعاهما.
ومتنى البراك للحكومة اجلديدة التوفيق والنجاح 
في أداء مهامها وحتقيق الطموحات واآلمال التي يتطلع 

إليها الشعب الكويتي.

فيصل الضاحي

د. خالد البراك

«اإلطفاء» و«احلرس» بحثا تطوير التعاون بينهما

اجتمع رئيس قوة اإلطفاء 
العام الفريق خالد املكراد صباح 
امس مع وكيل احلرس الوطني 
الفريق ركن م.هاشم الرفاعي 
بحضور القيــادات والضباط 
املكلفــني من اجلانبني ملتابعة 
بروتوكــول التعــاون وذلــك 
لإلشراف واملتابعة على تنفيذ 
البروتوكول بني قوة اإلطفاء 

العام واحلرس الوطني.

واملعدات املستخدمة وتطوير 
التدريــب والتأهيل  برامــج 
العلمــي من خــالل الدورات 
العسكرية التخصصية لدى 
اجلهتني، باالضافة الى التوسع 
في اكتساب اخلبرات امليدانية 
في التعايش العملي للضباط 
واألفــراد أثنــاء التعامل مع 
احلوادث الكبرى وممارســة 
العمل امليداني الوقائي حلماية 

املباني واملنشآت.
بدوره، شكر الفريق هاشم 
القيــادات  الرفاعــي جهــود 
والضباط املكلفني من اجلهتني 
على تنفيذ بروتوكول التعاون، 
وطالبهم بتكثيف وتعزيز سبل 
التعاون وتسخير اإلمكانيات 
لتشــمل اكبر عــدد ممكن من 
التابعة  القطاعات والوحدات 

للجهتني.

الفريق خالد املكراد والفريق ركن م. هاشم الرفاعي ترأسا االجتماع

وقــد تضمــن االجتمــاع 
السنوي اإلشراف على تطوير 
ســبل التعــاون مــن خــالل 
البروتوكول  حتديث بنــود 
ملواكبــة التطوير في جميع 
أوجه التعــاون بني اجلهتني 
ومواكبة طبيعة التعامل مع 
احلوادث في ظل املستجدات 
بعلوم اإلطفاء والوقاية من 
املخاطــر وتطويــر اآلليــات 

امتنان وتقدير 
جلهود صباح اخلالد

أعرب مجلس الوزراء عن بالغ الشكر 
واالمتنان لسمو الشيخ صباح اخلالد على 
مــا بذله من جهــود مضنية بكل إخالص 
وتفان من أجل خدمة وطننا الغالي طول 
فترة رئاسته ملجلس الوزراء، مقدرا لتحمله 
املســؤولية واألمانة الكبيرة ومســاعيه 
احلميدة، وما حققــه من إجنازات طيبة، 
سائال املولى عز وجل أن يدمي عليه موفور 

الصحة والعافية والتوفيق والسداد.
كما أعــرب املجلس كذلك عن الشــكر 
إلى اإلخوة الوزراء السابقني، متمنيا لهم 

التوفيق.

مرسوم حّل مجلس األمة: 
اللجوء إلى الشعب إلعادة تصحيح املسار

صدر أمس مرسوم بحل مجلس األمة وفيما يلي نصه:
«مرسوم رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٢٢ بحل مجلس األمة،

بعد االطالع على املادة ١٠٧ من الدستور، وعلى األمر 
األميــري الصادر بتاريــخ ١٠ ربيع اآلخــر ١٤٤٣ هجري 
املوافق ١٥ نوفمبر ٢٠٢١م باالســتعانة بسمو ولي العهد 

ملمارسة بعض اختصاصات األمير الدستورية.
تصحيحا للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق 
وعــدم تعاون واختالفات وصراعــات وتغليب املصالح 
الشخصية وعدم قبول البعض للبعض اآلخر وممارسات 
وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية وجب اللجوء إلى الشعب 
باعتباره املصير واالمتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة 

تصحيح املسار بالشكل الذي يحقق مصاحله العليا.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة 

مجلس الوزراء رسمنا باآلتي:
مادة أولى: يحل مجلس األمة.

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل 
فيمــا يخصه تنفيذ هذا املرســوم ويعمــل به من تاريخ 

صدوره وينشر في اجلريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل األحمد اجلابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء - أحمد نواف األحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: ٤ محرم ١٤٤٤ هجري.

املوافق: ٢ أغسطس ٢٠٢٢.

تصحيحاً للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختالفات وصراعات

وزير املالية: ال مراسيم ضرورة لربط امليزانية
أعلن وزير املالية ووزير الدولة للشؤون االقتصادية واالستثمار 
عبدالوهــاب الرشــيد، أن مجلــس الوزراء قرر عــدم اللجوء إلى 
مراســيم ضرورة لربط ميزانية الــوزارات واإلدارات احلكومية 
وقوانني ربط ميزانيات الهيئات امللحقة واملؤسســات املســتقلة 
للســنة املالية (٢٠٢٢-٢٠٢٣) واالنتظار إلــى ما بعد االنتخابات 
املقبلة وإقرارها من قبل مجلس األمة. وأضاف الوزير الرشيد في 
تصريح لـ«كونا» وتلفزيون الكويت، عقب اجتماع عقده مجلس 
الوزراء في قصر الســيف، أن القرار جاء بتوجيهات صادرة من 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، وذلك احتراما 

حلق األمة في مراقبة وإقرار امليزانية.
وذكــر أن قرار مجلس الوزراء يأتي التزاما بقرار ســمو ولي 

العهد الشــيخ مشعل األحمد، حفظه اهللا، بحل مجلس األمة حال 
دســتوريا والدعوة إلى انتخابات عامة اســتنادا إلى املادة (١٠٧) 
من دستور الكويت، كما جاء في كلمته التاريخية في ٢٢ يونيو 
املاضي، والتي كلفه صاحب الســمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، بإلقائها. وقال إنه عمال باملادة رقم (١٤٥) من 
دســتور الكويت، ســيتم العمل مبيزانية الســنة السابقة حلني 
صدور قانون ربط امليزانية للســنة احلالية. وبني أن الفرق بني 
امليزانيتــني هــو ١٧ مليون دينار فقط (نحــو ٥٥ مليون دوالر)، 
حيث بلغت املصروفات املتوقعة في ميزانية (٢٠٢١-٢٠٢٢) قيمة 
٢٣٫٠٤٨٫٠٠٠٫٠٠٠ مليار دينار (نحو ٧٥٫٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ مليار دوالر)، 
أمــا املصروفات املتوقعة في ميزانيــة (٢٠٢٢-٢٠٢٣) فقد بلغت 

٢٣٫٠٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠ مليار دينار (نحو ٧٥٫٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ مليار دوالر).
وتابــع «لذلك فــإن التأجيل إلى ما بعــد االنتخابات ممكن 
بضوابط معينة مع األخذ بعني االعتبار ضرورة إقرار امليزانية 
قبل شهر نوفمبر املقبل». وأكد أنه «ستستمر جميع االلتزامات 
احلالية والعقود اجلارية والصرف على املشــاريع الســارية 
وإجراءات تعيني املواطنني في اجلهات احلكومية بنفس إجراءات 
السنة السابقة». وقال «بهذه املناسبة وبتوجيه من سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشــيخ أحمد النــواف، أود أن أؤكد ان احلكومة 
على أمت اســتعداد ملناقشة امليزانية واحلساب اخلتامي واحلالة 
املالية للدولة مع أعضاء املجلس اجلديد في اجللسات األولى من 

دور االنعقاد املقبل».

مجلس الوزراء قرر االنتظار إلى ما بعد االنتخابات املقبلة إلقرارها


