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  صحايف لرئيس احلكومة الفلسطينية، أحمد قريع، بيان 
  يعلن فيه تأليف حكومة موسعة

 ]مقتطفات[ .9/11/2003رام الله،     

 

  
  [.......]  
باإلضافة إىل تخصيص وزارة لشؤون املرأة، وقد  إن جملس الوزراء العتيد يضم عدداً من الوجوه اجلديدة،  

  .ألوقافاحتفظ رئيس الوزراء بحقيبتي اإلعالم وا
  :وتضم الوزارة اجلديدة األسماء التالية  

  .رئيساً للوزراء ووزيراً لإلعالم واألوقاف" أبو عالء"السيد أحمد قريع 
  

  ـ وزير اخلارجية ـ نبيل شعث1
  ـ وزير املالية ـ سالم فياض2
  ـ وزير شؤون املفاوضات ـ صائب عريقات3
  ـ وزير الداخلية ـ حكم بلعاوي4
  الوطني ـ ماهر املصريـ وزير االقتصاد 5
  ـ وزير التعليم والتعليم العايل ـ نعيم أبو احلمص6
  ـ وزير العدل ـ ناهض الريس7
  ـ وزير الصحة ـ جواد الطيبي8
  ـ وزير األشغال العامة واإلسكان ـ عبد الرحمن حمد9

  ـ وزير الشؤون االجتماعية ـ انتصار الوزير10
  ـ وزير االتصاالت والتكنولوجيا ـ عزام األحمد11
  ـ وزير احلكم احمللي ـ جمال الشوبكي12
  ـ وزير شؤون األسرى ـ هشام عبد الرازق13
  ـ وزير الثقافة ـ يحيى يخلف14
  ـ وزير التخطيط ـ نبيل القسيس15
  ـ وزير السياحة واآلثار ـ متري أبو عيطة16
  ـ وزير املواصالت ـ حكمت زيد17
  وزير الزراعة ـ روحي فتوح ـ18
  ـ وزير الشباب والرياضة ـ صالح التعمري19
  ـ وزير العمل ـ غسان اخلطيب20
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  ـ وزير الشؤون املدنية ـ جميل الطريفي21
  ـ وزير شؤون املرأة ـ زهيرة كمال22
  ـ وزير دولة ـ قدورة فارس23
  ـ وزير دولة ـ سليمان أبو سنينة24

 .لس الوزراء، ورئيس ديوان رئيس الوزراءحسن أبو لبدة أمين عام جم. د •

 
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


