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بمناسبة انتھاء دور االنعقاد العادي الثانيكلمة سمو رئیس مجلس الوزراء في مجلس األمة
التشریعي الحادي عشرمن الفصل

2007یولیـــو 11

بسم اهللا الرحمن الرحیم

األخ رئیس مجلس األمة الموقر
اإلخوة أعضاء المجلس المحترمین

نحن نجتمع الیوم بمناسبة انتھاء دور االنعقاد العادي یطیب لي باسمي وباسم إخواني الوزراء ، و
الثاني ، من الفصل التشریعي الحادي عشر لمجلسكم الموقر ، أن أتقدم بوافر التقدیر على الجھود التي بذلت 

.في تحمل أعباء المسؤولیة الوطنیة ، التي نحرص جمیعا علیھا 

اإلخوة األعضاء... األخ الرئیس 

طرحا –كما عھدنا دائما –مقام استعراض اإلنجازات ، ولقد شھد دور االنعقاد الحالي لسنا الیوم في 
حكومیا اتسم بالشفافیة والموضوعیة والتجرد في جمیع الموضوعات التي نظرھا مجلسكم الموقر ، ولم تدخر 

ویمارس التزاماتھ الحكومة جھدا أو وسعا في توفیر كافة األسباب لمجلسكم الموقر حتى یؤدي دوره المنشود ، 
.الدستوریة على الوجھ األكمل 

ولعلنا الیوم ونحن على أمل اللقاء قریبا في دور االنعقاد القادم بحاجة أكثر من أي وقت مضى لوقفة 
جادة مع النفس من منطلق المسؤولیة الملقاة على عاتقنا لنقف فیھا على سبل ممارساتنا لدورنا المعھود وفق 

، والسیما في ظل ما تشھده منطقتنا من تطورات ومتغیرات تستوجب منا إعطاءھا ما نظامنا الدیمقراطي
.تستحقھ من اھتمام ومتابعة 

اإلخوة رئیس وأعضاء مجلس األمة المحترمین 

لالرتقاء إن الدیمقراطیة التي ارتضیناھا منھاجا ونظاما ھي قدر الكویت وخیارھا ، وھي السبیل
.باآلمال والطموحات واإلنجازات ، التي یتطلع إلیھا شعب الكویت الوفي 

كما أن رفعة الكویت وازدھارھا یتطلب العمل المخلص المتواصل لمواجھة المسؤولیات الكبیرة ، 
لثقة وتسخیر كافة الطاقات واإلمكانیات لتحقیق المزید من اإلنجازات في إطار المسؤولیة المشتركة ، وا

.المتبادلة والتفاھم البناء في العمل بین السلطتین 

اإلخوة رئیس وأعضاء مجلس األمة الموقر

یسعدني في ختام دور االنعقاد الحالي إسداء الشكر والتقدیر لجمیع العاملین بمجلسكم الموقر ، 
والصحافة ممن قدموا العون ویشمل ذلك الخبراء والمستشارین والباحثین والفنیین ، وكذلك رجال اإلعالم 

الجاد إلنجاز أعمال المجلس الموقر ، سواء من داخل المجلس أو من خارجھ ، في جمیع أجھزة الدولة ، 
متطلعین إلى لقاء قریب بإذن اهللا یجمعنا الستكمال مسیرتنا الوطنیة نحو تحقیق األھداف المنشودة ، بروح 

حضرة صاحب السمو أمیر البالد المفدى ، وسمو ولى عھده االیجابیة والمسؤولیة ، وبتوجیھ ورعایة من 
.األمین ، حفظھما اهللا ورعاھما 

والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ ،،،


