التار يخ1999/12/06 :
المصدر :جر يدة القبس
المستشار الخاص لولي العهد الشيخ ناصر صباح األحمد الصباح
سأصارحكم الرأي وأخلص النصيحة

وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس على مشروع مرسوم بتعيين الشيخ ناصر صباح األحمد
مستشارا خاصا لسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بدرجة وز ير ورفعه سموه الى أمير البالد .
وبهذه المناسبة ،وجـه الشيخ ناصر الرسالة التالية الى الشيخ سعد :
سـيدي الوالد سـ مو الشيخ سعد العبد هللا السالم الصباح ولـي العه ـد ورئيس مجلس ال ـوزراء
حفظه هللا
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاتــه
بمشاعر الوالء والعرفان تلقيت أمركم السامي  ،الذي عهدتم فيــه إلي بتولي مسؤولية المستشار
الخاص لسموكم الكر يم وإنني إذ أقــدر بالغ التقدير ثقتكم الغالية ألرجـو من هللا تعالى أن أكون
عند حسن ظنكم في أداء مهامي واضعـا كل جهـدي وطاقتي وكذلك خبرتي المتواضعة تحت تصرف
سموكم .
إن مسؤوليتي كمستشار خاص لسموكم الكر يم تقتضي مني أن أصارحكم الرأي وأخلص لكم
النصيحة  ،وهذا مما يز يد من عظم المسؤولية وجسامة الواجب  ،وال أجد ما يخفف علي في ذلك
سوى ثقتي الكبيرة بسعة صدر سموكم وحرصكم األكيد على تحري طر يق الحق  ،مهما صعب
مناله .
إن الكويت اآلن أحوج ما تكون إلى نقله نوعية جديدة تفتح أمامها السبيل للسير على طر يق اإلصالح
 ،والتوافق على مشروع تنموي وطني يحقق للكويت التقدم والنهوض ولعل سموكم أول من يدرك
مدى الحاجـة الملحة للقيام بجهد جاد يهدف الى رسم مالم ح هذا المشروع التنموي الوطني  ،الذي

البـد أن يكون نتاجــا للفكر اإلبداعي والتفكير الجماعي وذلك بالتالقح مع التجارب التنمويــة الرائــدة
في عالمنا وباالستفادة من خبرات قادتها ومفكر يها .
وانني لواثق تمام الثقـة من أن الكويت بتظافر جهود المخلصين جميعا من أبنائها المواطنين ،
وأصحاب الرأي والخبرة فيها ستكون قادرة  ،بإذن هللا وتوفيقـه على مواجهة مختلف التحديات ،
مستندة بذلك إلى دستورها ونظامها الديمقراطي  ،والى روابط الوحدة الوطنية الراسخة التي تجمع
بين أبناء شعبها الوفي .
سدد هللا على دروب الخير خطاكم ووفق مسعاكم  ،وحفظكم ذخرا للكويت وشعبها  ،وعونا أمينا
مخلصا لصاحب السمو األمير قائد مسيرتنا ورمز عزتنا .

ابنكم
ناصر صباح األحمد الصباح

