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األمير: مع الدستور والقانون.. ونصلح ما نبي نهدم ويهمني املواطن 
وراحته.. والنظام اجلديد جاء لينظم حال ويساعد كل محتاج

عيالك الوزراء وســمو رئيســهم 
واخوانك وأبنائك أعضاء املجلس 
الذين اختارتهم األمة وصلتهم أن 

يتحملوا مسؤوليتهم كاملة».
سمو أمير البالد: «إن شاء اهللا»
سمو ولي العهد: «إن شاء اهللا 
يا طويل العمر انك تقوم بالسالمة 
والصحة والعافية وتلتقي واياهم 

وجها لوجه».
سمو أمير البالد: «إن شاء اهللا»
ســمو ولي العهد: «متى ما إن 
شاء اهللا متت فحوصاتك يا طويل 

العمر».
وخالل استقبال صاحب السمو 
األمير لسمو ولي العهد بحضور 
ســمو رئيس مجلس الوزراء قال 
سمو ولي العهد: «أنا أستأذن سموك 
سأوقع مرسوم ولدنا أحمد النواف 
برئاسة احلكومة اجلديدة بعد إذن 
ســموك التي عرضت على سموك 
وأخذت املوافقة منك فاليوم ال بد أنا 
أوقعه فأوقعه جدامك حتى أحتمل 
مسؤوليتي أمام اهللا وأمامك وأمام 

الشعب الوفي». 
وكان قد صدر أمر أميري بتعيني 

رئيس مجلس الوزراء.
أمرنا باآلتي

مادة أولى: يعني سمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح رئيسا ملجلس 
الوزراء ويكلف بترشــيح أعضاء 
الوزارة اجلديدة وعرض أسمائهم 

علينا إلصدار مرسوم تعيينهم.
مادة ثانية: علــى رئيس مجلس 
الوزراء تنفيــذ أمرنا هذا وإبالغه 
الــى مجلس األمــة ويعمل به من 
تاريخ صدوره وينشر في اجلريدة 

الرسمية.

واهللا يوفق اجلميع ان شاء اهللا 
خلدمة الوطن».

ســمو ولــي العهــد: «الســمع 
والطاعة ثم السمع والطاعة مني 
ومن احلكومة ومن شعبك االصيل 
الوفي ومن اخواني الذين جنحوا 
نوابا عن األمة في مجلس األمة ما 

نقول اال السمع والطاعة».
ســمو أمير البالد: «بارك اهللا 
التوفيــق  فيكــم وان شــاء اهللا 
والصحــة واهللا يوفقهم ان شــاء 

اهللا في خدمة وطنهم».
سمو ولي العهد: «ستسمع ان 
شاء اهللا ما يسرك من تعاون بني 

أنا يهمني املواطن وراحته ال يقول 
ان النظام اجلديد احلني ما عملي 
شــي... ال. أبي يعرف ان النظام 
اجلديد جاء على اساس ينظم حال 
ويســاعد كل محتاج من شــعبه 
واالصالح اللي يبي يقدمه لشعبه 
واهللا يوفق اجلميع وإن شاء اهللا 
في لقاءاتك مع إخوانك االعضاء 
تقــدرون تبحثون هذه االوضاع 
اللــي يتطلبها الشــعب ويعاني 
منها شــوي.. أنكم توفرونها له 
هذا شي بسيط حتت امرتكم ان 
شــاء اهللا فيكــم البركة تقدرون 
حتملون كل واجب ميليه عليكم 

سمو أمير البالد: «نبي اإلصالح 
سموك تعرف حنا نصلح ما نبي 
نهدم وفي بعض من اللي يشوش 
ويعمــل تشــويش على أســاس 
احلكومة اجلديدة او النظام اجلديد 
يتغيــر حنــا مع الدســتور ومع 
القانون ومنشي نفس الوضع اللي 
يتطلب فيه متطلبات شعبنا الزم 
نوفيه ونكمل عليه كل الطلبات 
اللي هم يعني يعانون منها الزم 
احلكومــة تنفذه ان شــاء اهللا... 
وانت على راسهم انك تقدر ايضا 
تلتقي مع اخوانك وتبحثون كل 
هذي املواضيع اللي تهم املواطن 

استقبل صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمــد قبل ظهر 
امس بدار ميامة العامر سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد حيث 
أحاط سموه باملشاورات التقليدية 
لتشكيل احلكومة اجلديدة التي 
أجراها سموه مع كل من مرزوق  
الغامن رئيس مجلس األمة السابق 
وأحمد السعدون رئيس مجلس 
األمة األسبق وسمو الشيخ ناصر 
احملمــد رئيس مجلــس الوزراء 
األسبق وسمو الشيخ جابر املبارك 
رئيس مجلس الوزراء األســبق 
وسمو الشيخ صباح اخلالد رئيس 
مجلس الوزراء السابق ورئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد 

نواف األحمد الصباح.
وقــد أثنــى صاحب الســمو 
األمير على جهود سمو ولي العهد 
املقــدرة، كمــا زوده بتوجيهات 
سموه السديدة والرشيدة، سائال 
ســموه املولــى تعالــى التوفيق 
للجميع لكل ما فيه خير ورفعة 

الوطن العزيز.
وأكــد صاحــب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد احلرص على 
التمسك بالدستور والقانون وتلبية 

احتياجات الشعب.
جاء ذلك في كلمة لسموه لدى 
استقباله قبل ظهر امس بدار ميامة 
العامر ســمو ولي العهد الشــيخ 
مشعل األحمد حيث أحاط سموه 
باألمر األميري بتعيني سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح رئيسا 
ملجلس الوزراء وتكليفه بترشيح 
أعضاء الوزارة اجلديدة، وفيما يلي 

نص احلوار:

صاحب السمو استقبل ولي العهد حيث أحاط سموه باملشاورات التقليدية لتشكيل احلكومة اجلديدة

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد خالل استقباله سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل توقيع مرسوم تعيني رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح لرئاسة احلكومة اجلديدة صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد خالل استقباله سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد

ملشاهدة الڤيديو

األمير هّنأ الرئيس املصري: 
نستذكر بكل فخر بطوالت 
القوات املسلحة املصرية

ولي العهد هّنأ الرئيس 
املصري: عالقات تاريخية 

وطيدة جتمع الكويت ومصر

رئيس الوزراء هّنأ الرئيس 
املصري بذكرى انتصارات أكتوبر

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح في سطور 

بعــث صاحب الســمو األمير الشــيخ نــواف األحمد 
ببرقية تهنئــة إلى أخيه الرئيس عبدالفتاح السيســي 
رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى التاسعة واألربعين 
النتصارات حرب السادس من أكتوبر، مستذكرا سموه 
بــكل فخــر البطوالت التي ســطرتها القوات المســلحة 
المصريــة بكل استبســال وما قدمته من شــهداء أبرار 
لتحريــر األراضــي المصرية، معربا ســموه في الوقت 
ذاتــه عــن االعتزاز الكبيــر بامتــزاج الدمــاء الكويتية 
والمصرية في الملحمة الخالدة معا مجسدة بذلك عمق 
الروابط األخوية بين الكويت وجمهورية مصر العربية 
الشــقيقة، متمنيا ســموه له موفور الصحــة والعافية 
ولجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم كل 

الرقي واالزدهار.

بعث ســمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ببرقية 
تهنئــة إلى أخيــه الرئيس عبدالفتاح السيســي رئيس 
جمهورية مصر العربية الشقيقة، ضمنها سموه خالص 
تهانيه بمناسبة الذكرى التاسعة واألربعين النتصارات 
حرب الســادس من أكتوبر، مشــيدا ســموه بالعالقات 
التاريخية الوطيدة التي تجمع الكويت وجمهورية مصر 
العربية الشقيقة، متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة 

والعافية وللبلد الشقيق المزيد من التقدم واالزدهار.

بعث سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح رئيس 
مجلــس الوزراء ببرقية تهنئة إلــى الرئيس عبدالفتاح 
السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة الذكرى التاسعة واألربعني 

النتصارات حرب السادس من أكتوبر.

صدر أمر أميري بتعيني ســمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح رئيســا ملجلــس الوزراء 
وتكليفه بترشــيح أعضاء الــوزارة اجلديدة في 

ثاني حكومة يكلف سموه بتشكيلها.
وإليكم السيرة الذاتية لرئيس مجلس الوزراء 
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح رئيس 

مجلس الوزراء:
ولد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد 
نواف األحمــد اجلابر الصباح فــي الكويت عام 
١٩٥٦ وهو جنل صاحب الســمو األمير الشــيخ 

نواف األحمد.
وحصل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح على شهادة بكالوريوس 
التجــارة من جامعة الكويت وتدرج في الســلك 

العسكري حتى وصل إلى رتبة فريق أول.
وشــغل منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون 
اجلنسية واجلوازات في وزارة الداخلية ثم منصب 

الوكيل املساعد لشؤون التعليم والتدريب بالوزارة.
وعني الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح بعد 
تقاعده من وزارة الداخلية محافظا حملافظة حولي 

وتقلد العديد من املناصب القيادية.
وفــي نوفمبر ٢٠٢٠ صدر أمــر أميري بتولي 
الفريق أول م. الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح 
منصب نائب رئيس احلرس الوطني بدرجة وزير.

وفي مــارس ٢٠٢٢ صدر أمــر أميري بتعيني 
الفريق أول م. الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح 
نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.

وفي ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ صدر أمر أميري بتعيني 
الفريق أول م.الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح 

رئيسا ملجلس الوزراء.
ورفع رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح في الثاني من أكتوبر 
اجلاري كتاب اســتقالة احلكومة إلى سمو ولي 

العهد الشيخ مشعل األحمد.

«املسار املستقل»: نأمل اختيار حكومة إنقاذ وطني تضم كفاءات عالية
أصدر جتمع املسار املستقل بيانا أشاد فيه 
بالثقة التي أوالها صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، لسمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح، 

وجتديد تعيينه رئيسا للوزراء.
وأعرب التجمع في بيانه عن أمله في اختيار 
وزراء حكومة إنقاذ وطنية تضم خبرات سياسية 
واقتصاديــة ذات كفــاءات عاليــة وبعيدة عن 
احملاصصــة املجتمعية وتقــدم برنامجها أمام 

املجلس فورا.
كما طالب التجمع في بيانه بتفعيل وإقرار 
قوانني الرقابة للقضاء على الكسب غير املشروع 
وتعارض املصالح واحلد من االحتكار وتعديل 

قانون املناقصات بإلغاء الوكيل.
وجاء نص البيان كما يلي:

بســم اهللا الرحمن الرحيــم: (وقل اعملوا 
فســيرى اهللا عملكــم ورســوله واملؤمنــون 
وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم 

مبا كنتم تعملون) التوبة: ١٠٥. 
يشيد «جتمع املسار املستقل» بالثقة التي 
أوالها صاحب السمو األمير وولي عهده األمني 
لســمو الشــيخ أحمد النواف األحمد كرئيس 
للــوزراء، وهو أهل لهــذا املنصب، متمنني له 
التوفيق بتحمل املسؤولية والنهوض مبسيرة 
العمل الوطني، علــى أن تتم قراءة مخرجات 
املجلس بدقة وباختيــار وزراء حكومة إنقاذ 
وطنية، تضم كفاءات عالية املســتوى متتلك 
رؤية وقدرة سياســية واقتصادية، لتخرجنا 

من حالة اجلمود الذي نحن فيه.
كما يود «التجمع» أن تكون هذه احلكومة 

مستعدة ملواجهة الكثير من االستحقاقات التي 
خلفتها احلكومات السابقة من تفش للفساد الذي 
استشرى في كل مناحي احلياة، والبيروقراطية 
التي قتلت كل املبادرات اخلالقة وأن تسعى إلى 
مواجهة التحديات التي تؤثر على استمرارية 
الدولة بالقيام بجدية والنهوض مبسؤولياتها.
و«جتمع املسار املستقل» إذ يؤكد على أن 
تبادر هذه احلكومة املرتقبة برسم األولويات 
امللحــة بالتعاون مع املجلس فــي أول (١٠٠) 
يوم من القسم، وتقدمها كـ«خارطة طريق» ال 
حتمل التأخير، لكي تسابق الزمن وتترجمها 
إلى إجنازات ســريعة، لدعم النهضة الشاملة 
للبالد، مع احلرص على تفعيل أدوات الرقابة 
بشتى الوسائل عن طريق إقرار وتفعيل عدة 
قوانني، منها «قانــون تعارض املصالح الذي 

ألغته احملكمة الدستورية».
«وتعديل قانون املناقصات وإلغاء الوكيل 
احمللي» مع «تفعيل قانون للكسب غير املشروع 

وتفعيل قانون للحد من االحتكار».
وإذ يؤكد التجمع على أن «قضية احلريات» 
أصبحت ملحة وال تتناسب مع اجلو التوافقي 
ما بني الشــعب واحلكومة، فعليها أن تسعى 
احلكومــة الى تنقيح  قوانــني احلريات التي 
أدت إلى االنقسامات املجتمعية غير املسبوقة 

وساهمت في سجن الكثير من املغردين.
على أن تبدأ مرحلة جديدة عنوانها السعي 
إلى خلق بيئة تضامنية بني املجلس واحلكومة 
ترسم مالمح املرحلة املقبلة التي من أولوياتها 
«التسريع في خلق فرص عمل جديدة للشباب» 
مــن خالل مشــاريع إســتراتيجية اقتصادية  

تساهم في جلب موارد مالية مع العمل اجلاد 
في تعديل التركيبة السكانية والسعي لدميومة 

الدولة.
ويتمنى «جتمع املسار املستقل» أن تكون 
هناك مبادرة إنسانية ملوضوع «العفو» بعيدا 
عن املزيدات واألجندات املختلفة كونها قضية 
إنسانية ال حتتمل التأجيل وأن تكون برغبة 
ســامية تفرح فيها أهالي الشباب املسجونني 

واملغتربني.
وأيضا يؤكد «التجمع» أن السلطة التشريعية 
عليها مسؤولية ينتظر منها الشعب الكويتي 
أن متد يد العون للسلطة التنفيذية وتساندها 
وتدعمها لتحقيق أولوياتها خالل الفترة القادمة 
قبل احملاسبة، ألن الوضع احلالي بكل حتدياته 

يحتاج إلى تضافر اجلميع.

التجمع أشاد بتجديد الثقة من قبل القيادة السياسية في رئيس الوزراء

على احلكومة أن تبادر برسم األولويات امللحة بالتعاون مع املجلس في أول ١٠٠ يوم من القسمضـرورة تفعيل وإقـرار قوانني الرقابـة للقضاء على الكسـب غير املشـروع وتعـارض املصالح 

فـي بعض مـن اللي يشـوش ويعمل تشـويش علـى أسـاس احلكومة اجلديـدة أو النظـام اجلديـد يتغير حنا منشـي نفـس الوضع اللـي يتطلب فيـه متطلبات شـعبنا
«ستسمع ما يسرك من تعاون بني عيالك الوزراء وسمو رئيسهم وإخوانك النواب الذين اختارتهم األمة»ولـي العهد لصاحب السـمو: «السـمع والطاعـة مني ومن احلكومـة ومن الشـعب والنواب»


