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كلمة سمو رئیس مجلس الوزراء في أول جلسة لمجلس الوزراء

2009ینایر12

بسم اهللا الرحمن الرحیم

األخوة األفاضلاألخوات و

السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ ،

بتولي أمانة رئاسة مجلس عاهلقد تشرفت بتلبیة اإلرادة السامیة لحضرة صاحب السمو األمیر حفظھ اهللا ور
على تفضلھ بمنحنا ثقتھ الغالیة ،، وإذ یسعدني أن أرفع لمقام سموه أسمى آیات االعتزاز واالمتنان الوزراء

.العھد حفظھ اهللا على مباركتھ لنا ومساندتھ ودعمھ المعھود التقدیر لسمو وليوجھ بعظیم أن أتیسرنيفإنھ 
، أن أتقدم منكم بوافر الشكر والتقدیر على المباركة بإذن اهللافي أول لقاءاتنا ویطیب لي أیھا األخوة الكرام 

بما فیھا من أعباء وتبعات ، مؤكدین على قبولكم المشاركة بالعمل الوزاري وتحمل ھذه المسئولیة الكبیرة 
.نجازات إصالحیة وتنمویة مستھدفة من إننشدهبإذن اهللا لتحقیق ما التعاون والتضامن

وما بروح المسئولیة لدى األخوة واألخوات أعضاء الحكومة السابقة أشیدا ال یفوتني في ھذه المناسبة أن كم
.في خدمة الوطن والمواطنینعلى التفانيوالحرص العطاءلھم حسن ، شاكراقدموه من جھود مخلصة

األخوات واألخوة األفاضل 

ھلنا في غزة من مجازر وحشیة متواصلة وجرائم بشعة بحق إذ نتابع بكل قلق واستیاء شدیدین ما یتعرض لھ أ
األبریاء العزل من األطفال والشیوخ والتي راح ضحیتھا المئات من الشھداء والجرحى دون أي اعتبار للقیم 

.اإلنسانیة ومواثیق الشرعیة  الدولیة 
ألمن بتنفیذ قراره إن دولة الكویت تطالب المجتمع الدولي وعلى األخص الدول األعضاء في مجلس ا

الذي صدر مؤخرا والقیام بمسؤولیاتھ اإلنسانیة والقانونیة في إیقاف ھذه الجرائم البشعة ) 1860(رقم
والممارسات الوحشیة ضد األشقاء في غزة واتخاذ إجراءات حاسمة لوقف ھذه المأساة الدامیة وال یفوتنا في 

لمخلصة التي تقوم بھا جمعیة الھالل األحمر الكویتي بالتعاون ھذا المجال أن نعبر عن الشكر والتقدیر للجھود ا
مع الجھات المعنیة بالمنظمات الدولیة من أجل إیصال المعونات ومواد اإلغاثة ألھلنا في غزة ، كما ننوه 
بالجھود والمساعي المشكورة التي قدمتھا جمھوریة مصر العربیة الشقیقة في تسھیل إدخال ھذه المعونات 

.ة داخل غز

وفي ھذا اإلطار فإن دولة الكویت تستضیف على أرضھا ، القمة العربیة االقتصادیة واالجتماعیة والتنمویة ، 
حیث حل قادة الدول العربیة ضیوفا أعزاء في بلدھم الثاني لمناقشة كل ما یستھدف تحقیق التنمیة في وطننا ، 

حفظھ اهللا ورعاه ویشكل إضافة ناصعة لدور وھو ما یمثل ھاجسا كبیرا لدى حضرة صاحب السمو األمیر 
نا العربیة ، ونسأل اهللا الكویت المعھود في دعم التضامن العربي ومساندة كل جھد إیجابي لمواجھة قضایا أمت

.ھذا اللقاء األخوي عن النتائج اإلیجابیة المأمولة أن یسفر 

األخوة األفاضل األخوات و

نكم معي أیھا أھذه المرحلة ، وال شك تشھدھاالتي الكبیرةوالمسئولیات جمیعنا یعلم ویدرك حجم التحدیات 
على قدر ھذه ننا مطالبون بالمزید من الجھد المتواصل والعطاء المثمر لنكون أاألخوة الكرام في األخوات و

دولة ترسیخ ھم ما نحرص علیھوأوأننا في ھذا السبیل مطالبون بالتحدیث واإلبداع ، ، المسئولیة العظیمة
.والحریة والعدالة والدیمقراطیة الرخاءموطن األمن واألمان وواحة ى الكویت دائماالقانون والمؤسسات لتبق
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تكمن في مراجعة القوانین والتشریعات والنظم اإلجرائیة وتطویرھا وتفعیلھا بما الضروریة ولعل الحاجة 
لخلل العمل التقلیدیة المستھلكة ، في القضاء على مظاھر اأنماطبالتحرر من المطلوبةیحقق النقلة النوعیة 

الوظیفة العامة وتطبیق مبدأ الثواب والعقاب على الجمیع بما یؤدي إلى بواجباتوالروتین اإلداري، التزاما
.االرتقاء باألداء الوظیفي وإنجاز مصالح المواطنین بسھولة ویسر 

األزمة تداعیاتلتحدي األكبر في ھذه المرحلة یكمن في مواجھة األخوة في أن ااألخوات وولعلكم معي أیھا 
الخانقة حیث تسلم الكویت من آثارھاولم ، المالیة العالمیة التي أصابت مختلف القطاعات االقتصادیة في العالم 

في أي بدایتھا ، وال یعلم إال اهللالجھود للحد من تفاقم أضرارھا ، وھي في واقع األمر أزمة شھدنا تضافرت
، السیما تأثر بنتائجھاقد توقت وعلى أي حال نتجاوزھا ، وبالتالي فإن الخطط والبرامج التنمویة المستھدفة 

في مصادر الدخل ، وھو ما یستوجب إعادة انخفاضفي ظل التراجع الكبیر في أسعار النفط وما لحقت بھ من 
المزید من الرفاھیة ، وذلك في حدود المتاح تحقیقن إلیھ منتطلعوفیما ، النظر فیما رسمنا من أھداف تنمویة 

من األولویات في بناء الدولة القویة ، وعلى رأسھا تجسید دعوة حضرة الضروريمن اإلمكانات وفي إطار 
.صاحب السمو أمیر البالد بتحویل الكویت إلى مركز مالي وتجاري متقدم في المنطقة والعالم 

األخوة األفاضل بأن من أولویاتنا تعزیز القیم اإلیجابیة لدى الشباب األخوات ومعي أیھاوأعتقد أنكم تتفقون
واالھتمام بشئونھم وشجونھم وتزویدھم بأسباب العلم والمعرفة المتقدمة وتسلیحھم بثقافة التسامح والحوار 

أبناء الكویت دائما لبیة ، لیبقىعن الظواھر السوالبعدواالعتدال ونبذ العنف والتعصب بكل أشكالھ ودوافعھ ، 
.وغایات وتطلعات انتماًء ووالًء ةامعوطنیة جووحدةال یتجزأ ، كما كانوا نسیجا واحدا 

أن نتحمل المسئولیة الوطنیة في ھذه الظروف الدقیقة التي تمر بھا األخوة ووإذا كان قدرنا أیھا األخوات 
، وستبقى سیاستنا اإلقلیمي والعالم كلھمحیطنا معسواء المنطقة ، فإننا على ثوابتنا الوطنیة في التعامل 

في بعدھا العربي واإلسالمي وإطارھا اإلقلیمي والدولي جسر سالم ومحبة ومشعل نور كعھدھا الخارجیة
.حضاري في سبیل التقدم البشري وخیر اإلنسانیة جمعاء 

األخوة األفاضل األخوات و

وقیمنا بتعالیم دیننا الحنیف مھتدینالغد الزاھر الواعد الذي نأمل ، ننا مع كل ما تقدم مقبلون بإذن اهللا علىإ
ولي العھد بحكمة وتوجیھات حضرة صاحب السمو األمیر ، ودعم ومساندة سموومسترشدین، األصیلة

.حفظھما اهللا ورعاھما 
معنا في المسئولیة –مل الشریك الكا–بدور مجلس األمة نؤمن إیمانا راسخااألخوة واألخوات كما إننا أیھا 

وأن آمالنا وطموحاتنا لن تتحقق إال بتجسید ھذه الشراكة االیجابیة وإیجاد تعاون حقیقي مثمر یتجاوز كافة 
العقبات والحواجز ، وصوًال إلى عمل تكاملي بناء یحقق ما یعقده أھل الكویت علینا من آمال وتطلعات ، 

نا الوطني المتمكن عبر مؤسساتھ المختلفة في ممارسة دوره المسئول بمباركة ودعم أبناء الدیرة الكرام وأعالم
المصلحة العامة والمحافظة على سمعة البالد ومكانتھا الحضاریة ، وتعزیز أمین وحریص علىكمنبر حر 

.الرأي العام المستنیر وااللتزام بالحریة المسئولة 

، وأن یكون لنا خیر سند ومعین بایدیناد خطانا ویأخذ اسأل اهللا تعالى أن یوفقنا لما یحبھ ویرضاه ، وأن یسد
تحت رایة حضرة صاحب السمو األمیر وسمو الوفیربلدنا بالخیر ینعم علىعلى الوفاء بالقسم العظیم ، وأن 

.ن حفظھما اهللا ورعاھما ولي عھده األمی

،والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ ،،


