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استقبل صاحب السمو امير البالد الشيخ 
صباح االحمد بقصر السيف ظهر أمس سمو 
الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء 
حيث رفع الى سموه الكتاب التالي : حضرة 
صاحب السمو الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح أمير دول��ة الكويت حفظكم الله 
ورعاكم السالم عليكم ورحمة الله وبركاته 
لقد صدر أمر سموكم السامي املؤرخ األول 
م��ن نوفمبر 2017 واوليتموني ثقتكم 
الغالية بتعييني م��ج��ددا رئيسا ملجلس 
ال����وزراء وكلفتموني بترشيح أعضاء 
ال����وزارة اجل��دي��دة. وإذ أؤك���د ي��ا صاحب 
السمو م��ج��ددا اع��ت��زازي وت��ق��دي��ري لثقة 
سموكم الغالية التي طوقتموني بها فإني 
أج��دد العهد بأن أك��ون اهال لهذه الثقة في 
حمل املسؤولية في هذه املرحلة الدقيقة من 
تاريخ وطننا الغالي مدركا متام اإلدراك 
حجم التحديات اجلسام والقضايا العالقة 
واملشكالت احليوية التي تستوجب العمل 
اجلاد ال��دؤوب واملثمر وب��إرادة ال تتهاون 
فى مواجهة الصعوبات والعوائق التي قد 
تعترض مسيرة العمل واالجن��از وال شك 
أنها مسؤولية ثقيلة اعتز بحملها سعيا إلى 
خدمة وطننا الغالي ولتحقيق تطلعات اهله 
األوفياء في ظل توجيهات سموكم السديدة 

التي هي نبراس للرخاء والتقدم.
 وإني يا صاحب السمو إذ اتشرف بان 
ارف��ع ملقام سموكم أسماء ال��زم��الء الذين 
قبلوا مشكورين مشاركتي في حمل األمانة 
الكبيرة والثقة الغالية وتولي املنصب 
الوزاري املرشح له كل منهم عاقدين العزم 
على بذل الغالي والنفيس ومواصلة الليل 
بالنهار لتحقيق ما نصبو إليه جميعا من 
العطاء واالجن��از وه��م 1 - ناصر صباح 
األحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس 

ال��وزراء ووزي��را للدفاع 2 - صباح خالد 
احل��م��د ال��ص��ب��اح ن��ائ��ب��ا ل��رئ��ي��س مجلس 
ال��وزراء ووزي��را للخارجية 3 - الفريق م 
خالد اجلراح الصباح نائبا لرئيس مجلس 
ال��وزراء ووزي��را للداخلية 4 - أنس خالد 
ناصر الصالح نائبا لرئيس مجلس الوزراء 
ووزي���ر دول���ة ل��ش��ؤون مجلس ال���وزراء 
-5 د. نايف فالح مبارك احلجرف وزيرا 
للمالية 6 - هند صبيح براك الصبيح وزيرا 
للشؤون االجتماعية والعمل ووزير دولة 
للشؤون االقتصادية 7 - خالد ناصرعبد 
الله الروضان وزي��را للتجارة والصناعة 

ووزي��ر دول��ة لشؤون الشباب -8 محمد 
ناصرعبد ال��ل��ه اجل��ب��ري وزي���را لالعالم 
9 - د. باسل حمود حمد الصباح وزيرا 
للصحة 10 بخيت شبيب بخيت الرشيدي 
وزي��را للنفط ووزي��را للكهرباء وامل��اء 11 
- د. جنان محسن حسن رم��ض��ان وزي��ر 
دولة لشؤون اإلسكان ووزير دولة لشؤون 
اخل��دم��ات 12 - د. ح��ام��د محمد كميخ 
العازمي وزي��را للتربية ووزي��را للتعليم 
العالي 13 - حسام عبد الله عبد الوهاب 
ال��روم��ي وزي��را لألشغال العامة ووزي��ر 
دول��ة لشؤون البلدية -14 ع��ادل مساعد 

اجل��ارال��ل��ه اخل��راف��ي وزي��ر دول��ة لشؤون 
مجلس األمة -15 املستشار د. فهد محمد 
محسن العفاسي وزي���را للعدل ووزي��را 
ل��ألوق��اف وال��ش��ؤون اإلسالمية ف��إن حاز 
هذا الترشيح قبوال لدى سموكم تفضلتم 

بإصدار املرسوم الالزم بتشكيل الوزارة.
 ادعو املولى سبحانه أن يعيننا جميعا 
على أداء األمانة التي ارتضينا مسؤولياتها 
وحملنا على عاتقنا واجباتها وأن يحقق 
باخلير امالنا ويكتب لنا التوفيق فيما 
نصبو إليه لرفعة وطننا الغالي في ظل 

قيادتكم احلكيمة وتوجيهاتكم السديدة.

سمو األمير يتسلم من املبارك كتاب التشكيل احلكومي اجلديد

سموه استقبل رئيس مجلس الوزراء

أمير البالد يصدر مرسوم تشكيل احلكومة اجلديدة
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 أصدر سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
أم��س االثنني مرسوما بتشكيل ال���وزارة ال 35 
في تاريخ الكويت السياسي منذ ع��ام 1962 
والسابعة منذ تولي سمو الشيخ جابر املبارك 

رئاسة الوزارة في ديسمبر عام 2011.
وحسب امل��ادة )56( من الدستور الكويتي 
يعني سمو االمير رئيس مجلس ال���وزراء بعد 
امل��ش��اورات التقليدية ويعفيه من منصبه كما 
يعني ال��وزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على 

ترشيح رئيس مجلس الوزراء.
ووفقا للمادة ذاتها يكون تعيني ال��وزراء من 
أعضاء مجلس االم��ة ومن غيرهم وال يزيد عدد 
ال���وزراء جميعا على ثلث ع��دد أعضاء مجلس 

األمة.
وفيما يلي تقرير بالسير الذاتية ألعضاء 

الوزارة اجلديدة.
- رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك 

احلمد الصباح.
من مواليد 1942 وتدرج في عدد من املناصب 
منذ ع��ام 1968 منها مراقب الشؤون اإلداري��ة 
واملالية في الديوان االميري ثم مدير لالدارة ثم 

وكيل مساعد للشؤون اإلدارية واملالية.
وع��ني بعد ذل��ك محافظا حلولي ف��ي م��ارس 
1979 ثم محافظا لألحمدي قبل أن يتولى حقيبة 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ثم وزارة 
االع��الم تالها منصب مستشار في مكتب سمو 

أمير البالد.
وفي 14 فبراير 2001 مت تعيني الشيخ جابر 
املبارك نائبا لرئيس مجلس ال���وزراء ووزي��را 
للدفاع وعني في املنصب نفسه في احلكومة التي 

شكلت في 14 يوليو 2003.
وفي 9 فبراير 2006 عني نائبا أول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع 
وأعيد تعيينه في املناصب نفسها في التشكيلني 
احلكوميني اللذين اجريا في 11 يوليو 2006 

و25 مارس 2007.
وتولى الشيخ جابر املبارك في 28 أكتوبر 
2007 اثر تعديل وزاري منصب النائب األول 
لرئيس مجلس ال���وزراء ووزي��ر ال��دف��اع واعيد 
تعيينه ف��ي امل��ن��اص��ب نفسها ف��ي احلكومات 
املتعاقبة التي شكلت في مايو 2008 ويناير 
2009 ومايو 2009 ومايو2011 الى أن قدمت 
احلكومة استقالتها في 28 نوفمبر 2011 وصدر 
االم��ر االميري في 30 نوفمبر 2011 بتعيينه 

رئيسا ملجلس الوزراء.
وأع��ي��د تعيني س��م��وه ف��ي ه���ذا امل��ن��ص��ب في 

حكومات يوليو 2012 ونوفمبر 2016 وأخيرا 
في األول من نوفمبر 2017 حيث ص��در االمر 
األميري بتعيني سموه رئيسا ملجلس ال��وزراء 

وتكليفه بترشيح أعضاء احلكومة اجلديدة.
 - النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 

الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد الصباح.
من مواليد 27 أبريل 1948 وهو االبن األكبر 
لسمو امير ال��ب��الد. وتقلد ع��دة مناصب منها 
املستشار اخلاص لسمو ولي العهد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء مبوجب املرسوم األميري الصادر 
بتاريخ 7 ديسمبر 1999 ووزير لشؤون الديوان 
األم��ي��ري مب��وج��ب امل��رس��وم األم��ي��ري ال��ص��ادر 

بتاريخ 11 فبراير 2006.
وفي مجال التجارة واالستثمار كان له عدة 
نشاطات حيث أسس شركة )الفتوح القابضة( 
وشركة )مشاريع الكويت القابضة( الى جانب 
اهتمامه باجلانب الثقافي حيث أسس دار اآلثار 
االسالمية وه��ي املؤسسة الثقافية الكويتية 
القائمة على )مجموعة الصباح األثرية( اضافة 
الى كونه عضوا فخريا في مجلس أمناء متحف 
املتروبوليتان - نيويورك. ومؤسس وعضو 
جمعية حماية امل��ال العام الكويتية. - نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 

صباح اخلالد احلمد الصباح.
من مواليد الكويت عام 1953 وحاصل على 
البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة 

الكويت عام 1977.
التحق ب��وزارة اخلارجية عام 1978 بدرجة 
ملحق دبلوماسي وعمل في اإلدارة السياسية 
- قسم الشؤون العربية من 1978 - 1983 ثم 
التحق بوفد الكويت الدائم لدى االمم املتحدة في 

نيويورك خالل الفترة من 1983 - 1989.
وعمل سفيرا لدولة الكويت لدى السعودية 
ومندوبا ل��دول��ة الكويت ل��دى منظمة املؤمتر 
االس��الم��ي خ��الل ال��ف��ت��رة م��ن 1995 - 1998 
وشارك خاللها في اجتماعات املجلس الوزاري 

لوزراء خارجية دول مجلس التعاون.
حصل على وسام امللك عبد العزيز من الدرجة 

االولى عام 1998.
وفي عام 1998 صدر مرسوم بتعيينه رئيسا 
جلهاز االمن الوطني بدرجة وزير وعني وزيرا 
للشؤون االجتماعية والعمل في يوليو 2006 
ومارس 2007 ثم وزيرا لألعالم في مايو 2008 

ويناير 2009.
وف��ي يناير 2014 ص��در امل��رس��وم األميري 
بتعيينه نائبا أول لرئيس مجلس ال���وزراء 

ووزي���را للخارجية وف��ي ديسمبر 2016 أعيد 
توليه ذات احلقيبة الوزارية.

 - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الشيخ خالد اجلراح الصباح.

ت��درج في السلك العسكري حتى وص��ل الى 
رتبة فريق ركن وعني رئيسا لألركان العامة في 
4 مارس 2012 ونائبا لرئيس مجلس الوزراء 
ووزي��را للدفاع في حكومة يوليو 2013 وفي 

حكومة يناير 2014 عني وزيرا للدفاع.
وف��ي 30 نوفمبر 2016 ع��ني نائبا لرئيس 

مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.
 - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة 
لشؤون مجلس ال��وزراء أنس خالد الصالح من 
مواليد ع��ام 1972 وحاصل على بكالوريوس 
ادارة االعمال من جامعة بورتالند االمريكية 

.1997
ك��ان عضوا ف��ي مجلس ادارة غرفة جت��ارة 
وصناعة الكويت 2006 - 2010 ورئيسا ملجلس 
االدارة وعضوا منتدبا في شركة كويت انفست 
القابضة عام 2006 وعضو مجلس ادارة شركة 
ع��ق��ارات الكويت ع��ام 2003 وم��دي��را لشركة 
اخلليج للوساطة املالية ع��ام 1997 وعضو 
مجلس ادارة في شركة مجموعة اخلدمات املالية 

من 2000 حتى 2003.
عني وزي��را للتجارة والصناعة في ال��وزارة 
ال31 في فبراير 2012 وأعيد تعيينه في املنصب 
نفسه في حكومتي ديسمبر 2012 ويوليو 2013 
وعني نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للمالية 
في يناير 2014 ووزي���را للنفط بالوكالة في 
نوفمبر 2015 ونائبا لرئيس مجلس ال��وزراء 

ووزير املالية في ديسمبر 2016.
الكويت - وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
ووزير الدولة للشؤون االقتصادية هند صبيح 

براك الصبيح.
حاصلة على بكالوريوس علوم )حاسب آلي 

واحصاء( عام 1981.
تولت ع��ام 2007 منصب وكيل مساعد في 
ديوان اخلدمة املدنية وتقلدت عام 2008 منصب 
األمني العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة 
واجلهاز التنفيذي للدولة وتسلمت عام 2012 

منصب املدير العام الحتاد الصناعات الكويتية.
عينت وزي��را للشؤون االجتماعية والعمل 
ووزي��ر دول��ة لشؤون التخطيط والتنمية في 
يناير 2014 وفي ديسمبر 2016 صدر مرسوم 
اميري بتعيينها وزي��را للشؤون االجتماعية 

والعمل ووزير دولة للشؤون االقتصادية.

 - وزي��ر الدولة لشؤون مجلس األم��ة عادل 
مساعد اجلار الله اخلرافي.

من مواليد 1959 حاصل على بكالوريوس في 
الهندسة املدنية من األكادميية العربية للعلوم 

والتكنولوجيا.
عمل رئيسا ملجلس االدارة وعضوا منتدبا 
للشركة الكويتية لصناعة األنابيب واخلدمات 
النفطية وم��س��اع��دا للمدير ال��ع��ام ف��ي شركة 
ص��ن��اع��ات األمل��ن��ي��وم وش��غ��ل عضوية املجلس 
البلدي ع��ام 2005 ورئ��اس��ة االحت���اد الدولي 
للمنظمات الهندسية ورئاسة احتاد املهندسني 
العرب وحاز عضوية مجلس األمة من 2013 إلى 
2016 وزكي ملنصب أمني سر املجلس في أكتوبر 

.2015
 - وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود 

احلمد الصباح.
من مواليد الكويت 1974 وحاصل على شهادة 
الطب من جامعة الكويت عام 1999 وعلى شهادة 
الدكتوراه البورد الكندي تخصص أنف وأذن 

وحنجرة عام 2006 من جامعة ميجيل الكندية.
تقلد ع��دة مناصب في مستشفيات الكويت 
منها طبيب استشاري أنف وأذن وحنجرة في 
مستشفى زي��ن ورئ��ي��س مجلس أق��س��ام األن��ف 

واالذن واحلنجرة منذ عام 2012 وحتى اليوم.
وتقلد منصب مدير مركز سالم العلي الصباح 
لعالج السمع والنطق ما بني 2010 و2012 
وعمل محاضرا في كلية الطب بجامعة الكويت 
وشارك في العديد في املؤمترات اخلارجية في 

مجاله التخصصي.
 - وزي��ر ال��ت��ج��ارة والصناعة خالد ناصر 
عبد الله الروضان من مواليد 25 مايو 1978 
وحاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة 
االع��م��ال تخصص متويل ومنشات مالية من 

جامعة الكويت.
عمل ف��ي القطاع اخل��اص ف��ي شركة سنيار 
للدعاية واالع���الن العاملية وي��ت��رأس اللجنة 
املنظمة لدورة الروضان الرمضانية لكرة القدم 
عني وزي��را للتجارة والصناعة ووزي��ر دولة 
لشؤون الشباب بالوكالة من شهر نوفمبر 2016 

حتى أكتوبر 2017.
 - وزي���ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون اإلس��ك��ان ووزي��ر 
الدولة لشؤون اخلدمات الدكتورة جنان محسن 

حسن رمضان.
حاصلة على املاجستير ف��ي الهندسة من 
جامعة الكويت وال��دك��ت��وراه م��ن جامعة عني 

شمس في القاهرة.

حازت عضوية املجلس البلدي من عام 2009 
وحتى 2013.

عملت مستشارا مبجلس االم���ة ف��ي جلنة 
املرافق العامة منذ 2014 وحتى 2016 الى جانب 
عضوية اجلهاز املركزي للمناقصات العامة منذ 

عام 2016 وحتى االن.
تولت عضوية جهاز مدينة احلرير وعضوية 
الهيكلي مبجلس  للمخطط  العليا  اللجنة 
الوزراء الى جانب عضوية جلنة االستراتيجية 
االسكانية باملؤسسة العامة للرعاية السكنية 

منذ عام 2016 وحتى 2017.
 - وزير األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون 

البلدية حسام عبدالله عبد الوهاب الرومي.
م��ن م��وال��ي��د 1959 وح��اص��ل ع��ل��ى ش��ه��ادة 
هندسة كمبيوتر من جامعة الباسيفيك في والية 

كاليفورنيا االمريكية عام 1983.
عمل رئيسا لقسم برمجة احلجز اآلل��ي في 
اخلطوط اجلوية الكويتية منذ عام 1989 وحتى 
1983 وتقلد منصب مدير مركز املعلومات في 
األمانة العامة ملجلس ال��وزراء منذ عام 1989 
وحتى 1990 وح��از عضوية املجلس البلدي 
وعضوية مجلس إدارة املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية.)يتبع( وزير النفط ووزي��ر الكهرباء 
واملاء بخيت شبيب بخيت الرشيدي من مواليد 
الكويت عام 1957 وحاصل على بكالوريوس 

الهندسة الكيميائية عام 1982.
تقلد رئاسة شركة البترول الكويتية العاملية 
ومنصب الرئيس التنفيذي في شركة كي بي سي 

هولدينجز ) أوروبا (.
عني رئيسا ملجلس إدارة االحت��اد اخلليجي 
للتكرير )البحرين( ع��ام 2016 وحتى االن 
ويتمتع بعضوية مجلس إدارة الشركة األولى 
للتسويق احمللي للوقود وك��ان عضو مجلس 
إدارة شركة نفط الكويت ما بني عامي 2011 و 

.2012
ش��ارك في العديد من املؤمترات واملنتديات 
العاملية كمتحدث رئيسي ممثال لقطاع التكرير في 
دولة الكويت فيما يخص اخلطة االستراتيجية 

طويلة املدى.
 - وزير املالية الدكتور نايف فالح احلجرف: 
حاصل على الدكتوراه في احملاسبة من اململكة 
املتحدة 2002 وعلى املاجستير في احملاسبة من 
الواليات املتحدة 1997 وعلى البكالوريوس في 
احملاسبة من جامعة الكويت 1994 عمل نائبا 
لرئيس جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
للخدمات األكادميية ويحظى بعضوية املجلس 

األع��ل��ى للبترول 2010 وه��و رئيس تنفيذي 
لشركة أبوظبي األولى للتطوير العقاري 2009 
ومستشار مالي في سوق الكويت لألوراق املالية 
ومستشار مالي لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

في وزارة التخطيط.
تسلم وزارة التربية ووزارة التعليم العالي 
في فبراير 2012 وعني في يوليو 2012 وزيرا 
للمالية ووزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي 
بالوكالة وفي ديسمبر 2012 اعيد تعيينه وزيرا 
للتربية ووزي��را للتعليم العالي في احلكومة 
ال32 ووزي��را للتربية ووزي��را للتعليم العالي 
في ديسمبر 2016. - وزير االعالم محمد ناصر 
عبد الله اجلبري من مواليد 1974 وحاصل على 

املاجستير في العلوم السياسية.
عمل في اخلطوط اجلوية الكويتية وترأس 
مجلس إدارة جمعية خيطان التعاونية وحاز 
عضوية مجلس األمة في ديسمبر 2012 املبطل 
بحكم احملكمة الدستورية وعضوية مجلس 
2013 و2016 وعني وزيرا لألوقاف والشؤون 
االس��الم��ي��ة ووزي���ر دول��ة ل��ش��ؤون البلدية في 
احلكومة األخيرة في 10 ديسمبر 2016. - وزير 
التربية ووزي��ر التعليم العالي الدكتور حامد 
محمد كميخ العازمي ول��د في 17 مايو 1969 
بالكويت وحصل على البكالوريوس في الهندسة 
الكهربائية من جامعة واشنطن سانت لويس 
سنة 1992 وعلى املاجستير من جامعة واشنطن 
سانت لويس سنة 1994 وعلى الدكتوراه في 
هندسة الكمبيوتر من جامعة واشنطن سنة 

.2000
عمل أستاذا في قسم هندسة الكمبيوتر بكلية 
الهندسة والبترول في جامعة الكويت ويشغل 

حاليا منصب وكيل وزارة التعليم العالي.
 - وزي��رال��ع��دل ووزي���ر األوق���اف وال��ش��ؤون 
االسالمية املستشار الدكتور فهد محمد محسن 
ال��ع��ف��اس��ي م��ن م��وال��ي��د 1971 وح��اص��ل على 
بكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة عام 
1994 وعلى الدكتوراه في القانون من اجلامعة 

اللبنانية عام 2006.
يعمل رئيسا للمكتب الفني لقطاع التشريع 
بإدارة الفتوى والتشريع منذ 2015 وعضوا في 
إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء منذ 
عام 1995 وهو محكم معتمد في مركز التحكيم 
التجاري ل��دول مجلس التعاون ل��دول اخلليج 
العربية منذ 2004 وعمل أستاذا منتدبا في قسم 
القانون بكلية الدراسات التجارية ما بني عامي 

2004 و2007.

سمو الشيخ جابر مبارك احلمد الصباح

35 بتاريخ الكويت السياسي  السير الذاتية للوزراء في احلكومة الـ 

سمو أمير البالد يصدر مرسوما بتشكيل 
احلكومة الكويتية اجلديدة 

املستشار/ د. فهد محمد محسن العفاسي عادل مساعد اجلارالله اخلرافي حسام عبدالله عبدالوهاب الرومي د. جنان محسن حسن رمضان د. حامد محمد كميخ العازمي  بخيت شبيب بخيت الرشيدي د. باسل حمود حمد الصباح محمد ناصر عبدالله اجلبري

خالد ناصر عبدالله الروضان هند صبيح براك الصبيح د.نايف فالح مبارك احلجرف أنس خالد ناصر الصالح الفريق م/ خالد اجلراح الصباح صباح خالد احلمد الصباح ناصر صباح األحمد الصباح

 أص��در حضرة صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
أم��س االث��ن��ني مرسوما بتشكيل 

احلكومة الكويتية اجلديدة.
 في ما يلي نصه:

 مرسوم رقم 254 لسنة 2017
 بتشكيل الوزارة

 بعد االطالع على الدستور.
 وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 
12 صفر 1439ه املوافق 1 نوفمبر 
2017 بتعيني سمو الشيخ/ جابر 
م��ب��ارك احل��م��د ال��ص��ب��اح رئيسا 

ملجلس الوزراء.
 وب���ن���اء ع��ل��ى ع���رض رئ��ي��س 

مجلس الوزراء.
 رسمنا باالتي

 - مادة أولى
 يعني كل من:

 1 - ن��اص��ر ص��ب��اح األح��م��د 
الصباح )نائبا أول لرئيس مجلس 

الوزراء ووزيرا للدفاع(
 2 - صباح خالد احلمد الصباح 
)نائبا لرئيس مجلس ال���وزراء 

ووزيرا للخارجية(
 3 - الفريق م/ خالد اجلراح 
الصباح )نائبا لرئيس مجلس 

الوزراء ووزيرا للداخلية(
 4 - أنس خالد ناصر الصالح 
)نائبا لرئيس مجلس ال���وزراء 
ووزي����ر دول���ة ل��ش��ؤون مجلس 

الوزراء(
 5 - د.ن���اي���ف ف���الح م��ب��ارك 

احلجرف )وزيرا للمالية(
 6 - هند صبيح براك الصبيح 
)وزي����را ل��ل��ش��ؤون االجتماعية 
والعمل ووزي���ر دول��ة للشؤون 

االقتصادية(
 7 - خ��ال��د ن��اص��ر عبدالله 
ال���روض���ان )وزي������را ل��ل��ت��ج��ارة 
والصناعة ووزي��ر دولة لشؤون 

الشباب(
 8 - محمد ن��اص��ر عبدالله 

اجلبري )وزيرا لالعالم(
 9 - د. ب��اس��ل ح��م��ود حمد 

الصباح )وزيرا للصحة(
  10 - بخيت شبيب بخيت 
الرشيدي )وزي��را للنفط ووزيرا 

للكهرباء واملاء(
 11 - د. جنان محسن حسن 
رم��ض��ان )وزي���ر دول���ة لشؤون 
اإلس��ك��ان ووزي���ر دول���ة لشؤون 

اخلدمات(

 12 - د. ح��ام��د محمد كميخ 
العازمي )وزيرا للتربية ووزيرا 

للتعليم العالي(
 13 - ح���س���ام ع��ب��دال��ل��ه 
ع��ب��دال��وه��اب ال���روم���ي )وزي����را 
ل��الش��غ��ال ال��ع��ام��ة ووزي���ر دول��ة 

لشؤون البلدية(
 14 - ع��ادل مساعد اجلارالله 
اخل��راف��ي )وزي���ر دول���ة لشؤون 

مجلس االمة(
 -15 املستشار/ د. فهد محمد 
محسن العفاسي )وزي��را للعدل 
ووزي�����را ل���الوق���اف وال��ش��ؤون 

اإلسالمية(.
 - مادة ثانية:

 على رئيس مجلس ال���وزراء 
اب���الغ ه��ذا امل��رس��وم ال��ى مجلس 
االمة ويعمل به من تاريخ صدوره 

وينشر في اجلريدة الرسمية.
 امير الكويت

 صباح االحمد اجلابر الصباح
 رئيس مجلس الوزراء

 جابر مبارك احلمد الصباح
 ص��در بقصر السيف في : 23 

ربيع االول 1439 ه
 املوافق 11 ديسمبر 2017 م


