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حضرة صاحب السمو
قائد التنمية وراعي النهضة
ت�ش��هد الكويت طفرة تنموية كب�يرة يف خمتلف قطاعاتها ..وهذا ملح��وظ وملمو�س لدى
اجلمي��ع خا�ص��ة يف م�شاريع اعادة ر�سم �شبك��ة الطرق لت�ستوعب الكثاف��ات الب�شرية والعدد
املتزايد �سنويا من املركبات  ،،وكذلك على امل�ستوى ال�صحي وبناء م�ست�شفيات جديدة واعادة
حتدي��ث امل�ست�شفي��ات القائم��ة والتو�سع الكب�ير يف م�ست�شفيات القطاع اخلا���ص والعيادات
اخلا�ص��ة و�إدخال طرق عالجية جديدة مل تكن موجودة مم��ا يوفر علي املواطنني والدولة
عن��اء العالج باخلارج ..وكذلك قطاع التعليم وبن��اء املدار�س  ..وال نن�سى قطاع اال�سكان وما
تبذله الدولة من جهود كبرية يف بناء مدن جديدة للق�ضاء على امل�شكلة اال�سكانية واالنتظار
الطويل لبيت العم��ر التي يعاين منها املواطن الكويتي ..وعل��ى م�ستوى االهتمام بال�شباب
والدع��م والت�سهيالت املقدمة من خ�لال برنامج �صندوق امل�شاريع ال�صغ�يرة واملتو�سطة..
و�أي�ض��ا اجله��د املبذول من قبل �إع��ادة الهيكلة يف تدريب ال�شب��اب والت�شجيع على العمل يف
القط��اع اخلا�ص ..وال نن�سى اخلطوات االيجابية املتخذة من قبل وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
والعم��ل وهيئة القوى العاملة بر�ؤية وقرارات وزيرة ال�ش�ؤون ال�سيدة /هند ال�صبيح من �أجل
�إع��ادة �ضبط وتنظيم �سوق العمل والتخفيف من العمالة الوافدة وخا�صة الهام�شية واف�ساح
املج��ال ام��ام العمالة الوطني��ة ..وغري ذلك الكث�ير من اخلطط اجل��اري تنفيذها يف عدة
قطاعات بهدف تقوي��ة االقت�صاد وتنويع مداخليه بجانب النف��ط ..وذلك من خالل اقامة
م�شاريع �صناعية عمالقة و�سن ت�شريعات جدي��دة لت�سهيل وت�شجيع ا�ستقطاب اال�ستثمارات
اخلارجية..
ه��ذه الطفرة التنموية التي قطعت الكويت فيها �شوطا كبريا وفق خطة متتد اىل عام 2030
لبن��اء كويت متطورة اقت�صاديا وبنية حتتية وعلى خمتلف املجاالت ال�صناعية واال�ستثمارية
ما هي �إال ترجمة لرغبة ور�ؤية ثاقبة ل�صاحب احلكمة  ،راعي نه�ضة الكويت وتنميتها  ،قائد
االن�ساني��ة ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صب��اح االحمد اجلابر ال�صباح ،حفظه
اهلل ورع��اه ..فهو �صاحب الف�ضل بع��د اهلل �سبحانه وتعاىل فيما ت�شهده الكويت من م�شاريع
تنموية عمالق��ة يف �شتى املجاالت وامليادين بهدف حتوي��ل الكويت �إىل مركز مايل وجتاري
عاملي..
ف�سم��وه �شغله ال�شاغ��ل الكويت و�أهلها ويبذل م��ن جهده ووقته و�صحته م��ن اجل الوطن
واملواط��ن وبناء م�ستقب��ل يليق بالكويت ومبا حباه��ا اهلل من �إمكاني��ات اقت�صادية وثروات
ب�شري��ة خالق��ة ..حتي حتول��ت يف عهد �سموه الكوي��ت من بلد �صغ�ير يف م�ساحته اىل بلد
كب�ير بعطائه ومركز ان�ساين عاملي وواجهة لكل العرب حتت�ضن القمم العاملية واالقت�صادية
ويف طريقه��ا� -إن �شاء اهلل تعاىل -اىل مرك��ز عاملي مايل واقت�صادي ..هذا احللم الذي يعمل
�سموه على حتقيقه ويق��ف خلفه �أبناء هذا الوطن �صفا واحدا من �أجل حتقيق هذا الطموح
وعودة الكويت اىل لقب عرو�س اخلليج ويف م�صاف الدول املتقدمة ..ملا ال وقد قطعت الكويت
�شوطا كبريا يف �سبيل ذلك  ،و�أ�صبحت يف عهد �سموه حتتل موقعاً ريادياً على خريطة العمل
االن�ساين وال�سيا�سي االقليمي والدويل.
الله��م احفط الكويت و�شعبها ..و�أدم علينا نعمة االمن واالمان واال�ستقرار ..و�أحفظ امرينا
ووالدن��ا ح�ض��رة �صاحب ال�سم��و ..و�أمده بال�صح��ة والعافية ليكمل طري��ق تنمية الكويت
وتطورها..

