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في الجلسة االفتتاحیة لمجلس الوزراء كلمة سمو رئیس مجلس الوزراء أمام الوزراء

2006یولیـــــــــــــــو 11

،أیھا األخوة األفاضل

،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

ة مجلس الوزراء، لقد تشرفت بتلبیة اإلرادة السامیة لحضرة صاحب السمو األمیر حفظھ اهللا ورعاه بتولي أمانة رئاس
وإذ یسعدني أن أرفع لسموه أسمى آیات االعتزاز على تفضلھ بمنحي ھذه الثقة الغالیة، فانھ ال یفوتني أن أتوجھ بعظیم 

.اإلكبار والتقدیر لسمو ولي العھد حفظھ اهللا على مباركتھ ومساندتھ وتوجیھاتھ الحكیمة

نا الخیرة بإذن اهللا، أن أتقدم منكم بوافر الشكر واالمتنان على قبولكم ویطیب لي أیھا األخوة األفاضل في أول لقاءات
المشاركة في تحمل أعباء ھذه المرحلة الحساسة من تاریخ الكویت، متمنیا التوفیق والنجاح لنا جمیعا ، والعمل متعاونین 

.متضامنین لتحقیق المأمول من الغایات والتطلعات

، شاكرا دى األخوة أعضاء الحكومة السابقةأن أنوه بروح المسئولیة التي تجلت لالمقام،ذا ، ونحن في ھكما ال یفوتني
.لھم مثابرتھم وحسن عطائھم واجتھادھم في خدمة الوطن والمواطنین

، الدولیةثقلة بالھموم اإلقلیمیة وجمیعنا یعلم أیھا األفاضل بأننا أمام مرحلة جدیدة حافلة بالتحدیات واالستحقاقات ، م
األمن واألمان وواحة الحریة ل الدؤوب ، على بقاء الكویت موطن وأمامھا تتعاظم مسئولیاتنا ، ویصبح من أولویاتنا العم

.والعدالة والدیمقراطیة ، ودولة القانون والمؤسسات، وبلد االنجازات الحضاریة المشھودة
وإننا بإذن اهللا ، مقبلون على مستقبل مشرق ، اھتداء بتعالیم دیننا الحنیف ومواریثنا الفاضلة ، واسترشادا بتوجیھات 

حضرة صاحب السمو السدیدة ، والتزاما بأحكام الدستور والقوانین ، وتعاونا إیجابیا مثمرا مع مجلس األمة الموقر في تحمل 
زاء التحدیات المواجھة واستكمال المسیرة التنمویة الشاملة، عامرة بدعم أبناء الدیرة بما یجسد تبعات المسئولیة المشتركة إ

.الحس الوطني الصادق ویعزز القدرة الذاتیة على النھوض بالواجبات وتحقیق الممكن من الطموحات
یلھمنا السداد والتوفیق في انجاز ما ینتظرنا أسأل اهللا تعالى أن یوفقنا لما یحبھ ویرضاه ، وأن یھدینا سواء السبیل ، وأن 

من مھام وأعمال ، مؤكدین العزم على التضحیة وبذل قصارى الجھد ، وفاء بالقسم العظیم ، وصونا للثقة الغالیة التي حظینا 
ولي عھدهبھا ، فیما یحفظ مصالح البالد ویحقق تطلعات أھلھا حاضرا ومستقبال ، بقیادة حضرة صاحب السمو األمیر وسمو 

.األمین حفظھما اهللا ورعاھما

والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ ،،،


