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...األخوة الكرام

لقد تشرفت بتلبیة اإلرادة السامیة لحضرة صاحب السمو األمیر حفظھ اهللا ورعاه، بتولي أمانة رئاسة مجلس 
متنان على تفضلھ بھذه الثقة الغالیة، الو ایسعدني أن أرفع لسموه باسمكم أخلص آیات االعتزاز و إذالوزراء، 

لتقدیر على قبولكم المشاركة في تحمل أعباء ھذه المسؤولیة الكبیرة و افانھ یطیب لي أن أتقدم منكم بوافر الشكر 
.وتبعاتھا

وال یسعني بھذه المناسبة إال أن أشید بروح المسؤولیة التي تجلت لدى األخوة أعضاء الحكومة السابقة شاكرا لھم 
.جتھادھم في تقدیم ما أمكن من انجازاتو احسن عطائھم 

إننا مقبلون أیھا األخوة الكرام على آفاق غد زاھر بإذن اهللا، نسترشد فیھ بتوجیھات حضرة صاحب السمو األمیر 
مر لتضامن، نتفاءل بتعاون ایجابي مثو امو ولي عھده األمین، ونحن نباشر أعمالنا شعارنا التكاتف و سالحكیمة، 

لھدف، ونتطلع إلى مباركة أبناء دیرتنا األوفیاء فیما یعزز الطاقات و امع مجلس األمة شریكنا في القرار 
.لطموحاتو اإلمكانات الوطنیة مجتمعة لبلوغ المنشود من الغایات وا

نا وتضحیاتنا تتعاظم جھودو أمامھاالستحقاقات، و انعلم جمیعا أننا في مرحلة دقیقة وحرجة مثقلة بالھموم 
لعبور و اإلنتاج، و انقلة نوعیة في العمل و إحداثلثبات لتجاوز التحدیات، و التزامنا بالمزید من التماسك او

بالعمل الحكومي إلى مرحلة جدیدة ترقى فیھا انجازاتنا إلى مستوى طموحاتنا، ونبدأ فعال مسیرتنا الحقیقیة نحو 
.لعالمو الكویت كمركز تجاري ومالي وثقافي متمیز في المنطقة استعادة المكانة المعھودة لدولة ا

...األخوة الكرام

لقد من اهللا علینا بالمزید من نعمھ، ولعل أكرمھا روح األسرة الواحدة، التي تجمع أھل الكویت على األلفة و المحبة 
ھا وعزتھا،  و سبیل رخائھا قوتو األخوة،  و ستبقى ھذه الروح بإذنھ تعالى مرساة أمنھا و أمانھا، ومصدر

.ازدھارھاو

لعمل واألمل و الضراء، وتماسكھم المتجدد باإلیمان و اھذه ھي دیرتنا، المتمیزة بوحدة وتالحم أبنائھا في السراء 
لدیمقراطیة الراسخة في إطار منظومة القیم التي و التزامھم الثابت بالشورى و الفضائل األصیلة، و العزیمة و ا

، وعلى قدر المسئولیة في الوفاء بأعباء الحیاة أن نكون حماة ھذه الثوابتألجداد، وشھادتنا في و ااھا اآلباء أرس
.األمانة الكبرى التي نحملھا

، عازمین على بذل كل الجھد تجسیدا للقسم و أعمالداد فیما ینتظرنا من مھام لسو اأسأل اهللا تعالى التوفیق 
د ودعم لتزاما صادقا بتطبیق أحكام القانون وتكریس النھج اإلصالحي المنشوو ا، غالیة، وصونا للثقة الالعظیم

، مصالح البالدؤسسات، فیما یحفظلمو ا، وتأكید الثوابت الراسخة لدولة القانون لمساواةو امقومات العدالة 
مو ولي و سمیر البالد، ، تحت رایة قائد مسیرتنا حضرة صاحب السمو أحقق تطلعات أھلھا حاضرا ومستقبالوی

.حفظھما اهللا ورعاھماعھده األمین

لسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ ،،،و ا


