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 لثالثا العادي الخطاب األميري الذي ألقاه سمو رئيس مجلس الوزراء في افتتاح دور االنعقاد
  من الفصل التشریعي الثالث عشر لمجلس األمة

  
2010 اآتوبر 26  

   

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  ))على اإلثم والعدوان  وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا(( 
  صدق اهللا العظيم                    

  
  الموقر .... األخ رئيس مجلس األمة 

  المحترمين .... األخوة األعضاء واألخوات 
  

  ...السالم عليكم ورحمه اهللا وبرآاته 
 وصحبه األآرمين ومن اهتدىوآله والصالة والسالم على رسول اهللا الصالحات ، الحمد هللا الذي بنعمه تتم 

  .إلى یوم الدین  هبهدی
  

أن نتوجه إلى الباري عز وجل ، نسأله أما بعد ، فإن خير ما نباشر به أعمالنا مع افتتاح هذا الدور البرلماني ، 
لنكون على قدر المسئولية الملقاة على عاتقنا في استكمال ، سبحانه وتعالى أن یكتب لنا السداد والتوفيق 

  .مسيرة البناء الوطني 
  

  الموقر .... ئيس مجلس األمة األخ ر
  المحترمين .... األخوة األعضاء واألخوات 

  
عند افتتاح دور االنعقاد السنوي لمجلس األمة أن یتضمن تستوجب من الدستور ) 104(وإذا آانت المادة 

إجراءه   ضي ، وما تعتزم الحكومةاالخطاب األميري أحوال البالد وأهم الشئون العامة التي جرت خالل العام الم
 الحصاد لم تبلغ  بأن حصيلةغير أنه یجدر بنا أن نعترف بدایة من مشروعات وإصالحات خالل العام الجدید ، 

جازات التنمویة على مستوى القطاعات المختلفة بقدر ما شهدت على امتداد الدور ـمن اإلننشود القدر الم
استجوابات ومساجالت أشاعت من تضمنه  افيممن حراك عشوائي في الممارسة النيابية السابق التشریعي 

س ـالمجلوجهد ت ـدر وقـو ما أدى إلى هـوه ، بين السلطتين التشریعية والتنفيذیة غير مریحةأجواء 
  .والحكومة معا 

  
من األحداث والتطورات التي ال یمكن إغفالها أو  شهدت البالد خالل العام المنصرم العدیدوفي هذا الصدد ، فقد 

    -:تجاوزها ویمكن اإلشارة إليها بما یلي 
شهدت الساحة المحلية مؤخرا تطاول أحد المتهمين الهاربين باإلساءة إلى رموزنا اإلسالمية والمساس   -: أوال

  .البغيضة بين أبناء المجتمع الكویتي  الفتنة والشقاق وإثارة النعرات الطائفيةإشاعة بثوابتنا الوطنية محاوال 
برفض تلك اإلساءات المشينة ، وقد آان لجميع أهل الكویت بكافة أطيافهم ومذاهبهم وقفتهم الواعية المشهودة 

وتمسكهم بتعاليم إسالمنا  ، بالكویت مؤآدین التزامهم بوحدتهم الوطنيةشرا وتفویت الفرصة على من یرید 
  .السمحاء  هالحنيف وقيم

  
في مواجهة تطورات هذا التنویه بالتحرك الجاد والخطوات الحكيمة التي قامت بها الحكومة ولعله من اإلنصاف 

النظام االجتماعي واألمن  تطالواحتواء آثاره وتجنب ما آان یمكن أن یترتب عليه من أبعاد  ، التصرف الخبيث
  .الوطني 
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عن بالغ االرتياح والتقدیر للتجاوب الواعي والتعاون المأمول الذي أبداه  بمن دواعي اعتزازنا أن نعرلآما أنه 
األخوة أعضاء مجلس األمة والمواطنون جميعا وآذلك وسائل اإلعالم المحلية إزاء اإلجراءات األمنية التي 

  .المدمرة وسمومها  بغيضةالفتنة ال تلكقامت بها الجهات المعنية المسئولة لتجنب 
 

قائمة االهتمام على المستوى الرسمي ، وهي " غير قانونية بصورة المقيمين في البالد " تتصدر مشكلة  -: ثانيا
  .المشكلة األآثر تعقيدا وتشابكا على الساحة المحلية 

 
المجلس األعلى للتخطيط والتنمية بما یضمه من أعضاء على درجة عالية من بتكليف الحكومة قد قامت و

لتوفير اآلليات  " المقيمين بصورة غير قانونية " لجنة معالجة أوضاع كفاءة بتشكيلاالختصاص والخبرة وال
انتهت اللجنة  وقد ، بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العالقةللمشكلة ناجعـة إیجاد الحلول البة كفيلواألدوات ال

آافة االعتبارات راعى ی معالجة هذه المشكلة على نحو شامللمقترحاتها العملية الكفيلة المكلفة من تقدیم 
مباشرة اعتماد هذه الحلول وفي سبيل األمنية واإلنسانية والقانونية واالجتماعية واالقتصادیة ، والحكومة 

اعتبار الحل  والعمل علىبالتعاون ومؤسسات المجتمع وأفراده تهيب بكافة السلطات  وهيالعمل على تنفيذها 
  .وتحقيق أهدافه جازه ـإنفي ترك الجميع یش شامًال ًاوطني ًالهذه المشكلة مشروع

  
ات الحكومية لخطة التنمية ـــازه بالمشروعـجـم إنــا تـل ومــول سير العمـة حـج الهامـض النتائـبع - : ثالثا

  -:السنویة
   -:موقف المتطلبات التشریعية بخطة التنمية 

عدد من المتطلبات التشریعية للخطة اإلنمائية جاز ـانمر التعاون بين السلطتين التنفيذیة والتشریعية عن ـلقد أث
وثالثة تشریعات أخرى في مجال التنمية ، في المجال االقتصادي ثالثة تشریعات متوسطة األجل حيث تم إصدار 

المتطلبات التشریعية للخطة قبل الموعد المحدد ، ومن أبرز جاز ـیتم إن البشریة والمجتمعية ، ومن المتوقع أن
  : التي صدرت وتدعم مجاالت التنمية االقتصادیة واالجتماعية ، ما یلي  التشریعات

  
 .األوراق المالية  اء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاطبشأن إنش 2010لسنة  7القانون رقم 
 .في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص  2010لسنة  37القانون رقم 
 .ذوي اإلعاقة في شأن حقوق األشخاص  2010لسنة  8القانون رقم 
 .بشأن العمل في القطاع األهلي  2010لسنة  6القانون رقم 
   بشأن تعدیل بعض أحكام القانون  2010لسنة  50القانون رقم 

 .في شأن الرعایة السكنية  1993لسنة  47رقم 
 

   -:موقف المتطلبات المؤسسية بخطة التنمية 
  :من أبرز المتطلبات المؤسسية التي تم تنفيذها 

، آما  2010لسنة  7مرسوم إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية وفقا للقانون رقم  إصدارتم 
 .تم تشكيل هيئة المفوضين 

 . 2010لسنة  37اتخاذ اإلجراءات األولية تمهيدا إلنشاء المجلس األعلى للتخصيص وفق القانون رقم 
والمعلومات تمهيدا العتماده وإحالته إلى  العامة لتنظيم االتصاالتفقد تم إرسال مشروع قانون إنشاء الهيئة 

  .مجلس األمة 
  

   -: إنـجاز المشروعات اإلستراتيجية والتنمویة القائدة موقف 
اإلستراتيجية والتنمویة القائدة باعتبارها قاطرة التنمية في  اتعوحيث تعطي الدولة مزیدا من االهتمام للمشر

  :أبرز تلك المشروعات  ومنمة ، المرحلة القاد
والتي تغطي مجاالت تنمویة هامة ، وتوسع مجاالت مشارآة القطاع :  مجموعة الشرآات المساهمة العامة –أ 

الخاص ومشارآة المواطنين في تمویل مشروعات التنمية ، واالستفادة من عوائدها ، وقد تقرر طرح خمس 
  .م 2011/  2010شرآات مساهمة عامة خالل العام المالي 
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والتي تقدم إسهامات هامة لدعم التحول إلى مرآز مالي وتجاري ، :  مجموعة المشروعات التنمویة القائدة –ب 
شبكة األمان االجتماعي للمواطنين الكویتيين ، وتطویر وتحدیث الخدمات العامة لهم خاصة الخدمات وآذلك دعم 

  .الصحية والتعليمية 
  :تحققت في هذا المجال جازات التي ـمن أبرز اإلنو

 .المرحلة األولى لميناء مبارك الكبير في جزیرة بوبيان توقيع 
الزور الجنوبية لتحلية یتم اإلعداد لتنفيذ محطة و الشمالية للكهرباء ،تشغيل المرحلة األولى من محطة الزور 

 .المياه 
 .بوبيان ومدینة الحریر هيئة عامة إلدارة جزیرة یتم اإلعداد لمشروع القانون الخاص بإنشاء 

 .إعداد العقد االستشاري للشرآة المساهمة العامة للتأمين الصحي 
 .والبدء في عمليات التنفيذ مستشفى جابر األحمد توقيع عقد 

 . مدارس مدرجة خالل العام الحالي 9مدارس جدیدة من أصـل  4توقيع عقود 
 
عداد المقومات التشریعية الالزمة النطالق عملية التنمية ، إعلى التنفيذیة والتشریعية السلطتان قد تعاونت و
مواردها  الحكومة قد حشدتوقتي الخطة التنمویة متوسطة األجل السنویة ، يهذه الجهود بإصدار وث وجتوت

رآائز التفعيل الحقيقي  إحدىوهو ما یشكل ) 2010/2011(البشریة والمالية لتنفيذ مشروعات الخطة السنویة 
لمنهج التعاون اإلیجابي التنموي البناء بين الحكومة ومجلس األمة لدعم جهود التنمية ، وتضم الخطة السنویة 

وفق یتم تنفيذها حيث ات الحكومية ـــتنمویة للجه وعاتمجموعة من المشروعات اإلستراتيجية والقائدة ، ومشر
لى تحقيق مستهدفات وسياسات التنمية البشریة والمجتمعية وتطویر إطار زمني واضح ومحدد ، وهي تهدف إ

ر والفن ـية والمعلوماتية وشئون المرأة والشباب والفكملوالعنية والسكوالصحية والتعليمية السكانية  سياساتال
  .والثقافة 

  
القطاع الخاص وتطویر ور آما تهدف إلى تطور سياسات النمو االقتصادي والقاعدة اإلنتاجية ودعم وتوسيع د

  .اإلداریة والتشریعية والمعلوماتية  ىالتحتية وشئون البيئة وآذلك البن ىالبن
  

  :وفيما یلي بعض مالمح خطة التنمية السنویة 
 .مشروعا  884بلغ عدد مشروعات الخطة 

 154( ، والجهات االقتصادیة )  مشروعا 399( تتوزع مشروعات الخطة بين جهات التنمية البشریة والمجتمعية 
 278( رى ــات األخـــوالجه )مشروعا  53( وجهات اإلدارة العامة والتخطيط واإلحصاء والمعلومات ) مشروعا 
 ) .ا ـمشروع

، تستحوذ تكلفة المشروعات اإلنشائية على النصيب  مليارات دینار) 5(إلى یصل إجمالي تكلفة مشروعات الخطة 
 .% )  84 بنسبة (األآبر منها 

)  85( وعددها سياسة ، تتصدرها سياسات التنمية البشریة  153ساهمت الخطة السنویة األولى في البدء في تنفيذ 
(  اـــــوعدده اتــاء والمعلومـــسياسات اإلدارة والتخطيط واإلحصثم )  41( وعددها ، ثم السياسات االقتصادیة 

الحكومة على توفير آليات ومنهج ونظام أداء  تفقد حرص ات ،عولهذه المشرجاز األمثل ـ، وسعيا لتحقيق اإلن)  27
 .، تحقيقا للغایات المنشودة )  2010/2011( لسياسات ومشروعات الخطة السنویة  هومتابعة فعال

 75ومشروعات إلنتاج المياه بقدرة ميجاوات  1360الكهربائية بطاقة تم االنتهاء من تنفيذ مشروعات توليد الطاقة 
ميجاوات ومشروعات  1900مليون جالون ، ویجري استكمال طرح مشروعات توليد الطاقة الكهربائية بطاقة 

 .جالون مليون  132إلنتاج المياه بقدرة 
بقي من آيلو مترا خالل المت 660جاز ـآيلو مترا من الطرق في مناطق الكویت المختلفة وینتظر إن 387تم تنفيذ 

 .سنوات الخطة 
تتقدم الحكومة قریبا إلى مجلسكم الموقر بتقریر شامل یتضمن التفاصيل الكاملة لسير العمل في تنفيذ وف وس

  .جازها ـتلك المشروعات ومراحل إن
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  الموقر .... األخ رئيس مجلس األمة 
  المحترمين .... األخوة األعضاء واألخوات 

  
التزام دولة الكویت راسخ بنهجها الثابت في سياستها الخارجية التي تقوم على احترام سيادة الدول وعدم  إن

بذل آل جهد یسهم في تحقيق إلى  التدخل في شؤونها الداخلية وتسعى بالتعاون مع الدول الشقيقة والصدیقة
  .األمن والسالم واالستقرار في مختلف مناطق العالم 

  
لة الكویت باهتمام بالغ تطورات مفاوضات السالم في الشرق األوسط بين الفلسطينيين تابعت دولقد 

واإلسرائيليين والتي جرت مؤخرا في الوالیات المتحدة األمریكية ونؤآد بهذا الصدد أن تعطل تلك المفاوضات 
نسفا لكل  جاء بسبب التعسف والصلف اإلسرائيلي باإلصرار على سياسة التوسع االستيطاني التي تشكل

الدولية وبصفة خاصة الوالیات المتحدة بوصفها راعية وإننا ندعو األطراف الجهود الهادفة إلى تحقيق السالم 
لتحمل مسؤولياتها بإنهاء الواقع لعملية السالم والرباعية الدولية واالتحاد األوروبي والمجتمع الدولي بأسره 

على إسرائيل لحملها على وقف االستيطان وقبولها  ضغطالمأساوي الذي یعيشه األشقاء الفلسطينيون وال
یتحقق إال من  الذي ننشده جميعا والذي لن والدائم الشاملبقرارات الشرعية الدولية تحقيقا للسالم العادل و

خالل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس انطالقا من مبدأ األرض مقابل السالم والمبادرة 
  .العربية 

  
السلبية جميع الدول والشعوب وقد  آثارهااقتصادیة خانقة في العام الماضي طالت  أزمةلقد شهد العالم 

بفضل الجهود والتدابير المدروسة  انعكاساتهاوالحد من  األزمةاستطاعت دولة الكویت احتواء تداعيات هذه 
ه الحالة االقتصادیة الدولية د، ولعل ما یدعو لالرتياح ما تشه األزمةالتي بادرت الحكومة باتخاذها منذ بدایة 

  .من مؤشرات ایجابية تبعث على التفاؤل إزاء مستقبل أفضل لإلنسان في آل مكان 
  

لقد آان للكوارث الطبيعية اثر مدمر على اقتصادیات العدید من الدول النامية ونـجم عنها خسائر هائلة في 
تي الصدیقة يجمهوریة های ت آال منضرب التي ةالمدمر الزالزل  أبرزهاوقد آان من األرواح والممتلكات 

جمهوریة باآستان الصدیقة من  آلالتي تعرضت لها  وآوارث الفيضاناتجمهوریة تشيلي الصدیقة و
في الذي تعرض له عمال احد المناجم في تاریخ البشریة وآذلك الحادث الفرید جمهوریة اندونيسيا الصدیقة ، و

تشيد بالجهود الدولية التي قام بها  إذودولة الكویت ونـجو منه بعد طول معاناة ، ، جمهوریة تشيلي الصدیقة 
آعهدها دائما لم  فإنهاتلك الكوارث ورفع المعاناة عن المتضررین منها ،  ثارآالمجتمع الدولي في مواجهة 

الممكنة التي من شأنها التخفيف من  اإلنسانيةمساهمة في دعم تلك الجهود وتقدیم المساعدات العن  تتأخر
  .معاناة وآالم شعوب تلك الدول 

    
  الموقر .... األخ رئيس مجلس األمة 

  المحترمين .... األخوة األعضاء واألخوات 
  
 القدرة والسداد سبيال اللتزامنا بمسئوليات األمانة التي نحمل ، مؤآدینجسد ـنفي هذا اليوم ، أن بنا  لجدیرنه إ

ومنابرها العامرة  ، عزمنا وإصرارنا على متابعة مسيرتنا الوطنية في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات
  .بمشاعل الدیمقراطية التي ستبقى وهاجة على هذه األرض الطيبة بإذن اهللا 

  
، وإنما طارئا وهي ليست مكتسبا فرضا ، وما جاءت من فراغ مقراطية في الكویت ، لم تكن أن الدیجميعنا یعلم 

د ـجيال بع أهل الكویتجاز الذي أرسى قواعده ـهذا اإلنفي وجدان أبنائها منذ وجودهم ليتحقق لهم حية ولدت 
أمام مصدر فخر واعتزاز لنا أصبحت على ما أآرمنا به اهللا من خير وفير ، حتى  ولتبقى الموروث األمينل ، ـجي

فهي ، القویم  مسارها الوطنيثابتة في الریاح الدخيلة في مواجهة راسخة ستبقى وبإذنه تعالى ،  العالم آله ،
ولن نسمح بأن ، تجمع وتؤلف وتوفق  للوحدة وبأیدینا أن نحفظها أداةحصينة منيعة بكل أبنائها المخلصين ، 

  .تكون أداة للفرقة واالنقسام والضعف 
حسم األمور لجهة لها الغلبة دائما في  آانسلمت من الشوائب والمثالب ،  ذاأن الممارسة الدیمقراطية إال شك 

الدور التشریعي مراجعة موضوعية واعية لمحصلة وقد یكون من المفيد الدعوة إلى المصلحة العامة ، 
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، تتواآب في إطار الدستور والقانون إلى قواعد وأعراف مستقرة لممارسة العمل البرلماني الماضي ، وصوال 
  .جازات ـوما تحتاجه العملية التنمویة من إنوطموحاتهم المواطنين  آمالمار الجهود في بلوغ ـمعه ث

لقد أثبتت التجربة فعال أیها األخوة واألخوات األفاضل ، حاجة السلطتين التشریعية والتنفيذیة إلى صيغة عملية 
  ، ثوابت العمل المشترك یكرس ، بما یؤدي إلى إرساء نهج متقدم لتعاون إیجابي البناء للحوار الواعي 

وعلى أحكام الدستور والالئحة التنفيذیة لمجلس األمة وسائر القوانين والتشریعات المعمول بها ، في إطار 
الحق أو تنازل عن أي اختصاص ، فالتعاون مساس بهذا في استخدام أدوات الرقابة البرلمانية ، دون األخص 

  الحق الدستوري للعضو في االستجواب والمساءلة ، إذ أنه لمصادرة غایة المنشود ال یحمل أي قصد أو 
، ویتمثل في  الحكومة ةفي حقيقته مطلب دستوري ليس فيه انتقاص من هيبة المجلس وال یعني زیادة في هيمن

مبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها وتمنع تنظم من الدستور التي ) 50(المادة  ألحكامذلك التطبيق الصحيح 
ال یجوز لعضو (( من الدستور والتي جاء فيها ) 115(، والفقرة األخيرة من المادة  أي منها على غيرهاتجاوز 

  )) .من السلطتين القضائية والتنفيذیة  أيمجلس األمة أن یتدخل في عمل 
  

  الموقر .... األخ رئيس مجلس األمة 
  المحترمين .... األخوة األعضاء واألخوات 

  
الخروج على في مبالغة من ما سلف تكرار وعدم ، تجربتنا البرلمانية باالستفادة من  ننا جميعا مطالبونإ

وتجنبا ، باهظة الثمن لنتائج الدستور وأقرتها تشریعات العمل المؤسسي وذلك تحاشيا  هاالضوابط التي رسم
  .المكتسبات وتهدد الثوابت الوطنية تنال من ألحمال ثقيلة 

آنا قد اتخذنا من الحریة المسئولة والدیمقراطية من خالل القنوات الشرعية إطارا ومنهجا ثابتا باعتبارها  اوإذ
أو المزایدة ، فإن الحراك السياسي في أي مجتمع إذا آان ضمن حدوده من المسلمات التي ال تقبل الجدل 

صلحة مفي  تصبنتائجه إال قيمة مضافة المشروعة لهو داللة صحة وحيویة هذا المجتمع ، وال یمكن أن تكون 
الوطن وتقدمه وازدهاره ، ولكن المبالغة في تسييس األمور وإخضاعها لغایات وأهداف ومصالح قصيرة على 
حساب المصلحة العامة ، وانتهاج الفوضى وإثارة الفتن والتحریض والتجریح والمساس بكرامات الناس ، 

وال یمكن أن ننتظر منها إال الفرقة يبته أصبحت مصدر قلق الجميع ، بدیال عن االحتكام للقانون واحترام ه
األمر الذي لم یعد یسمح بالتساهل إزاءه ، حيث أننا التي تأتي على األخضر واليابس  واالنقسام والضعف والنار

طبيق الجاد أمام مسئولية وطن وشعب ، تستوجب المبادرة إلى اتخاذ آافة التدابير والخطوات الكفيلة لضمان الت
أهل یحرص وصيانة الوحدة الوطنية وحمایة الثوابت والقيم والمبادئ التي ، للقانون على الجميع بال استثناء 

األمر من إصدار التشریعات یستوجبه الكویت على االلتزام بها على مر األجيال المتعاقبة ، بما في ذلك ما 
  . قر إقرارها تحقيقا للمصلحة الوطنية العليا الضروریة في هذا الشأن والتي نأمل من مجلسكم المو

  
  الموقر .... األخ رئيس مجلس األمة 

  المحترمين .... األخوة األعضاء واألخوات 
  

 تعجمرحلة بالغة الدقة والخطورة ، تشهد منطقة الشرق األوسط ومنطقة الخليج العربي على وجه الخصوص 
أننا لسنا بمعزل عن والطائفية ، ومن الحكمة أن ندرك الصراعات والتجاذبات بأبعادها السياسية واالقتصادیة ب

انعكاساتها وشرورها بما تنطوي عليه من مخاطر وتهدیدات ألمننا الوطني ، األمر الذي یوجب علينا أن نسد 
یرید على من ن نعمل على تفویت الفرصة آل ثغرة یمكن أن یتسرب منها ما یعرض أمننا ووحدتنا للخطر ، وأ

تصحيح المسار ض فيها القدرة على هنستنالذات  معأمل وقفة توالحال هذه ، إلى ، وما أحوجنا را ــببلدنا ش
وهو ما یضع المجلس والحكومة أمام مسئولياتهم التاریخية في  ،وتجسيد الوحدة والتالحم باستقامة القرار 

  .أمن الوطن في الحاضر والمستقبل باتجاه المحافظة على مقومات  الجماعيالعمل 
  

  الموقر .... األخ رئيس مجلس األمة 
  المحترمين .... األخوة األعضاء واألخوات 

  
في تكریس دولة  وليس من سبيل إالإن الكویت هي األمانة التي عاهدنا اهللا جميعا على الوفاء بمسئولياتها ، 

  .لسلطة على أخرى  تجاوزالقانون والمؤسسات ، حيث ال صوت یعلو على القانون وال 
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، إذ ال واعتزازنا وهو على عهده ميزان العدالة على هذه األرض الطيبة وضع تقدیرنا سيبقى مفقضاؤنا أما 
الذ األمين والحصن المنيع لطالما آان الموته في إحقاق الحق وتجرد وصالبة وإنصاف رجاالمساس بنزاهة 

  .على أرضنا الطيبة ألهل الكویت ولكل مقيم 
  

غير اع ـة بنا إلى االندفـال حاجـة ، فـة متزنـا واثقـن خطواتنـراءة معطياتنا ، ولتكـقإن علينا أن نحسن 
ي ــفغ بالن الحكمة أن نـس مــاون ، وليــى التعـة إلــاجـس الحـن بأمـونحوب في آل االتجاهات سالمح
ى ـریعة الخطـة سـي مرحلـام مسئوليات آبرى فـن أمــت ونحـدر الوقـع وأن نهــن الواقــزل عـوح بمعــالطم
، م ونفوس مشرقة بالمودة ـرة بالعلـول عامـان وعقـباإلیمزاخرة وب ـقلة وـإرادة واعيى ـا إلـاج فيهـنحت
  .ى ـاء بالسهر والحمـائر األعضـت له سـو تداعـلنا آالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضجامعة رابطة و

تعالى  تهالعقبات وصوال بمشيئجاوز الصعاب ، وتحدي على صدق نوایانا ، وأآيد عزمنا على تإن اهللا شاهد 
  . ورخاء عزةنا من إليه أهلیتطلع وتوفيقه إلى ما 

  
وأسبغ ، ومستقبلنا خيرا من حاضرنا  ،أصلح لنا أعمالنا ، وأجعل حاضرنا خيرا من ماضينا سدد لنا خطانا ، وربنا 

  .   على هذا البلد أمنا ونعيما مقيما 
  

  ....والسالم عليكم ورحمه اهللا وبرآاته 
  


