
أكد صاحب السمو امير البالد 
الشيخ صباح االح��م��د اجلابر 
الصباح ان الكويت دولة دستور 
وق���ان���ون وم��ؤس��س��ات تكفل 
للجميع ح��ق اللجوء للقضاء 
في مواجهة شبهات الفساد أو 

التجاوز على املال العام.
وشدد سموه في كلمة وجهها 
مساء أمس الى اخوانه وابنائه 
امل��واط��ن��ن ع��ل��ى ان ال��ق��ض��اء 
الكويتي مشهود له باالستقاللية 
وال��ن��زاه��ة وه��و موضع تقدير 
واعتزاز من اجلميع االمر الذي 
يغني ع��ن ت��ب��ادل االت��ه��ام في 
ساحة االع���الم ب��ل ه��و السبيل 

االجدى لتحقيق غاية االصالح.
واك��د سموه اميانه الصادق 
بحرية ال��رأي والتعبير مشددا 
»ان ذل����ك ال ي��ع��ن��ي اب�����دا ان 
نسمح مبا قد يهدد ام��ن البالد 
واستقرارها والدخول في متاهة 
الفوضى والعبث املدمر وهي 
جت��رب��ة م��ؤمل��ة عاشها الشعب 
ال��ك��وي��ت��ي وع���ان���ى م��رارت��ه��ا 

وقساوتها«.
وفيما يلي ن��ص كلمة سمو 

امير البالد:
» بسم الله الرحمن الرحيم »

واذكروا نعمة الله عليكم وما 
انزل عليكم من الكتاب واحلكمة 

يعظكم به«
صدق الله العظيم

احل���م���د ل��ل��ه رب ال��ع��امل��ن 
والصالة والسالم على اشرف 
االنبياء واملرسلن نبينا محمد 

وعلى اله وصحبه اجمعن.
نحمد الله تبارك وتعالى على 
ما تفضل به على وطننا وعلينا 
م��ن ك��رمي النعم وع��ل��ى راسها 
نعمة االم��ن واالم���ان وال��رخ��اء 
والتي تستوجب منا دوما احلمد 

والشكر والثناء واالمتنان.
اخ���وان���ي واب��ن��ائ��ي ...ل��ق��د 
ساءني وآملني في ظل ما تشهده 
املنطقة من احداث وتطورات ان 
ن��رى ه��ذا التراشق في وسائل 
االع��الم والتواصل االجتماعي 
وت��ب��ادل االس���اءات واالتهامات 
التي يرفضها ديننا احلنيف وما 
توارثناه من قيم وتقاليد اهل 

الكويت الكرام.
نحمد ال��ل��ه بأننا ف��ي دول��ة 
دس��ت��ور وق��ان��ون ومؤسسات 
ت��ك��ف��ل للجميع ح���ق ال��ل��ج��وء 
للقضاء ف��ي م��واج��ه��ة شبهات 
الفساد او التجاوز على امل��ال 
ال��ع��ام وه��و ق��ض��اء مشهود له 
باالستقاللية والنزاهة وموضع 
تقدير واع��ت��زاز اجلميع وهو 
امر يغني عن تبادل االتهام في 
ساحة االع���الم ب��ل ه��و السبيل 

االجدى لتحقيق غاية االصالح.
وفي هذا الشان نود ان نبن 

ما يلي:

اوال: 
ن��ؤك��د حرصنا ال��دائ��م على 
احل��ف��اظ على االم����وال العامة 
والتزامنا بواجب حماية حرمتها 
ون��ؤك��د كذلك ان��ه ل��ن يفلت من 

العقاب اي شخص مهما كانت 
مكانته او صفته تثبت ادانته 
بجرم االعتداء على امل��ال العام 
فال حماية لفاسد وسيكون هذا 

امللف محل متابعتي شخصيا.

ث��ان��ي��ا: ان ال��ك��وي��ت دول���ة 
م��ؤس��س��ات وس��ي��ادة ال��ق��ان��ون 
ينص دستورها على »ان الناس 
سواسية في الكرامة االنسانية 
وهم متساوون لدى القانون في 

احلقوق والواجبات العامة« وان 
املتهم برئ حتى تثبت ادانته.

ثالثا: ملا ك��ان ه��ذا املوضوع 
االن برمته منظور لدى القضاء 
فيجب ال��ك��ف ع��ن ت��ن��اول��ه في 

وس��ائ��ل االع���الم انتظارا حلكم 
قضائنا ال��ش��ام��خ امل��ش��ه��ود له 
باالستقالل واالمانة والنزاهة 
والذي سياخذ طريقة الى التنفيذ 

اجلاد حال صدوره.
راب��ع��ا: ن��دع��و اجل��م��ي��ع ال��ى 
احل��ك��م��ة وال���ت���روي واالل��ت��زام 
بقيم واخالق مجتمعنا الكويتي 
احلريص على عدم االساءة الى 
سمعة الناس وكرامتهم وعدم 
اط���الق االح��ك��ام دون دل��ي��ل او 

برهان.
واذ ن��ؤك��د امياننا ال��ص��ادق 
بحرية الراي والتعبير فان ذلك 
ال يعني اب��دا ان نسمح مب��ا قد 
يهدد ام��ن ال��ب��الد واستقرارها 
وال��دخ��ول ف��ي متاهة الفوضى 
وال��ع��ب��ث امل��دم��ر وه���ي جتربة 
مؤملة عاشها الشعب الكويتي 

وعانى مرارتها وقساوتها.
ل���ذا ف��ان��ن��ي ادع����و اخ��وان��ي 
وابنائي املواطنن الى االنتباه 
ال���ى مصلحة وط��ن��ن��ا العزيز 
وص��ي��ان��ة ام��ن��ه واس��ت��ق��راره 
والوقوف صفا واح��دا في وجه 
من يحاول العبث بامنه وشق 
وح��دت��ه ال��وط��ن��ي��ة واالب��ت��ع��اد 
عن افتعال التجمعات التي قد 
تستغل في غير اهدافها وتقود 
ال��ى مظاهر ال��ف��وض��ى وتتيح 
الفرصة ملن يريد بالكويت سوءا 
وعلينا ان ن��أخ��ذ ال��ع��ب��رة من 

جتارب الغير.
وخ��ت��ام��ا ف����ان ام��ام��ن��ا من 
االس��ت��ح��ق��اق��ات م��ا يستوجب 
االه��ت��م��ام لتحقيق طموحات 
املواطنن في االرتقاء بوطنهم 
وتنميته ولنا وطيد االم��ل في 
التشكيل اجلديد للحكومة في 
ال��ت��ص��دي مل��ع��اجل��ة قضايانا 
اجلوهرية وكل ما ميس مصالح 
املواطنن وهمومهم وحتقيق 
االجن���از املنشود م��ا يستوجب 
التعاون اجلاد بن مجلس االمة 
واحلكومة واملواطنن مؤسسات 
واف���رادا وان��ن��ي على ثقة تامة 
بأنكم جميعا مدركون خلطورة 
املرحلة التي تعيشها منطقتنا 
وم��ا تقتضيه من وع��ي ويقظة 
وح����رص ع��ل��ى وح����دة الصف 
والكلمة وجتسيد املسؤولية 

الوطنية.
م���ؤك���دا امي���ان���ي ال���راس���خ 
بقدرة اهل الكويت على العبور 
بسفينة ال��ع��ز واخل��ي��ر ال��ى بر 
االمان وحتقيق املستقبل الزاهر 

لوطنهم بعون الله وتوفيقه.
نسأل املولى القدير ان يحفظ 
وطننا وي��دمي عليه نعمة االمن 

واالستقرار والرفاه.
والسالم عليكم ورحمه الله 

وبركاته ،،،
»ان الظن ال يغني من احلق 

شيئا والله عليم مبا يفعلون««.
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أمر أميري بتعيني جابر املبارك رئيسًا ملجلس الوزراء.. واملبارك يعتذر

األمير يستقبل املبارك والغامن و احملمد

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد وبحضور سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد بقصر بيان ظهر أمس 
سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس 
ال��وزراء. كما استقبل صاحب السمو أمير 
ال��ب��الد على التوالي رئيس مجلس األم��ة 
مرزوق الغامن وسمو الشيخ ناصر احملمد 
رئيس مجلس ال���وزراء السابق وذل��ك في 
إطار املشاورات التقليدية اجلارية لتشكيل 

احلكومة اجلديدة.
وقد صدر أمر أميري أمس جاء فيه:

أم���ر أم���ي���ري ب��ت��ع��ي��ن رئ��ي��س مجلس 
ال��وزراء- بعد االطالع على املادة )56( من 
الدستور وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 17 
ربيع األول 1441 ه املوافق 14 من نوفمبر 
2019 م بقبول استقالة رئيس مجلس 

الوزراء.أمرنا باآلتي:
م���ادة أول���ى: يعن سمو الشيخ جابر 
مبارك احلمد الصباح رئيسا ملجلس الوزراء 
ويكلف بترشيح أعضاء ال��وزارة اجلديدة 
وع��رض أسمائهم علينا إلص��دار مرسوم 

تعيينهم.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء 
تنفيذ أمرنا هذا وإبالغه إلى مجلس األمة 
ويعمل به من تاريخ ص��دوره وينشر في 

اجلريدة الرسمية.
املبارك يرفع كتاباً لسمو األمير باالعتذار 

عن تعيينه رئيساً للوزراء
بعد ص��دور األم��ر االميري بتعين سمو 
الشيخ جابر مبارك احلمد الصباح رئيسا 
ملجلس ال��وزراء وتكليفه بترشيح أعضاء 
ال���وزارة اجلديدة رف��ع سمو الشيخ جابر 
املبارك رئيس مجلس ال���وزراء كتابا إلى 
حضرة صاحب السمو األمير ه��ذا نصه: 
»حضرة صاحب السمو الشيخ / صباح 
األح���م���د اجل���اب���ر ال��ص��ب��اح ح��ف��ظ��ه ال��ل��ه 
ورع��اه��أم��ي��ر دول���ة الكويتتحية اح��ت��رام 
وإجالل ملقام سموكم الكرمي وبعد فقد تلقيت 

بيد التقدير أمر سموكم حفظكم الله ورعاكم 
امل���ؤرخ 18 م��ن نوفمبر 2019 بتعييني 
م��ج��ددا رئيسا ملجلس ال���وزراء وتكليفي 
بترشيح أع��ض��اء ال���وزارة اجل��دي��دة وهي 
ثقة أعتز بها وتعني لي الكثير أرف��ع ملقام 
سموكم عنها كل الشكر والتقدير وكم كنت 
أمتنى تنفيذ أمركم السامي استكماال للجهود 
التي بذلت في خدمة الكويت الغالية وأهلها.

إال أنه يا صاحب السمو يحول بيني وبن 
تنفيذ أمركم السامي هذا ما عجت به وسائل 
اإلع��الم ومواقع التواصل االجتماعي من 
افتراءات وإدعاءات بها شبهة مساس بذمتي 
وإخاللي بالقسم العظيم الذي أقسمته مرارا 

أمام الله ثم أمام سموكم وأمام مجلس األمة 
املوقر وأه��ل الكويت جميعا وهي أكاذيب 
ال صلة لها باحلقيقة صادرة بكل أسف من 
زميل وأخ تربطني به زمالة ورابطة أخوة 
وصداقة امتدت ألكثر من أربعن عاما ناهيك 
عما ينطوي عليه تصرفه من تداعيات بالغة 
اخلطورة على مختلف األصعدة وال سيما 

أننا في دولة القانون واملؤسسات.
أم��ا وق��د أصبح األم��ر بن ي��دي قضائنا 
ال��ع��ادل النزيه ال���ذي يحظى باحترامنا 
وتقديرنا جميعا فإنه احتراما لثقة سموكم 
الغالية وتقديرا ألهل الكويت الكرام أجد من 
الواجب علي أوال أن أثبت براءتي وبراءة 

ذم��ت��ي واخ��الص��ي ف��ي خ��دم��ة وط��ن��ي وما 
يستلزمه ذل��ك م��ن��أن أرف���ع مل��ق��ام سموكم 
االع��ت��ذار عن ه��ذا التعين راجيا تفضلكم 

بقبوله.
ويشهد الله على أني طوال مدة خدمتي 
قد اجتهدت في بذل قصارى جهدي ونفسي 
من أجل النهوض بواجبات منصبي واضعا 
نصب عيني دائ��م��ا ثقة سموكم الغالية 
وتطلعات أهل الكويت جميعا في حتقيق 
رفعة الوطن وازده���اره وحماية مقدراته 

ومصاحله وأمواله.
وإذ أج���دد لسموكم خ��ال��ص التقدير 
واالع��ت��زاز مبا حظيت به من ثقة سموكم 
وتوجيهاتكم ال��س��دي��دة ف��ي أي منصب 
كلفتموني ب��ه م��ؤك��دا بأني كنت وسأظل 
جنديا مخلصا لوطني الغالي ولسموكم 

- حفظكم الله ورعاكم .
وأسأل الله سبحانه أن يوفقكم برعايته 
وعنايته وأن يسدد دائما خطاكم وأن يحفظ 

كويتنا الغالية من كل سوء.
وتفضلوا سموكم بقبول وافر االحترام 
وال��ت��ق��دي��ر وال��س��الم عليكم ورح��م��ة الله 

وبركاته.
 رئ��ي��س مجلس ال����وزراء ج��اب��ر مبارك 

احلمد الصباح«.

سمو األمير يستقبل بحضور سمو ولي العهد سمو الشيخ جابر املبارك
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أمير البالد يستقبل مرزوق الغامن

.. وسموه يستقبل ناصر احملمد األمير يتسلم من جابر املبارك كتاب االعتذار

أمر أميري بإعفاء 
وزيري الدفاع 

والداخلية وتكليف 
بتصريف العاجل

من شؤون املنصبني
أكد الديوان األميري مايلي: 

أم���ر أم���ي���ري ب��إع��ف��اء وتكليف 
ب��ت��ص��ري��ف ال��ع��اج��ل م���ن ش���ؤون 
املنصببعد اإلط��الع على الدستور 
وعلى املرسوم رقم 254 لسنة 2017 
بتشكيل الوزارة واملراسيم املعدلة له 
وعلى األمر األميري الصادر بتاريخ 
17 ربيع األول 1441 ه� املوافق 14 
من نوفمبر بقبول استقالة رئيس 

مجلس الوزراء أمرنا باآلتي:
مادة أولى يعفى كل من: 1 - ناصر 
ص��ب��اح األح��م��د الصباح - النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 

الدفاع.
2 - الفريق م./ خالد اجل��راح 
ال��ص��ب��اح - ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية من تصريف 

العاجل من شؤون منصب كل منهما.
م���ادة ثانية: يعهد إل��ى ك��ل من: 
1 - صباح خالد احلمد الصباح - 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخل��ارج��ي��ة- ب��اإلض��اف��ة إل��ى عمله 
- تصريف العاجل من شؤون وزارة 

الدفاع.
2 - أنس خالد ناصر الصالح - 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
ال��دول��ة ل��ش��ؤون مجلس ال���وزراء 
- باإلضافة إل��ى عمله - تصريف 
العاجل من شؤون وزارة الداخلية. 
وذل���ك إل���ى ح��ن تشكيل ال����وزارة 

اجلديدة.
م��ادة ثالثة:على رئيس مجلس 
ال���وزراء تنفيذ أم��رن��ا ه��ذا وإبالغه 
إل���ى مجلس األم���ة وي��ع��م��ل ب��ه من 
تاريخ صدوره وينشر في اجلريدة 

الرسمية.

سموه أكد أن هذا امللف سيكون محل متابعته شخصيًا

األمير: املعتدي على املال العام لن يفلت من العقاب مهما كانت مكانته أو صفته 

سمو أمير البالد الشيخ صباح االحمد

نص لقاء سمو أمير البالد بسمو رئيس مجلس الوزراء
أج���رى ص��اح��ب ال��س��م��و أم��ي��ر ال��ب��الد 
الشيخ صباح األحمد لقاًء مع سمو الشيخ 
جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء ظهر 
أمسوالتالي نصه:«سمو أمير البالد: 
على كل حال أوال يؤسفنا أن تعتذر بهذا 
امل��وض��وع وف��ي نفس ال��وق��ت يجب أن 

تعرف إن أنت أكبر من الكرسي وأقوى من 
كل شي. إنت جابر املبارك اللي كلنا جنله 
ونحترمه ب��ارك الله فيك، وخ��ل األم��ور 

تطلع على حقيقتها خل الناس تشوف.
سمو رئيس مجلس ال��وزراء: إن شاء 
الله ما قدر الله شاء يا طويل العمر كان 

هدفي إني أخدم سموك.
سمو أمير البالد: خدمت والله خدمت 

وحتملت البالوي جزاك الله خير.
سمو رئ��ي��س مجلس ال����وزراء: املهم 
سموك وسمو ولي العهد إن شاء الله هم 

اللي باقين إن شاء الله«.


