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أمام مجلس األمة بمناسبة فض أعمال دورتھكلمة سمو رئیس مجلس الوزراء

2006یولیو 18

بسم اهللا الرحمن الرحیم

معالي األخ الكریم رئیس مجلس األمة الموقر

إخواني و زمالئي أعضاء مجلس األمة  المحترمین

.یتھ وتوفیقھتحیة طیبة مباركة ، ودعاء إلي اهللا العلي القدیر ، أن یشملكم بعنا

لقد حفلت األیام القلیلة الماضیة بعرس دیمقراطي مشھود، تمثل في ھذا الجمع الكریم من نواب األمة، الذین نالوا ثقة 
.أبناء الكویت األوفیاء، وحملوكم مسئولیات كبیرة أعانكم اهللا تعالى علیھا والوفاء بھا

التي ال شك أننا بحاجة إلیھا، في ھذه المرحلة من العمل السیاسي، حتى وإذا كان الوقت، قد أدركنا للقیام بالعطلة البرلمانیة
یستعید الجمیع، نشاطا یصب بالضرورة، في الجھد المتواصل، لتحقیق المنشود من اإلنجازات، فإنني أنتھز ھذه الفرصة، 

علي مشاعر الود والتفاھـم، باألصالة عن نفسي ، وبالنیابة عن إخواني وزمالئي أعضاء الحكومة، لتوجیھ شكرنا العمیق،
.التي سادت العالقة بین السلطتین خالل األیام القلیلة الماضیة

وال یسعنا في ھذا الصدد، إال أن ننوه بالتعاون البناء، وبالتجاوب المشكور، لمجلسكم الموقر ، عبر ترجمة الرغبة 
لسنة 30لقانون بتعدیل بعض أحكام القانون رقم السامیة، لحضرة صاحب السمو أمیر البالد حفظھ اهللا، بإقرار مشروع ا

، بتعدیل بعض أحكام قانون التأمینات االجتماعیة ، والذي یھدف إلى مساعدة المواطنین المتقاعدین، ممن قاموا 2005
.باستبدال جزء من معاشاتھم، وتخفیف األعباء عنھم

وكذلك إقرار مشروع القانون، الذي تقدمت بھ الحكومة بشأن إعادة تحدید الدوائر االنتخابیة، بما یمثلھ ذلك من خطوة 
.جادة وصادقة، في طریق إصالح النظام االنتخابي، ودفع المسیرة المباركة للعمل الوطني

جلسكم الموقر ، ولجانھ وأمانتھ العامة وجمیع وال یفوتنا في النھایة ، أن نكرر الشكر والتقدیر لألخوة رئیس وأعضاء م
العاملین فیھ ، علي الجھود المتمیزة ، وأن ننوه بدور رجال اإلعالم والصحافة ، علي متابعة أعمال المجلس والحكومة 

دم علي بمسئولیة واعیة ، متمنین للجمیع مزیدا من التوفیق والسداد ، سائلین العلي القدیر أن یجمعنا دور االنعقاد القا
التفاھم والعطاء المتواصل، وأن یسدد خطانا لما فیھ المجد والعزة والخیر الوفیر لوطننا العزیز وأبنائھ األوفیاء تحت 

.القیادة الحكیمة لحضرة صاحب السمو أمیر البالد المفدى وسمو ولي عھده األمین حفظھما اهللا ورعاھما

والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ ،،،


