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من الفصــل التشریعي آلمة سمو رئيس مجلس الوزراء في اختتام الدور األول  
 الثانـــي عشـر لمجلـــس األمـــة

 
  8200 یونيـــــو 26

  
  

  األخ رئيس مجلس األمة      الموقر
   األخوة أعضاء المجلس      المحترمين

  ... اهللا وبرآاته ةالسالم عليكم ورحم  
  

مة التي یختتم بها مجلسكم الموقر دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشریعي یشرفني في هذه الجلسة الكری
 وسمو ولي أمير البالد المفدىالثاني عشر أن أتوجه بخالص الشكر وعظيم االمتنان لحضرة صاحب السمو 

مل أمانة  السدیدة في حواآلراءالسامية بالتوجيهات  الدعم المتواصل حفظهم اهللا ورعاهم على عهده األمين
  .نجازات المسئولية ودفع مسيرتنا التنمویة نحو المزید من المكاسب واإل

 عن أخلص المشاعر وأصدق اسم إخواني الوزراءب وباسميآما یطيب لي في هذا المقام أن أعرب لكم 
سمتها برغم قصر مّدة هذا الدور البرلماني مع دخول مرحلة جدیدة في ممارستنا الدیمقراطية ، رو، التمنيات

 صدورنا ونحن على تعاون بإذن اهللا في بلوغ یمألاإلرادة الشعبية في إطار قانون االنتخاب الجدید ، فإن األمل 
  .وآمال إليه من مقاصد نطمحما 
 

  اإلخوة األعضاء .. األخ الرئيس 
مجریات األمور لعلها فرصة ثمينة أن تشهد العطلة البرلمانية مـــن الجميــع مراجعـــة موضوعية وتقویمية ل

وفي التي سادت الساحة المحلية في اآلونة األخيرة ، وذلك في إطار رؤیة وطنية جامعة وآليات عمل مشترآة ، 
النطق السامي ب حفظه اهللا ورعاه ونصائحه السدیدة التي وردت أمير البالد صاحب السمو ة حضرظل توجيهات

ما نكرس به وحدتنا الوطنية ، ونحقق به الوسائل التي  في إطارها نهتديفي افتتاح دور االنعقاد الحالي ، 
زات التي یعقدها علينا  من اإلنجاالمنشود آل ما قد یعرقل الجهود ویعطل تجسيد تضمن لنا البعد عن

 والحكومة إذ ترحب بكل توجه إیجابي في هذا االتجاه ، فإنها لن تّدخر وسعا للعمل معا على إرساء ،المواطنون
تفعيل الشراآة الحقيقية في القرار والتبعات بين ب في إحداث النقلة النوعية المطلوبة بناءسبيل واقعي ونهج 

 لمجلس األمة واألعراف الداخليةئحة في ذلك الدستور والالجميعا السلطتين التشریعية والتنفيذیة ، رائدنا 
  .إليها، والتي تصب في تكریس دولة القانون والمؤسسات التي نطمح  والتقاليد البرلمانية العریقة

 
  اإلخوة األعضاء .. األخ الرئيس 

 في  ، وهي األمانة الجليلةان الكویت بخير وستبقى آذلك بإذن اهللا طالما بقيت عند أهلها ، هي أوال وهي أخيرإ
 الرائــدة ، والوحدة   القوة الذاتية ، والسيادة المطلقة ، والحریة المسئولة ، والدیمقراطية: وجدان آل منا 

 من أجل المتواصل والفزعة والتضحية والعمل والتعاونالوطنية الجامعة ألبناء هذه األرض الطيبة على التآخي 
  .حاضر زاهر وغد واعد بإذن اهللا 

 هذا وإننا إذ نتطلع إلى تحقيقهذه األمانة وبلوغ المراد من الغایات ، لتجسيد  أن نعمل إنه قدرنا وخيارنا
 ، رئيس وأعضاء المجلس الموقر اتوجه بأصدق التمنيات لكم جميعنا إال أن نالتعاون المنشود ، فإنه ال یسع

مع بدایة دور  دة سالمةسعيدة ، وعوإجازة بقضاء ووسائل اإلعالم وأمانته ومستشاریه وجميع العاملين فيه 
 األولویاتاالنعقاد الثاني ، نلتقي بحلوله على الخير إن شاء اهللا ، لممارسة مسئولياتنا والعمل معا على ترتيب 

  . ومتابعة مسيرة بناء دولتنا العصریة المتقدمة الجهودوتنظيم 
فيه مصلحة الكویت الغالية وشعبها نسأل اهللا تبارك وتعالى أن یجمع آلمتنا على الهدى ویسدد خطانا دائما لما 

  .ولي عهده األمين حفظهم اهللا ورعاهم سمو  و المفدى بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البالدالوفي
 

... اهللا وبرآاته ةوالسالم عليكم ورحم  


