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على شرف ي مأدبة الغداء التي یقيمها سموه فآلمة سمو رئيس مجلس الوزراء 
  رؤساء البعثات الدبلوماسية الكویتية

  2008دیسمبر  23
 

 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 
  

      باإلنابة األمةرئيس مجلس الكریم فهد دهيسان اللميع األخ 
  نائب رئيس مجلس الوزراء ووزیر الخارجية    الدآتور محمد صباح السالم الصباحشيخ الكریم الاألخ 

  دیوان سمو ولي العهد ، اإلخوة المحافظون ، وفي الدیوان األميرين اإلخوة المستشارو، اإلخوة الوزراء 
  ورؤساء البعثات الدبلوماسية  ،  السفراء إخواني وزمالئي

  
  ة اهللا وبرآاته ،،،السالم عليكم ورحم 
   

 یشمل فعاليات المؤتمر أنعز وجل  التقي بكم بمناسبة انعقاد مؤتمرآم السادس داعيا المولى أنیسعدني 
  .برعایته وعنایته 

  
  اإلخوة واألخوات 

منكم  آله تحتاج سياسية واقتصادیة صعبة یعيشها العالم وأوضاع انعقاد مؤتمرآم في ظل ظروف یأتي 
العزیز ، آملين أن في فهم هذه المتغيرات والتطورات والتعامل معها وفق ما یخدم مصالح بلدنا  الجهد مضاعفة

فرصة طيبة والخبرة وأهل االختصاص  المسئولين الذي یتضمن العدید من اللقاءات معفعاليات مؤتمرآم تمثل 
   .آامل لها إدراك إلى من أجل الوصول والقضایا األمور من معرفة الكثيرللكم 

 المسئولين في الدیوان العام سوف یتيح لكم فرصة طيبة للتشاور والبحث في العدید إخوانكمآم مع  لقاءآما أن
   .وأبنائهمصالح وطننا العزیز ل خدمة  مسؤولياتكم من اجل االرتقاء بهاإطارتدخل في  التي األمورمن 

  
  اإلخوة واألخوات 

 السامية لحضرة صاحب للتوجيهاتتنفيذا  یأتيتصادیة  االقاإلستراتيجيةتطبيق على  الحكومة حرص إن 
 في جعل دولة الكویت مرآزا – حفظه اهللا ورعاه – الجابر الصباح األحمد البالد الشيخ صباح أميرالسمو 
مع مختلف دول العالم عن  ،  توسيع عالقات واتصاالت دولة الكویتإلىیحتاج  الذي األمر  وماليا دوليااقتصادیا

بما یخدم المصالح ،  تمثيلية بعثات وإنشاء،  عالقات دبلوماسيةإقامة إلىوصوال ، طریق الزیارات الثنائية 
 من خالل مفهوم اإلستراتيجية هذه ومقاصد أهدافویعزز ، المشترآة بين دولة الكویت وتلك الدول 

 التشریعات وإبرازمهامكم الدبلوماسية التي تشمل شرح  تأتي في مقدمةوالتي ، الدبلوماسية االقتصادیة 
على المصالح ستثمارات وخلق عالقات اقتصادیة تقوم إل الدولة لتشجيع وجذب ااتخذتهااالقتصادیة التي 

  .المشترآة 
 لدولة الكویت في العدید من الدول الشقيقة والصدیقة والمنظمات الدولية آسفراء مسؤولياتكم أنآما  

 لحقوق احترام الكویتب الخاصةالتشریعات الجدیدة بذل المزید من الجهد في شرح إلى  تحتاج يةواإلقليم
 دور الكویت الرائد في دعم الجهود وإبراز،  المجال قانونية في هذا إجراءات وغيرها من والعمالة اإلنسان

   .هوأشكال في آافة صورة اإلرهاب الدوليين ومكافحة واألمنالرامية لتحقيق السلم 
  

  اإلخوة واألخوات 
 دولة الكویت أمير من قبل حضرة صاحب السمو سامية من توجيهات إليهن ما استمعتم  بأعلى ثقة تامة إنني 

ونهجا تعملون من مثل لكم نبراسا تهتدون به سوف ی – حفظه اهللا ورعاه – الجابر الصباح األحمدالشيخ صباح 
   .ألبنائهن بلدنا العزیز وتحقيق الخير ورفعة شأ إعالء جميعا من ننشده في تحقيق ما خالله
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 العزیز نائب رئيس مجلس الوزراء ووزیر الخارجية الشيخ لألخ خالص الشكر أوجه أنفي الختام یسرني 
 لكم عن تقدیري لدورآم في خدمة أعربآما  بوزارة الخارجية، واإلخوة، الدآتور محمد صباح السالم الصباح 

   .األوفياء وأبنائهوطنكم العزیز 
  

 ،والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته ،،
 


