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في أول جلسة لمجلس الوزراء كلمة سمو رئیس مجلس الوزراء 

2008مایو29

بسم اهللا الرحمن الرحیم

واألخوات الفاضالتاألفاضلاألخوة

السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ ،،

رئاسة مجلس أمانةحفظھ اهللا ورعاه بتولي األمیرالسامیة لحضرة صاحب السمو اإلرادةتشرفت بتلبیة لقد 
، فانھ لیسعدني لناان على ثقتھ الغالیةاالعتزاز واالمتنآیاتأسمىیسعدني أن ارفع لمقام سموه وإذالوزراء ، 

.ومساندتھ لسمو ولي العھد حفظھ اهللا على مباركتھ اإلكباربعظیم أتوجھأن 
اهللا ، أن أتقدم منكم بوافر الشكر والتقدیر على بإذنالمباركةلقاءاتنا أولفي واالخواتاألخوةأیھاویطیب لي 

اهللا لتحقیق ما بإذنھذه المسئولیة الكبیرة ، متعاونین متضامنین قبولكم المشاركة بالعمل الوزاري وتحمل 
أشیر إلى روحوتنمویة مستھدفة ، كما ال یفوتني في ھذه المناسبة أن إصالحیةمن انجازات إلیھنتطلع

وتعاونھم المتواصل من الحكومة السابقة ، شاكرا لھم حسن عطائھم أعضاءالمسئولیة التي تجلت لدى األخوة
.خدمة الوطن والمواطنین اجل

غیر أنھا حافلة بالتطورات،اهللا بإذنمشرق عزیز نتطلع فیھا إلى مستقبل أمام مرحلة جدیدة بأننایعلمجمیعنا 
أولویصبح المسؤولیاتتعاظم ذلك كلھ توأمامالتي تشھدھا المنطقة وانعكاساتھا في الداخل والخارج ، 

والعدالة ، وواحة الحریة واآلماناألمنن والمؤسسات لتبقى الكویت موطن ترسیخ دولة القانواھتماماتنا
.والثقافي المتقدم في المنطقة والعالم ، والمركز المالي والتجاري ، والدیمقراطیة 

المثمر لنكون والعطاءمن الجھد المتواصل بحاجة إلى المزیدأننافي واألخواتاألخوةأیھامعي أنكموال شك 
.واإلبداعفي ھذا السبیل مطالبون بالتحدیث وإننار ھذه المسئولیة العظیمة ، على قد

وتطویرھا وتفعیلھا بما یحقق اإلجرائیةمراجعة القوانین والتشریعات والنظم اآلن ھي ولعل الحاجة الملحة 
الخلل والروتین ، في القضاء على مظاھر المستھلكالعمل التقلیديبالتحرر من المنشودةالنقلة النوعیة 

بما ، وتطبیق مبدأ الثواب والعقاب على الجمیع ، الوظیفة العامة وواجباتبمتطلباتوااللتزام الجاد اإلداري
.الوظیفي وانجاز مصالح المواطنین بسھولة ویسر باألداءاالرتقاء إلىیؤدي 

،واالھتمام بشؤونھم وشجونھم، تعزیز القیم االیجابیة لدى الشباب أولى اھتماماتناوأنتم معي بأن من 

ونبذ العنف ، وتسلیحھم بثقافة التسامح والحوار واالعتدال ، وتزویدھم بأسباب العلم والمعرفة المتقدمة 

والغایات األھدافوطنیة جامعة في واحدا ووحدة والتعصب بكل أشكالھ ودوافعھ ، لیبقى أبناء الكویت نسیجا 

.والتطلعات 

في ھذه الظروف الدقیقة التي تمر بھا ، ا األخوة واألخوات أن نتحمل المسؤولیة الوطنیة وإذا كان قدرنا أیھ

، وستبقى سیاستنا الخارجیة كعھدھاالتعامل مع محیطنا وھذا العالم ،فيالراسخةالمنطقة ، فإننا على ثوابتنا 

بة ومشعل حضاري في سبیل التقدم جسر سالم ومح، وإطارھا اإلقلیمي والدولي ، في بعدھا العربي واإلسالمي 

.البشري وخیر اإلنسانیة جمعاء 

منا العمل الجاد ومضاعفة الجھود ، في إعداد برنامج عمل تتطلببأننا أمام العدید من المھام التي سال شك 

، وفي إطار مشروع الخطة التنمویة الشاملة ، والذي نحرص على أن واضحةإستراتیجیة الحكومة في ضوء 

، واقعیا شامال لمقومات التنفیذ وحسن المتابعة والتقویم ، مستھدفا معالجة كافة القضایا والمشكالت یكون

.واالزدھارومحققا لمتطلبات التنمیة في مختلف مجاالتھا ، بما یعود على بلدنا بالرفعة والتقدم 
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لیم دیننا الحنیف ومواریثنا الفاضلة ، بتعامھتدین،غد زاھر ننشدهعلى ، أننا مع كل ما تقدم مقبلون بإذن اهللا 

حفظھما اهللا ،بحكمة وتوجیھات حضرة صاحب السمو األمیر ، ودعم ومساندة سمو ولي العھد مسترشدین

مع مجلس األمة الموقر لمواجھة المسؤولیة المشتركة في إنجاز وبالتعاون االیجابي المثمر،ورعاھما

أبناء الدیرة الكرام وإعالمنا الوطني المتمكن من ة ، بمباركة ودعموالمشروعات الحیویالقضایاالمستھدف من 

على المصلحة العامة والمحافظة على سمعة البالد ومكانتھا أمینممارسة دوره المسؤول كمنبر حر 

.الحضاریة

على الوفاء أسأل اهللا تعالى أن یوفقنا لما یحبھ ویرضاه ، وأن یسدد خطانا ویأخذ بیدنا ، وأن یكون لنا خیر سند

تحت رایة حضرة صاحب السمو األمیر وسمو ولي عھده األمین ، الوفیربالقسم العظیم ، وأن تنعم بلدنا بالخیر 

.حفظھما اهللا ورعاھما 

،والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ ،،


