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في اختتام دور االنعقاد العادي األول من الفصل  آلمة سمو رئيس مجلس الوزراء
  التشریعي الثالث عشر لمجلس األمة

    
2009 ویولي 2  

  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  .المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  والحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف

  
  األخ رئيس مجلس األمة المحترم

                                                  ...األخوات  واإلخوة أعضاء المجلس المحترمين 
  

  السالم عليكم ورحمه اهللا وبرآاته
  

قر دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشریعي یسعدني في هذه الجلسة الكریمة التي یختتم بها مجلسكم المو
ات          وزراء ، عن أخلص المشاعر وأصدق التمني الثالث عشر ، أن أعرب لكم باسمي واسم األخوة واألخوات ال

  .بقضاء إجازة حافلة بالخير وصالح األعمال 
ام   ى مق ر      ویشرفني بهذه المناسبة المبارآة ، أن أرفع أسمى آیات الشكر واالمتنان إل حضرة صاحب السمو أمي

البالد حفظه اهللا ورعاه على تزویدنا بسداد توجيهاته في حمل أمانة المسئولية الوطنية ، آما یسرني أن أتوجه   
ور ،                وفي الغي ویتي ال ى الشعب الك اه وإل د حفظه اهللا ورع ي العه ى سمو ول دیر إل ة والتق اني المحب بأخلص مع

ى    سائًال المولى العلي القدیر أن تبقى ا وطن اآلمن إل لكویت بشعبها ولشعبها البيت الجامع والمستقبل الزاهر وال
  .ما شاء اهللا 

  
  المحترمين ..... األخوات  واإلخوة 

  
دور التشریعي                ذا ال اح ه اه في افتت بالد حفظه اهللا ورع ر ال لقد جاء النطق السامي لحضرة صاحب السمو أمي

ة في م     ا         شامال وجامعا وذاخرا بالتوجيهات العملي ة بم ذه المرحل ا ه مارسة مسئوليات المواجهة التي تحتاجه
بالد بطرح مشروعه اإلصالحي        ر ال تحمله من تحدیات داخلية وخارجية ، وقد تفضل حضرة صاحب السمو أمي
التنموي الذي یرسم طریق الخالص من تراآمات المراحل السابقة بما فيها من سلبيات وعواقب ال مصلحة ألحد 

ة    فيها ، التزامًا ة متمثل بنهج إصالحي جدید في عملية البناء الوطني ، یتمسك بأولویات القضایا الحيویة الجامع
س        ين المجل ابي ب اون اإلیج يخ التع بل ترس انون وس ق الق ي تطبي زم ف ة والح دة الوطني ى الوح اظ عل ي الحف ف

ام بمجمل القضایا األخر      ة   والحكومة وتصحيح مسار العمل اإلعالمي ، إلى جانب االهتم ى ، خاصة ذات الطبيع
دى        ى مشاعر القلق والضيق ل الخدمية ، وعلى رأسها الصحية والتربویة واإلسكانية وغيرها ، فيما یقضي عل
ازات            ن اإلنج د م و المزی اج نح ل واإلنت ة العم رك عجل تقرار ویح ة واالس واء الطمأنين ق أج واطنين ویحق الم

  .المستهدفة 
  

ا   ة وعلين ر عادی ام فرصة غي ا أم اده     إنن امي بأبع ق الس تيعاب النط د الس ت والجه ن الوق نم المناسب م أن نغت
ي    ت ف دة تجل ة رائ ي ممارسة دیمقراطي عبية ف متها اإلرادة الش دة رس ة جدی ول مرحل ع دخ ه ، خاصة م وأهداف

  .االنتخابات النيابية األخيرة لمجلسكم الموقر والتي جرت في شهر مایو الماضي 
  

  محترمين ال..... األخوات  واإلخوة 
  

رة        ا ستتقدم خالل فت ة الكویت ، آم لقد أحالت الحكومة إلى مجلسكم الموقر مشروع خطة التنمية الخمسية لدول
امج سيحظى            أن آال من الخطة والبرن ة ب ى ثق قریبة ببرنامج عملها للفصل التشریعي الثالث عشر ، ونحن عل

ل التوصل إل   ن أج اندة م م ومس ل دع نكم آ د م امكم وسوف یج ل  باهتم يرة العم دفع مس ترك ل ي مش از حقيق نج
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تقرار سياسي یسمح     بيًال الس ابي س اون اإلیج ن التع دة م ة جدی ة مرحل ع بدای االت م ف المج ي مختل وطني ف ال
  .بتحقيق األهداف والغایات التي نتطلع إليها جميعًا 

  
ه  أث آما تشكر الحكومة ما انتهى إليه مجلسكم الموقر بتجدید الثقة في وزیر الداخلية دَّم إلي ، ر االستجواب الذي ُق

   .الوزاري لخدمة الوطن والمواطنين متمنين له دوام التوفيق والنجاح في مواصلة عطائه المعهود بعمله
  

  المحترمين ..... األخوات  واإلخوة 
  

ا ج      دبير في أن نجعله ر والت ة  أننا مقبلون على جولة جدیدة من العمل الوطني ، وأمامنا فرصة مناسبة للتفكي ول
  .ذاخرة بالتفاؤل حافلة باإلنجازات حتى ال تضيع الجهود ویبقى المراد بعيد المنال 

  
ة    ًا وأمان وال یسعني في هذه الجلسة الختامية إال أن أتقدم بالشكر الجزیل لمجلسكم الموقر رئيسًا وأعضاء ولجان

ال    ابعوا أعم ذین ت ين ال ًا اإلعالمي املين وأیض ع الع ارین وجمي ًا ومستش ازة  وحرس ع أج ًا للجمي المجلس متمني
ة وتحصين              ا الدیمقراطي راء تجربتن ا في إث دیر أن یسدد خطان ي الق إذن اهللا ، سائال العل سعيدة وعودة سالمة ب
ة حضرة صاحب   ا تحت رای ظ نعمته ا ویحف ت ویصون مكانته ع شأن الكوی ا یرف ة فيم دتنا الوطني ا ووح ثوابتن

  .حفظهما اهللا ورعاهما  السمو أمير البالد وسمو ولي عهده األمين
  

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته ،،،
 


