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وأدائھ القسم كلمة سموه أمام مجلس األمة بعد مبایعة الشیخ نواف األحمد الجابر الصباح ولیا للعھد
الدستوري

2006فبرایر 20

بسم اهللا الرحمن الرحیم 

سمو ولي العھد حفظھ اهللا و رعاه،

معالي األخ الكریم رئیس مجلس األمة الموقر

سعادة األخوة األعضاء المحترمین

كم و رحمة اهللا و بركاتھالسالم علی

شــھود من تاریـــخ الكــویت،لنستكمل معا م، في یوم ا الصـــرح البرلماني العتــــیدویسرني أن نلتقي جمیعا ، تحت قبة ھذ
، فإننا نقوم بتفعیل أحكام الدستور الكویــتي ، في سبیل ذلكو . اإلجراءات الدستوریة ، الخاصة بمبایعة سمو ولي العھد

تقالید دیمقراطیة ، یحسدنا علیھا الكثیرون، و نضرب أروع األمثال في االحتكام إلي الدیمقراطیة و سیادة نمارسو
.القانون

الیوم أیھا األخوة األعزاء ، تلتقي السلطتان التشریعیة و التنفیذیة ، الستكـمال مراسم مبایعة سمو الشیخ نواف األحمد 
.الجابر الصباح ولیا للعھد

تتویجا للخطوات و األعراف الدیمقراطیة ، في إطار الثوابت الوطنیة التي نتمسك بھا، بـــــعــد وفـــــاة فقید و یأتي ذلك
، بر الصباح، رحمھ اهللا رحمة واسعةالكویت و العالم حضـــرة صاحــــب الســـمو الوالد و القائد ، الشیخ جابر األحمد الجا

.و أسكنھ فسیح جناتھ

الموقر ، بدوره الدستوري في ھذا الشأن ،حیث تمت مبایعة حضرة صاحب السمو ، الشیخ صباح األحمد لقد قام مجلسكم 
الجابر الصباح ، حفظھ اهللا و رعاه و باإلجماع ، أمیرا لدولة الكویت ، ثم أصدر سموه ، أمرا أمیریا بتزكیة ، سمو الشیخ 

.نواف األحمد الجابر الصباح ولیا للعھد

خوة الكرام ، نستكمل ھذه المسیرة المباركة، بتفعیل أحكام المادة الرابعة من الدستور ، التي تنص على قیام و الیوم أیھا األ
.و تأدیة سموه للیمین الدستوریة... مجلسكم الموقر ، بمبایعة سمو ولي العھد

یسرني أن أنتھز ھذه الفرصة ، ألقدم وافر التھنئة ، و خالص التقدیر إلي سمو األخ الشیخ نواف األحمد الجابر الصباح و
ولي العھد ، متمنین لھ كل التوفیـق و السداد ، في تأدیة مھامھ على خیر وجھ ، و أن یواصل عطاءه المعھود، خدمة 

.ةللكویت ، و إقتداء بأسالفھ من األسرة الكریم

محافظا 1962األخوة رئیس و أعضاء المجلس لقد تقلد سمو ولي العھد العدید من المنـــاصب الرسمیة، فقد عمل منذ 
ثم وزیرا للشؤون 1991، و عمل بعد ذلك وزیر ا للدفاع حتى 1988، حتى 1978لمحافظة حولي ، ثم وزیرا للداخلیة من 

كان و، 2003، حتى عام، نائبا لرئیس الحرس الوطنياختیاره بعد ذلك، حیث تم 1992إلي 1991االجتماعیة و العمل من 
آخر منصب تواله ھو النائب األول لرئیس مجلس الوزراء، و وزیرا للداخلیة حتى صدور األمر األمیري بتزكیة سموه ولیا 

.للعھد
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ن یجعلھ الید الیمنى ألخیھ، أمیرنا فإلى سموه نكرر التھاني، و إلي المولى عز و جل نتوجھ بالدعاء أن یكون عونا لھ، و أ
كما ندعوه جل شأنھ أن یوفقنا جمیعا إلي ما فیھ خیر و مصلحة وطننا الحبیب، في ظل الرعایة . المفدى، و أن یسدد خطاه

.الدائمة، و التوجیھات األبویة الحانیة، من حضرة صاحب السمو األمیر، حفظھ اهللا ورعاه

،،،ركاتھو السالم علیكم و رحمة اهللا و ب


