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في مجلس األمة بعد أداء القسم الدستوري كــلمة سمو رئیس مجلس الوزراء
ةبمناسبة تشكیل الحكومة الجدید

2009ینایر13

بسم اهللا الرحمن الرحیم

والصالة والسالم على الحمد هللا نحمده ونستعینھ ونستغفره ونتوب إلیھ من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا ،
.سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ والتابعین لھم بإحسان إلى یوم الدین 

األخ رئیس مجلس األمة الموقر 
المحترمین األخوة األعضاء

...اهللا وبركاتھ ةالسالم علیكم ورحم

الشیخ  صباح األحمد الجابر اإلرادة السامیة لحضرة صاحب السمو األمیر بتلبیةأما بعد ، وقد تشرفت من جدید 
األخوة الوزراء المشاركة األخوات و أمانة رئاسة مجلس الوزراء ، وبقبول حملالصباح حفظھ اهللا ورعاه  ب

في تحمل أعباء وتبعات العمل الحكومي ، فإنھ لیشرفنا مجتمعین أن نرفع لحضرة صاحب السمو األمیر أسمى 
التقدیر لسمو ولي العھد والشكر بعظیم كما نتوجھثقتھ الغالیة ، آیات الشكر واالعتزاز على تفضلھ بمنحنا 

حفظھ اهللا على مباركتھ وتوجیھاتھ السدیدة ، وإلى كل من ساندنا بمشورتھ الكریمة حتى صدور مرسوم 
.التشكیل الوزاري الجدید 

حمل حكومة السابقة في األخوة أعضاء الاألخوات ولدى بروح المسئولیة شیدوال یسعني بھذه المناسبة إال أن أ
.ھم واجتھادھم المخلص في تقدیم ما أمكن من إنجازات ءلھم عطاشاكرا، مانةاأل

إلى الشعب ة والتقدیر واالحترام ، فإننا نحملوإننا أیھا األخوة األفاضل ، إذ نتوجھ إلیكم بأصدق معاني المود
الحھ تزامنا الصادق بالعمل والسھر على مصالكویتي الوفي أنقى مشاعر الود والمحبة الخالصة ، مؤكدین ال

.وقبل كل شيء ومصالح دیرتنا الحبیبة أوال

المحترمین وأعضاء مجلس األمة األخوة رئیس

أن نحمد رب العالمین ونشكره جل جاللھ على نعمھ وأفضالھ ، في ھذا الیوم ، المبارك بھ لقاءنا بدأن خیر ما نإ
كاتف والتالحم في التومیراثھم نراجع ذاكرة التاریخ عن فضائل اآلباء واألجداد اهللا في قلوبنا ونحنذكروأن ن

.والفزعة الجامعة ، شركاء في السراء والضراء صبرواإلیثار والتراحم والتعاطف وال
لم استكمال بناء الدولة العصریة ، حوال شك بأن ما انتھت إلیھ مخرجات المجلس والحكومة من إنجازات في 

ومستقبال جیال بعد جیل ، لم تصل إلى مستوى الطموح المنشود على صعید اوغایتنا حاضرواألجداداآلباء 
جھود التحدیث والتطویر واإلصالح ، وھو ما یستوجب منا جمیعا المسارعة إلى رأب الصدع وتجاوز الخالفات 

الصیغة التي تحكم صیبل قد یكانت أسبابھا ، والمبادرة إلى إصالح أي خلء األزمات واالختناقات أیاواحتوا
على ثقة متبادلة رسیخ عالقة واعیة واعدة بینھما تقومتمن أجل العالقة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة ، 

.نشودةالمرحلة السابقة وبلوغ المقاصد والغایات الوطنیة المآثار تجاوز على ساعدنابالعمل المؤسسي ، فیما ی

حترمین الملس األمة األخوة رئیس وأعضاء مج

للمخاطر التي تھدد استقرار وأمن ھذه اسي على الساحة المحلیة ، وتجنباإلیھ اإلرھاق السیوصلفي ضوء ما 
العالمي وتأثیرھا على دولة الكویت ، فإن لحالة التدھور االقتصادي مراعاة بھا ، ونحن في صلالتيالمنطقة ، 

، تمد یدھا بقلب مفتوح إلى مسؤولیاتالحكومة ، وھي تنظر إلى المرحلة المقبلة بما تحمل من ھموم وأعباء و
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في سبیل تفعیل التعاون المثمر مع المجلس وتعزیز االمجلس ، شریكھا في القرار والمسئولیة ، ولن تدخر جھد
میادین ، وذلك على أساس عالقة تكاملیة تحكمھا األطر الدستوریة والقانونیة واألعراف اإلنجاز في مختلف ال

.والتقالید البرلمانیة الراسخة 

حترمین الماألخوة رئیس وأعضاء مجلس األمة 

األزمة ثارآللفترة المقبلة في ضوء المتغیرات الجدیدة وعملھاعلى بلورة برنامجتعكف حالیا الحكومة إن 
حریصة على ، وھي المرسومةالمختلفة إلى جانب اعتبارات الخطة التنمویة تداعیاتھاتصادیة العالمیة واالق

صالحات اإلمشروعات والفي تجسید المتابعة والتقویم ، بما یسھم وسائلوعلى تحدید ، واقعیة مضامینھ
لى مجلسكم الموقر لمناقشتھ واعتماده بھ قریبا إالحكومة تتقدم سوف وعلى الوجھ األكمل ، المدرجة بھ 

.والشروع في إجراءاتھ التنفیذیة 

المحترمیناألخوة رئیس وأعضاء مجلس األمة 

ن ما یتعرض لھ أھلنا في غزة من جرائم وحشیة مستمرة على أیدي القوات اإلسرائیلیة ، یمثل وصمة عار في إ
ت جمیع المواثیق الدولیة ، ولم ترحم األطفال والشیوخ وانتھك، جبین اإلنسانیة ، حیث تخلت عن أبسط القیم 

.في مساكنھم ومدارسھم ومستشفیاتھمالفساد ونشرت الدمارمارست األبریاء ، ومن المدنیین 
المأساویة ، حیث ال تزال الجھود والمساعي قائمةھذه المحنةعنا أو بعیدان الدور الكویتي لم یكن غائبإ

الذي ) 1860(مجلس األمن مسئولیاتھ في ضمان التنفیذ العاجل والجاد لقراره رقمحملبمعاونة األشقاء لیت
وإنھاء الواقع المریر الذي یعیشھ األشقاء ، الفلسطیني ووقف المجازر الوحشیةأصدره مؤخرا لحمایة الشعب

الدولیة الصادرة والعمل من أجل تحقیق سالم عادل وشامل ودائم في المنطقة بموجب القرارات، ونالفلسطینی
.في ھذا الشأن ، وإقامة الدولة الفلسطینیة على أراضیھا وعاصمتھا القدس 

حترمینالماألخوة رئیس وأعضاء مجلس األمة 

مجمل أعبائھا وتبعاتھا ، وال ،مجلسا وحكومة ، إننا مقبلون على مرحلة مثقلة بمھام ومسئولیات نحمل جمیعا
یرات المتسارعة التي یشھدھا العالم ، وتلك أمانة كبرى تقتضي المزید من سیما في ظل التطورات والمتغ

والتعاون واإلرادة الجامعة على استعادة ثقة أھلنا في قدرتنا الحقیقیة على تجسید ما یتطلعون إلیھ من كاتفالت
وبعونھ ، وإن شاء اهللاؤسسات ، متمسكین بوحدتنا الوطنیةمكاسب وإنجازات في رحاب دولة القانون والم

.نكون على قدر ھذه الثقة 
لعزیز وشعبھ العلي القدیر أن یحفظ وطننا االحمد هللا الذي سدد خطانا بنور اإلسالم وشریعتھ السمحاء ، سائال

مرفوع الرایة في اآمناحصینا شامخا، وأن یدیمھ عزیزھو ِنْعَم المولى وِنْعَم النصیر، فالوفي من كل شر وسوء
.ولي عھده األمین حفظھما اهللا ورعاھما سمو حكیمة لحضرة صاحب السمو أمیر البالد وظل القیادة ال

ھاهللا وبركاتةوالسالم علیكم ورحم


