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لمجلس الوزراء والمجلس األعلى في االجتماع المشترككلمة سمو رئیس مجلس الوزراء، حفظھ اهللا
للتخطیط والتنمیة

2006مارس 29

بسم اهللا الرحمن الرحیم

،األخوة واألخوات األفاضل

تقومون بھ من جھود یطیب لي في ھذا اللقاء األول معكم أن أرحب بكم جمیعًا ، معربًا عن خالص الشكر والتقدیر لما
مخلصة كانت دائما موضع متابعتنا واھتمامنا ، فكما تعلمون جمیعًا بأن المجلس األعلى للتخطیط والتنمیة یحظى باھتمام 

صباح األحمد الجابر الصباح حفظھ اهللا ورعاه ، بما ُیَنَتظُر منھ من نتائج / كبیر من حضرة صاحب السمو األمیر الشیخ 
والمصلحة للوطن وللمواطنین ، تقدیرًا لما یزخر بھ المجلس من نخبة طیبة من أبناء ھذا الوطن، مثمرة تعود بالخیر

.عامرة بالخبرة والكفاءة واإلخالص

.أیھا األخوة واألخوات

ال یخفى على أحد ما یموج بھ العالم ومنطقتنا على وجھ الخصوص من تطورات ومتغیرات ، نعلم جیدًا مدى أثارھا 
علینا ، مما یستوجب منا أن نتفاعل معھا على نحو یجنبنا سلبیاتھا ویكفل لنا االستفادة من إیجابیاتھا، وال وانعكاساتھا

سیما بأننا نملك جمیع مقومات التقدم والرقي ، فقد حبانا المولى الكریم الكثیر من نعمھ وأفضالھ ، كما ننعم باألمن 
.مكاناتنا بما یحقق خیر بالدنا واالرتقاء بھا لتتبوأ المكانة التي تستحقواالستقرار بما یتطلب منا أن نستثمر طاقاتنا وإ

إن اھتمام الحكومة بالمجلس األعلى للتخطیط والتنمیة ینطلق من قناعة وإیمان راسخ بأھمیة التخطیط لمستقبل البالد، 
وعملیة، تجعل منھ مصدر المشورة والنصح في كافة المیادین لتحقیق ما وما یضمھ ھذا المجلس من كفاءات علمیة 

.ینفع الوطن ویعزز مكانتھ ویحقق رفعتھ

، إننا جمیعا مطالبون باستنفار طاقاتنا الكامنة اضحة وإرادة عازمة وعمل جاد دؤوبإن أھم متطلبات اإلنجاز ، رؤیة و
.ء وطننا وتنمیتھ ، وتلبیة آمال وطموحات المواطنینواستلھام ھمة وروح اآلباء واألجداد لنتمكن من بنا

إننا بحاجة لتضافر كافة الجھود ـ مؤسسات وأفراد ـ لتحقیق غایاتنا الوطنیة ولنا في مجلس األمة الموقر وطید األمل في 
لتتواصل تفعیل التعاون المنشود باإلضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني ، بما تشتمل علیھ من طاقات وخبرات متمیزة

.كل الجھود واإلمكانات لتحقیق األھداف والغایات الوطنیة

ال یسعني في نھایة كلمتي إال أن أتوجھ إلى المولى القدیر أن یكلل جھودكم الخیرة بالنجاح والتوفیق لكل ما فیھ رفعة و
.فظھما اهللا ورعاھماوطننا العزیز في ظل القیادة الحكیمة لحضرة صاحب السمو األمیر وسمو ولي عھده األمین ح

،،،والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ


