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رئيس الوزراء: االلتزام بتطبيق القانون ومحاربة الفساد واحملسوبية

عقــد مجلس الــوزراء ظهر 
امس اجتماعه األول بعد صدور 
الوزارة  مرسوم إعادة تشكيل 
وأداء اليمني الدســتورية أمام 
سمو نائب األمير وولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد في قصر 
السيف برئاسة رئيس مجلس 
الــوزراء ســمو الشــيخ أحمد 
نــواف األحمد الصبــاح، وبعد 
االجتماع صــرح نائب رئيس 
مجلــس الوزراء ووزير الدولة 
لشــؤون مجلس الوزراء براك 

الشيتان مبا يلي:
اســتعرض مجلس الوزراء 
في مســتهل اجتماعــه فحوى 
كلمة ســمو نائب األمير وولي 
العهد الشــيخ مشــعل األحمد 
مبناســبة أداء احلكومة اليمني 
الدســتورية، وما تضمنته من 
معان وتوجيهات سامية، إذ أكد 
سموه أن قبول تولي املناصب 
الوزاريــة أمانة أمام اهللا وأمام 
الشعب الوفي، داعيا الوزراء إلى 
البر بالقسم العظيم باإلخالص 
للوطن واألمير واحترام الدستور 
وتطبيق القانــون والذود عن 
حريــات الشــعب ومصاحلــه 
وأمواله وأداء األعمال باألمانة 
والصدق، كما دعا ســموه إلى 
االهتمــام بالقضايا اجلوهرية 
وتطبيق القانون على اجلميع 
وترسيخ مبدأ النزاهة والشفافية 
وحفــظ أمن الوطــن واملواطن 
وتنفيــذ املشــاريع التنمويــة 
واالرتقــاء باملنظومة الصحية 
وتطويــر العمليــة التعليمية 
الرعايــة الســكنية  وتوفيــر 
للمواطنــني ومعاجلــة الوضع 
واالســتثماري  االقتصــادي 
الفســاد ومالحقــة  ومكافحــة 
املفســدين، داعيا إلــى التفاف 
جميع السواعد خلدمة الكويت 
احلبيبة وتصفية كل النفوس 
من أجلها والتعاون جميعا لرفع 

بنيانها وإعالء شأنها.
وقد أكد مجلس الوزراء على 
التزامه الكامل بتوجيهات سموه، 
واتخاذه لكل اخلطوات الكفيلة 
بتنفيذها والعمــل لكل ما فيه 

خدمة الوطن واملواطنني.
كمــا اســتمع املجلــس إلى 
كلمــة رئيس مجلــس الوزراء 
الشــيخ أحمــد نــواف  ســمو 
األحمــد الصبــاح التــي رحب 
خاللها بإخوانه الوزراء، معبرا 
عن شكره لقبول املشاركة في 
حتمل أعباء هذه املرحلة الدقيقة 
مــن تاريخ وطننــا الغالي وما 
يواجههم من حتديات وصعاب 
على مختلف األصعدة، متمنيا 
لهم التوفيق والنجاح في بذل 
قصارى اجلهود املمكنة لوضع 
وتنفيذ منهج شامل لإلصالح في 
جميع نواحي احلياة، ومعاجلة 
مكامن اخللل والسعي لتحقيق 
اآلمــال والطموحــات وملراعاة 
األولويات، واالرتقاء باخلدمات 
العامة وااللتزام بتطبيق القانون 
ومحاربة الفساد واحملسوبية، 
والعمل لكل ما من شأنه حتقيق 

التنمية الشاملة املستدامة.
كما ســجل ســموه شــكره 
وتقديــره لالخوة الــوزراء في 
الوزارة السابقة على جهودهم 
املخلصة التــي بذلوها في أداء 
مهام مسؤولياتهم، متمنيا لهم 
موفور الصحة ومواصلة العطاء 
في خدمة وطنهم في أي موقع.

وفيما يلي نص كلمة رئيس 
الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 

األحمد الصباح
وفيما يلي نص الكلمة:

بسم اهللا الرحمن الرحيم
(وأوفوا بالعهد إن العهد كان 

مسئوال ـ اإلسراء: ٣٤)
إخواني الوزراء األفاضل،

لقد تشرفت بتلبية التكليف 
الصــادر مــن االرادة الســامية 
لصاحب الســمو األمير وسمو 
ولــي العهــد، بتولــي رئاســة 
مجلــس الوزراء، كما تشــرفنا 
جميعا بالثقة الغالية لسموهما، 
حفظهما اهللا ورعاهما، ويسرني 
فــي اجتماعنــا األول ملجلــس 
الــوزراء وبدء مرحلــة جديدة 
من العمــل الــوزاري، ان أرفع 
إلــى مقامهما الســامي أســمى 
آيات االعتزاز واالمتنان بالثقة 
الغاليــة التي تفضال علينا بها 
فــي هذه املرحلــة الفاضلة من 

تاريخ وطننا الغالي.
إخواني،

لقــد عهــدت فيكــم الكفاءة 
واإلخالص، ومــا تتمتعون به 
من خبرة واسعة وسمعة طيبة، 
فيطيب لي أيها اإلخوة أن أتقدم 
منكم بوافر الشكر على قبولكم 
مشاركتي في حتمل أعباء هذه 
املرحلة الدقيقة من تاريخ وطننا 
الغالي من حتديات وصعاب على 
مختلــف األصعــدة واملجاالت، 
ســائال املولى الكرمي التوفيق 

والنجاح لنا جميعا.
لقد أقســمنا جميعا قســما 
عظيما أمام ســمو ولي العهد، 

جديــدة قوامها العمل واإلنتاج 
والتقييم واحملاســبة في إطار 

الواجبات واحلقوق الوطنية.
إخواني،

لــن أتطــرق الــى تفاصيل 
التــي  األولويــات والقضايــا 
يتعني على احلكومة التصدي 
لها ومعاجلتها، باعتبار ان مجال 
ذلك هو برنامج عمل احلكومة 
الذي سوف نعكف على إعداده 
لتقدميــه الــى مجلــس األمــة 
املوقر تنفيذا اللتزام احلكومة 
الدســتوري مبوجب املادة ٩٨

منه والذي سوف نحرص على 
ان يكــون برنامج عمل واقعيا 
يحقق االحتياجات الفعلية في 
إطار اخلطــة املعتمدة للتنمية 
املســتدامة بأبعادهــا القريبــة 
والبعيــدة، وان يكون برنامجا 
قابــال للتنفيذ مبوجــب آليات 
عاليــة الكفــاءة فــي املتابعــة 
والتقومي واحملاســبة جتاه أي 
تقصير، وهو ما يدعو كل جهة 
ألن تدرك حدود دورها في تنفيذ 
ما يخصها من مشروعات وفق 
برنامج زمني محدد، وعلى نحو 
يكرس للعمل املؤسسي وليس 
لالجتهــادات والضغوط، لكي 
القــرار احلكومي،  نعزز هيبة 
ونؤكد املصداقية لترسيخ الثقة 

املتبادلة مع املواطنني.
وأود ان أشــير فــي عجالة 

والشــفافية والعدالــة وتكافؤ 
الفرص بني اجلميع.

ويأتي تطوير آليات العمل 
احلكومي وتطوير اجلهاز اإلداري 
للدولة واالرتقاء بأدائه ليكون 
قادرا على مواجهة مسؤولياته 
الكبيرة في دفع عجلة التنمية 
في البالد مبجاالتهــا املختلفة 
كأولوية ملحة مع التأكيد على 
املفهــوم الصحيــح للوظيفــة 
العامة بكونها خدمة للمواطنني 
وتسهيل مصاحلهم، مع التأكيد 
علــى تنفيذ التوجيه الســامي 
بتقبل النقد واإلسراع في دراسة 
الشــكاوى ومعاجلــة األخطاء 
وتصحيحها ان وجدت وتقبل 
املالحظــات واآلراء، والتفاعــل 
معها بــكل موضوعية وجدية 

وإيجابية.
إخواني...

إن أول توجيهات ونصائح 
صاحب الســمو األمير وسمو 
ولــي العهد، العمــل دائما على 
احملافظة على الوحدة والثوابت 
الوطنية، فيمــا يعزز التالحم 
املعهود بني ابناء الوطن الواحد 
التمســك باملبــادئ  ويترجــم 
التــي ارســى دعائمهــا ديننــا 
احلنيــف واملوروث مــن القيم 
الفاضلــة، إلــى جانب تكريس 
دولة القانون واملؤسســات في 
ترســيخ األمن وإعالء ســلطة 

ودون التقليل من أهمية سائر 
املوضوعات والقضايا، الى بعض 
األفكار التي أعتبرها من أولويات 
املرحلة، ومنها ضرورة االلتزام 
القانون على اجلميع  بتطبيق 
دون أي استثناء، وهو ما يكرس 
هيبة الدولة ويعزز الثقة باألداء 
املؤسســي، ومــا يتطلبه ذلك 
من مراجعة وتطوير وحتديث 
القانونيــة اســتجابة  البنيــة 
الحتياجــات التنمية الشــاملة 
ومواكبة املتغيرات واستيعاب 

مطالب الدولة العصرية.
وكذلك العمــل بجدية على 
حماية األمالك واألموال العامة 
ومكافحة الفســاد وما يتطلبه 
ذلك مــن صياغة نظــام عملي 
محكم يستهدف إيجاد التدابير 
الوقائية والعالجية للمحافظة 
على أمــالك الدولة واملال العام 
لــدى جميع اجلهات احلكومية 
وجتســيد الشــفافية فــي كل 
إجراءاتها حتــت أعني اجلهات 
الرقابيــة ومبوافقتهــا، ويجب 
أن يتضمــن األدوات املناســبة 
لسرعة املساءلة واحملاسبة لكل 
مظاهر االعتداء على املال العام، 
ويأتي في هذا اإلطار تدعيم آليات 
مكافحة الفساد التي تكفل تأمني 
التدابيــر الالزمة ملواجهة كافة 
مظاهر وأشــكال الفساد املالي 
واإلداري، وتكريــس النزاهــة 

سموه أكد في أول اجتماع بعد صدور مرسوم إعادة تشكيل الوزارة وأداء اليمني الدستورية على العمل لكل ما من شأنه حتقيق التنمية الشاملة املستدامة

رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح في صورة جماعية مع الوزراء اجلدد وأمني عام مجلس الوزراء املستشار وائل العسعوسي

حفظــه اهللا ورعــاه، ثــم أمام 
أهل الكويت جميعا، بأن نذود 
عن حريات الشعب ومصاحله 
وأموالــه وان نــؤدي أعمالنــا 
باألمانــة والصــدق، لتحقيــق 
تطلعات أبناء الكويت األوفياء، 
وإنني أؤكد أننا جميعا سوف 
نكون أوفياء لهذا القســم الذي 
أقسمناه، بكل ما أوتينا من طاقة 
وجهد، لكي تظل الكويت الغالية 
واحة أمن وأمان ودولة القانون 
واملؤسسات، ملتزمني بثوابتها 

الوطنية وقيمها احلضارية،
باذلني اجلهد والنفس ملواجهة 
األعباء والتحديات، وحريصني 
على أداء األمانة العظيمة التي 
حّملنا إياها أبناء الكويت، ولنكن 
عند حسن الظن بنا، مستذكرين 
دائما أننا مســؤولون أمام اهللا 
سبحانه ثم أمام صاحب السمو 
األمير وسمو ولي العهد لرفعة 

بلدنا العزيز.
إخواني،

انطالقا من عظيم املسؤولية 
التي نستشــعرها جتاه وطننا 
الغالي، فإن من الواجب علينا 
بذل قصــارى اجلهد واحلكمة، 
لوضــع وتنفيذ منهاج شــامل 
لإلصــالح فــي جميــع مناحي 
احليــاة، يبدأ بتحديــد مكامن 
التشــخيص  اخللــل وحســن 
وحتديــد األســباب، ليتســنى 
اإلصــالح واملعاجلة على نحو 
ســليم فعال، وال يأتي ذلك إال 
املتأنية الكتشــاف  بالدراســة 
مواطــن القصــور واخللل في 
اجلهات التي يشرف على أعمالها 
كل وزير ويقود العمل بها، ثم 
الواقعــي  القيــام بالتخطيــط 
الســليم إلعداد برنامج واضح 
املعالــم قابــل للتنفيذ ملعاجلة 
هذا القصور واخللل، والسعي 
لتحقيــق اآلمــال والطموحات 
ومبراعــاة األولويــات، وعلى 
أال تتجــاوز اإلمكانــات، مــع 
التلمس الدائم لهموم املواطنني 
ومشــاكلهم، والبحث عن سبل 
العامــة،  االرتقــاء باخلدمــات 
وجتسيد االلتزام اجلاد بتطبيق 
القانون بال تهــاون، ومحاربة 
الفساد واحملسوبية، وان يكون 
التنفيذ مقترنــا بجدول زمني 
محدد املواعيد، يؤسس ملسيرة 

النصافي : نبارك للوزير املاجد ومند يد 
التعاون لتحقيق املزيد من اإلجنازات

بارك رئيس مجلس إدارة 
نقابــة العاملني فــي وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
العدل  النصافي لوزير  بندر 
ووزيــر األوقــاف ووزير 
النزاهة  دولة لشؤون تعزيز 
عبدالعزيــز املاجد لنيله ثقة 
السياســية وسمو  القيادة 
رئيس مجلس الوزراء وتكليفه 
بالعمل الوزاري ضمن الفريق 
احلكومي. وقال النصافي في 
تصريح صحافي إن مجلس 
إدارة نقابة العاملني في وزارة 
األوقاف يتقدم بأسمى آيات 

التهاني والتبريكات باسم جميع العاملني في 
إدارات وقطاعــات الوزارة املختلفة للوزير 
املاجد على نيل الثقة الغالية، ونتمنى أن تكون 
هذه الثقة بداية انطالقة جديدة الســتمرار 
تواصل عجلة اإلصالح والتنمية والتطوير. 
وبني أن نقابــة العاملني في وزارة األوقاف 
متد يد التعاون للوزير عبدالعزيز املاجد ملا 
فيه مصلحة العمــل وتطوير أداء اإلدارات 
وكل ما من شأنه أن يخدم جميع املوظفني 

مبختلــف إدارات وقطاعات 
الوزارة املختلفــة. واعتبر 
العاملني  النصافي أن جميع 
في وزارة األوقاف يأملون 
خيــرا في تكليــف الوزير 
عبدالعزيز املاجد لكي يستكمل 
نهج اإلصالح الذي تسير عليه 
وزارة األوقاف بالتعاون مع 
قيادات الوزارة ملا يخدم البالد 
والعباد. وأشار إلى أن املرحلة 
املقبلة يجب أن تشهد كثيرا 
من اإلجنازات واإلصالحات 
والتطويــر والتقدم بجميع 
نواحي العمــل في قطاعات 
الوزارة املختلفة وهو األمل الذي يراود جميع 
املوظفني في الوزارة مع العهد اجلديد الذي 
اطلق شــعاره رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح منذ توليه 

رئاسة مجلس الوزراء.
وطلب النصافي من الوزير املاجد تبني 
جميع قضايــا العاملني في وزارة األوقاف 
والدفاع عنها وتوفير كل االمتيازات املستحقة 

لهم والتزال متأخرة من الوصول إليهم.

بندر النصافي

سنكون أوفياء للقسم بكل ما أوتينا من طاقة لكي تظل الكويت واحة أمن وأمان ودولة قانون ومؤسسات

إزالة أجواء التوتر واالحتقان ونزع فتيل اخلالفات السياسية مبا يضمن في النهاية حسن التعاون ما بني السلطتني التشريعية والتنفيذية

سنعمل على حماية األمالك واألموال العامة ومكافحة الفساد وجتسيد الشفافية في كل اإلجراءات 

تنفيذ منهاج شامل لإلصالح يبدأ بتحديد مكامن اخللل لتتسنى املعاجلة على نحو سليم 

طالل اخلالد: نعاهد اهللا سبحانه ثم نعاهدكم على العمل كفريق واحد لتسخير كل الطاقات ملواجهة حتديات هذه املرحلة واستحقاقاتها

إعالء سلطة القضاء وإرساء احلق والعدل واملساواة وحماية املكتسبات وصيانة املصلحة العامة

العدواني: إصالح التعليم ليس بيد جهة محددة 
بل مسؤولية مشتركة مع جميع مؤسسات الدولة

تقدم وزير التربيــة ووزير التعليم 
العالي والبحث العلمي د.حمد عبدالوهاب 
العدواني ببالغ االعتزاز وجزيل االمتنان، 
إلى مقام صاحب الســمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه، وسمو 
نائب األمير وولي العهد الشــيخ مشعل 
األحمد، حفظه اهللا، ورئيس مجلس الوزراء 
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح، 
على الثقة الغالية بتكليفه لتولي حقيبة 
العالي  التعليم  التربيــة ووزارة  وزارة 
والبحث العلمي، مؤكدا أهمية توحيد جميع 
اجلهود والعمل جنبا إلى جنب من أجل 
تنفيذ الرؤية الواضحة للقيادة السياسية 
احلكيمة في تطوير التعليم ووضعه على 
رأس أولويات واهتمامات الدولة، انطالقا 
من دوره في دفع عجلة التنمية الشاملة 

واملستدامة في البالد.
وأوضح الوزير العدواني في تصريح 
صحافي بعد القسم: إن املسؤولية امللقاة 
على عاتق وزارة التربية ووزارة التعليم 
العالي والبحــث العلمي في تعزيز دور 
مؤسسات التعليم العام والتعليم العالي، 
وإضفاء الركائز األساسية لها، حتتم إعداد 

استراتيجية واضحة األهداف، حيث ان 
املرحلة احلالية واملستقبلية  مقتضيات 
تســتوجب حتديد املهام واملسؤوليات، 
من خالل التعاون بني مؤسسات التعليم 
وجميع املؤسسات املعنية بعملية التعليم 
في املجتمع، مببدأ تقاســم املسؤولية، 
وإعادة صياغة العالقات، وتوزيع األدوار، 
فالنظــام التعليمي جــزء ال يتجزأ من 
ان إصالح  املجتمعيــة، حيث  املنظومة 
التعليم ليس بيــد جهة محددة، بل هو 
التخطيط  مسؤولية مشتركة من خالل 
الشامل واملستدام مع جميع مؤسسات 
الدولة، للوصول إلى تعليم متســق مع 
أهداف الدولة التنموية ملواكبة التحديات 

واملتغيرات العاملية.
وأكــد الوزيــر العدوانــي أن مهمة 
العالي  التعليم  التربيــة ووزارة  وزارة 
تتمثل فــي العمل بإدارة الفريق الواحد 
لتنفيذ األولويات  الوزارة  بكل قطاعات 
واملشاريع املســتقبلية باحترافية عالية 
وأداء غير تقليدي، وبطرق تتماشى متاما 
مع األولويات الوطنية في حتقيق رؤية 

الدولة ٢٠٣٥.

القضاء وإرســاء احلق والعدل 
واملساواة وحماية املكتسبات، 
وقيام اعالمنا الوطني مبمارسة 
دوره املسؤول لصيانة املصلحة 
العامة واحملافظة على ســمعة 
البالد ومكتسباتها احلضارية، 
وتقوية عالقاتها بالدول الشقيقة 
والصديقة، كما أن علينا ان نعمل 
جادين من اجــل تفعيل العمل 
التنمــوي وتعزيــز اقتصادنا 
الوطنــي وتدعيــم مقوماتــه 
وإعــادة هيكلته، هذا باإلضافة 
الــى مواصلة اجلهــود لتلبية 
احتياجات املواطنني، السيما في 
مجال اخلدمات احليوية كالصحة 
والتعليم واإلسكان، فيما يبدد 
همومهم ويرفــع عنهم معاناة 
ضغوط احلياة ويحقق آمالهم 
وتطلعاتهم في غد افضل، كما 
ان التعاون والتفاعل االيجابي 
مع مؤسســات املجتمع املدني 
لالستفادة من الطاقات والكفاءات 
الوطنية املتخصصة في مختلف 
املجاالت ركيزة أساسية للعمل 
احلكومي باعتبار ان بناء الوطن 
مسؤولية وطنية يشارك اجلميع 

في حتملها.
إخواني...

لقد أرسى الدستور النظام 
الدميوقراطــي أخــذا بنظــام 
الشــورى الــذي جبــل عليــه 
مجتمعنا العتيد، محددا معالم 

هذه الدميوقراطية وثوابتها اخذا 
بنظام الفصل بني السلطات مع 
تعاونها، وفقا حلكم املادة (٥٠) 

منه.
وإعمــاال لذلــك فقــد وجب 
مراعاة االلتزام بأحكام الدستور 
والالئحة الداخلية ملجلس األمة 
الدســتورية  وقرارات احملكمة 
فــي العالقة بــني مجلس األمة 
واحلكومــة والعمل اجلاد على 
تعزيز هذه العالقة في إطار نهج 
يسمح بوضع صيغة توافقية في 
إطار الدستور تهيئ آلليات عمل 
مشتركة تكرس صور التعاون 
املأمول للتصدي ملختلف القضايا 
واملوضوعات املطروحة وتأمني 
البناء، وإزالة  التعاون  أسباب 
أجواء التوتر واالحتقان ونزع 
فتيل اخلالفات السياسية وسائر 
األزمات احملتملــة، مبا يضمن 
فــي النهايــة حســن التعاون 
التشريعية  الســلطتني  ما بني 
والتنفيذية، ويؤدي الى حتقيق 
املنشــود،  وتســريع اإلجنــاز 
وذلك في إطار احكام الدستور 
والالئحة الداخلية ملجلس األمة، 
واحلكومة متد يد التعاون مع 
جميع اإلخــوة أعضاء مجلس 
األمة بنية خالصة وقلب مفتوح 
ورغبة صادقــة للحرص على 
تعزيــز العالقــة اإليجابية بني 
مجلــس األمة وبينها وملعاونة 
مجلــس األمــة على ممارســة 
الرقابــي والتشــريعي،  دوره 
وليتمكن من مساعدة احلكومة 
في عملهــا التنفيذي، وبالتالي 
الدفع بعملية الشراكة اإليجابية 
والتعاون املنشود بني السلطتني 
حتقيقا ألحكام الدستور وتنفيذا 
للتوجهــات الســامية صاحب 
السمو األمير وسمو ولي العهد.

إخواني...
للعمــل  مقومــات  هنــاك 
الــوزاري في مجلــس الوزراء 
يتعني اإلشــارة إليها وأخصها 
احتــرام اختصاصــات مجلس 
الوزراء وعدم العرض عليه مبا 
ال يدخل في اختصاصه او يكون 
من اختصــاص الوزير ذاته او 
وزير آخر واإلســراع في تنفيذ 
قرارات مجلس الوزراء ومتابعة 
هذا التنفيذ باعتباره مسؤولية 
كل منا، وااللتزام بأحكام املادة 

(١٢٨) من الدستور في خصوص 
اصــدار قراراته ودون ان مينع 
ذلــك مــن االختالف فــي اآلراء 
وتبايــن وجهــات النظر حول 
مختلف القضايا وصوال للرأي 
األصوب الــذي يحقق الصالح 
العــام والذي يلتــزم به جميع 
اعضاء احلكومة في ظل احلفاظ 
علــى ســرية مــداوالت مجلس 
الوزراء فيما يتناوله من سائر 
القضايا واملسائل املطروحة عليه 
محليا وخارجيا، ولقد سبق أن 
وجهت األخ األمني العام ملجلس 
الوزراء برد اي موضوع ال يدخل 
الوزراء  في اختصاص مجلس 
وإجراء املتابعة اجلادة لتنفيذ 
اجلهات لقرارات مجلس الوزراء 

بصفة عاجلة.
إخواني...

إنني على يقني ثابت بأنكم 
حريصــون على بــذل قصارى 
اجلهد للقيام مبسؤوليتكم في 
حمل األمانــة الوطنية في دفع 
مسيرة التقدم واالزدهار لكويتنا 
الغاليــة، ولتبقى الكويت بإذن 
اهللا دائمــا وأبــدا موطن األمن 
واألمان والرخاء الذي ننشــده، 
نسأل املولى سبحانه أن يكون 
لنا خير سند ومعني على حتقيق 
آمال وتطلعات أهل الكويت في 
ظل راية صاحب السمو األمير 

وسمو ولي عهده األمني.
والسالم عليكم ورحمة اهللا 

وبركاته،،،
األول  النائــب  رد  وقــد 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشــيخ طالل اخلالد 
علــى ســموه بكلمة عبــر فيها 
باســمه وباسم إخوانه الوزراء 
عن تقديره للثقة الغالية التي 
أوالهــا إياهــم صاحب الســمو 
األمير وسمو ولي العهد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء، معاهدا 
بالعمل كفريق واحد لتســخير 
كافة الطاقات ملواجهة حتديات 
هذه املرحلة واستحقاقاتها وبذل 
قصارى اجلهد لالرتقاء مبستوى 
املســؤولية واألمانــة العظيمة 
التي يحملونها لتحقيق اآلمال 
والتطلعات ودفع عجلة التنمية 
واالرتقاء بجودة اخلدمات املقدمة 
للمواطنني مع استمرار اجلهود 
للقضاء على الفساد بكافة أشكاله 
وكل ما من شأنه حتقيق رفعة 

الوطن العزيز.
وفيما يلي نص كلمة النائب 
األول لرئيــس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشــيخ طالل 

اخلالد
باألصالة عن نفسي وباسم 
إخواني الوزراء أرفع أسمى آيات 
الشــكر والتقدير للثقة الغالية 
التي أوالنا إياها صاحب السمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد، 
وســمو الشيخ مشــعل األحمد 
اجلابــر الصبــاحـ  ولي العهدـ  
حفظهما اهللا ورعاهما، ولسموكم 
حفظكــم اهللا، لتكرمكم بقبول 
مشــاركتنا لكم في حمل أعباء 
امانــة العمل الــوزاري في هذه 
املرحلة الفاصلة من تاريخ وطننا 

الغالي.
وإننا يا سمو رئيس مجلس 
الوزراء وقد أقسمنا أمام اهللا ثم 
عاهدنا صاحب الســمو األمير 
وسمو ولي العهد، وأهل الكويت 
جميعا ان نؤدي أعمالنا باألمانة 
والصدق ملتزمني ومتمســكني 
بأحكام الدســتور الــذي نعتز 
ونفتخر بــه ومحترمني قوانني 
الدولة من أجل الذود عن حريات 
الشعب ومصالح وأمواله.. فإننا 
نعاهد اهللا سبحانه ثم نعاهدكم 
بالعمل كفريق واحد لتســخير 
كل الطاقــات ملواجهة حتديات 
هذه املرحلة واستحقاقاتها، وان 
نبذل قصارى اجلهــد لالرتقاء 
ملســتوى املســؤولية واألمانة 
العظيمة التي نحملها لتحقيق 
اآلمال والتطلعات ودفع عجلة 
بجــودة  واالرتقــاء  التنميــة 
اخلدمات املقدمة للمواطنني مع 
اســتمرار اجلهود للقضاء على 
الفساد بجميع أشكاله وأنواعه 
لتحقيق غد زاهر لوطننا املعطاء.
حفــظ اهللا كويتنا احلبيبة 
وشعبها الوفي في ظل القيادة 
احلكيمة لصاحب السمو األمير 

وسمو ولي عهده األمني.
هــذا، وقــد اعتمــد مجلس 
اللجنــة  تشــكيل  الــوزراء 
التنسيقية بني احلكومة ومجلس 
األمة برئاسة نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدولة لشؤون 
الــوزراء، وعضويــة  مجلــس 
كل مــن نائــب رئيــس مجلس 
الــوزراء ووزير النفط، ووزير 
الدولة لشــؤون مجلــس األمة 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
والتطويــر العمرانــي، لتتولى 
التنســيق ووضــع األولويات 
بــني احلكومــة ومجلــس األمة 
مبــا يضمــن حتقيــق التعاون 
التشــريعية  الســلطتني  بــني 

والتنفيذية.

سالم العبداهللا تلقى التهاني من احلجرف 
ووزيري خارجية قطر والبحرين

تلقى وزير اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا اتصاال 
هاتفيا من األمني العــام ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية د.نايف احلجرف، حيث قدم له التهنئة مبناسبة 
تعيينــه وزيرا للخارجية، معربا عــن صادق متنياته 
بالتوفيــق والنجاح فــي تولي مهام عملــه وللعالقات 
األخوية التي تربط دول مجلس التعاون الشقيقة املزيد 
من الترابط والتعاضد تعزيزا ملسيرة العمل اخلليجي 

املشترك.
كما تلقى وزير اخلارجية الشــيخ ســالم العبداهللا 
اتصــاال هاتفيا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
خارجية دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن 
آل ثاني، حيث قدم له التهنئة مبناســبة تعيينه وزيرا 

للخارجية، معربا عن صادق متنياته بالتوفيق والنجاح 
في تولي مهام عمله وألواصر العالقات األخوية الراسخة 
بــني الكويت ودولة قطر الشــقيقة املزيــد من الترابط 
والنماء وللشعبني الشقيقني مزيدا من االزدهار والرخاء.

وتلقى وزير اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا اتصاال 
هاتفيــا من وزير خارجيــة مملكة البحرين الشــقيقة 
د.عبداللطيف بن راشــد الزياني، حيث قدم التهنئة له 
مبناســبة تعيينه وزيرا للخارجية، معربا عن صادق 
متنياته بالتوفيق والنجاح في تولي مهام عمله وألواصر 
العالقات األخوية الراسخة بني الكويت ومملكة البحرين 
الشقيقة املزيد من الترابط والنماء وللشعبني الشقيقني 

مزيدا من االزدهار والرخاء.


