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  مضبطة اجللسة األوىل
 ٥  )حفل االفتتاح(

  دور االنعقاد العادي الثالث
  الفصــل التشريعــي األول

  
  

 ١٠  ١: الرقـم 

  هـ١٤٢٥ شعبــان ٢٥:  التاريخ 
  م٢٠٠٤ أكتوبــر ٩     

 خليفة ملك البالد تفضل حضرة صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل
 من الفصل الثالثبرعايته الكرمية حفل افتتاح دور االنعقاد العادي  املفدى فشمل

 ١٥للمجلس الوطين ، وذلك يف متام الساعة الرابعة عصرا من يوم  التشريعي األول

 من شهر للتاسع املوافق ـه١٤٢٥شعبان   من شهروالعشرينالسبت اخلامس 
وقد شرف حفل االفتتاح . بالقضيبية  لس الوطينم ، وذلك مبقر ا٢٠٠٤أكتوبر 

خليفة رئيس الوزراء املوقر ،  باحلضور صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل
القائد العام لقوة دفاع  وصاحب السمو الشيخ سلمان بن محد آل خليفة ويل العهد

 ٢٠وزراء وصاحب والسادة ال كما حضر االفتتاح أفراد العائلة الكرمية. البحرين املوقر 

الس  السعادة الدكتور فيصل بن رضي املوسوي رئيس جملس الشورى رئيس
 ي رئيس جملس النواب ،ـالوطين ، وصاحب السعادة السيد خليفة بن أمحد الظهران

   :وأعضاء الس الوطين ، وهم 

  :من جملس الشورى  •
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  .داود نونـــو  إبراهيــم وــالعض -١
  

  .بشمــــي حممـد  إبراهيـــم العضو  -٢
   . عبدالكرمي بوعـــــاليأمحـد العضو  -٣
 ٥   . تومـاس مسعــــــانألـس العضو  -٤

  .يــة جـواد اجلـشـــي . العضو د  -٥
   . أمحــد العالـــــيجـالل العضو  -٦
   . حممــد فخــــــرومجـال العضو  -٧
   . علـــي املتــــروكمجـيل العضو  -٨
 ١٠   .شــــم السيـد حبيب مكي هاالعضو  -٩

   .محـد علــي السليطــــي. د العضو  -١٠
   . مبـارك النعيمــــــيمحـد العضو  -١١
   . حسـني املسقطـــــيخالـد العضو  -١٢
  .الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة . د العضو  -١٣
 ١٥   . عبدالرسول الشريــــفخالـد العضو  -١٤

   .كانـــــو  عبدالعزيـز سعـود العضو  -١٥
   . إبراهيـم الطريـــفبداجلليلع العضو  -١٦
  . إبراهيم بوحســــني عبداحلسن العضو  -١٧
   .ـريـ عبداحلسني جواهـعبدالرمحن العضو  -١٨
 ٢٠  .عبدالرمحن عبداهللا بوعــــلي . العضو د  -١٩

   . حممد مجشــــريعبدالرمحــن العضو  -٢١
   . حممد الغـــــتمعبدالرمحــن العضو  -٢٠
   .ـواجـوسـف احلــ يعبداـيد العضو  -٢٢
   . يوســـف جناحــيعصــام العضو  -٢٣
 ٢٥   .الشيخ علي بن عبداهللا آل خليفـة. د العضو  -٢٤
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   .فخريـــة شعبــان ديـري. د العضو  -٢٥
   .ـةـ فهــد بن أمحد آل خليفالشيخ العضو  -٢٦
   . أمحـد احلاجــــــيفـؤاد العضو  -٢٧
   .فوزيـة سعيد الصالـــــح. د العضو  -٢٨
 ٥   .والذـ حســن فــفيصـــل العضو  -٢٩

   . إبراهيـــم الشروقــيحممـد العضو  -٣٠
   . حســن باقــر رضـيحممـد العضو  -٣١
   . هــادي احللواجـــيحممــد العضو  -٣٢
   .مصطفــى علــي السيــد. د العضو  -٣٣
 ١٠   . حســن بن رجـــبمنصـور العضو  -٣٤

  . ضـالعري دـحممـ ـورـمنص .د العضو  -٣٥
   .ريـالدوس لــفيص ةـنعيم .د العضو  -٣٦
   .البـــاش نــحس هاشـم .د العضو  -٣٧
  . الفاضــل  حسـن حممـدوداد العضو  -٣٨
 ١٥   . الصالــحلـحصا يوســف العضو  -٣٩

  
  :ومن جملس النواب  •

   .ف العبداهللاــم يوســإبراهي. ائب دـالن  -١
   .ادــــزم ــد إبراهيــالنائب أمح  -٢
 ٢٠   .اســــني عبــد حســب أمحالنائ  -٣

   .يـد حاجـداهللا أمحـد عبــالنائب أمح  -٤
   .ديــد السعيـــم أمحـالنائب جاس  -٥
  . الــن عبدالعـــم حسـالنائب جاس  -٦
   .وايلـــد املـــم حممـالنائب جاس  -٧
 ٢٥   .الــن بوكمــاد حســالنائب جه  -٨
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  .بومخــاس د ـــن عيــالنائب حس  -٩
   .ديـليل املهنـــد خـــالنائب مح  -١٠
   .رييــن البحــي حمســالنائب سام  -١١
   .داهللاـد عبــدي حممــسع. النائب د  -١٢
 ٥   .خـداهللا الشويـــ عبســمريالنائب   -١٣

   .دــي حممــالح علــص. النائب د  -١٤
 .املعـاودة من ـادل عبدالرحــالنائب ع  -١٥
   .انـــن سلمــاس حســالنائب عب  ١٦
  .امليــر  عبدالعزيــز جــاللنائب ال  ١٧
 ١٠  .ىـداهللا املوســ عبعبدالعزيــزالنائب   ١٨

   .خـد الشيــف أمحـعبداللطي. النائب د  -١٩
  .النائب عبداللــه جعفــر العالـــي   -٢٠
  .النائب عبداللــه خلــف الدوسـري   -٢١
  .النائب عبدالنيب سلمــان أمحد ناصــر   -٢٢
 ١٥  .دي أمحــد مرهــون النائب عبداهلــا  -٢٣

  .النائب عثمــان حممـد شريـف الريس   -٢٤
  .علــي أمحـد عبـــداهللا . النائب د   -٢٥
  .النائب علــي حممـد علـي مطـر   -٢٦
  .النائب علــي حممـد علي السماهيجـي   -٢٧
 ٢٠  .النائب عيسـى أمحـــد أبو الفتــح   -٢٨

  .عيسى جاســم املطـــوع . النائب د  -٢٩
  .لنائب عيسـى حسـن بن رجــــب ا  -٣٠
  .النائب غــامن فضــل البوعينـــني   -٣١
  .النائب فريــد غــازي جاسم رفيـع   -٣٢
 ٢٥  .النائب حممــد إبراهيــم الكعبــي   -٣٣
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  .النائب حممــد حســـني اخليــاط   -٣٤
  .النائب حممــد خالـــد إبراهيــم   -٣٥
  .س النائب حممــد عبــداهللا آل عبـا  -٣٦
  .النائب حممــد فيحــان الدوسـري   -٣٧
 ٥  .النائب يوسـف حســـن اهلرمــي   -٣٨

  .النائب يوســف زيـن العابدين زينـل   -٣٩
 

عام المني األكما حضر االحتفال سعادة الشيخ عبدالرمحن بن إبراهيم عبدالسالم 
عامالمني األالشورى ، وسعادة الدكتور عبدالناصر بن حممد جناحي  لس  ، لس النواب

 ١٠  وعدد من  وكبار املسئولني يف الدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي ورجال اإلعالم

  .املدعوين 
اإلدارات ورؤساء  وقد حضر احلفل أيضا األمناء العامون املساعدون ، ومدراء

  .األقسام مبجلسي الشورى والنواب 
 تفضل حضرة صاحب آليات من الذكر احلكيم ، مث وقد بدأ احلفل بتالوة عطرة

 ١٥البالد املفدى بإلقاء كلمته السامية ذه املناسبة  اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة ملك

  :الكرمية ، وهذا نصها 
  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
   أيها اإلخوة واألخوات أعضاء الس الوطين ،

 ٢٠   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ،

بة ، ويعلو البناء ، فنلتقي اليوم الفتتاح دور االنعقاد الثالث تتقدم املسرية ، وتكرب التجر
لسنا الوطين جبناحيه ، متمنني لكم مزيدا من العطاء تلبية لتطلعات شعبنا الويف الستكمال 

   .مقومات احلياة احلرة الكرمية اليت تليق بنضاله الوطين وعمله املنتج ووعيه املستنري 
 باعتزاز أنكم خالل العامني املاضيني قد أرسيتم ، بالتعاون          أن نسجل ويطيب لنا بدايةً    

 ٢٥مع احلكومة املوقرة ، وبشكل غري مسبوق يف تاريخ البحرين ، تقاليد للعمل الربملاين املـسئول            
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نعتقد أا متثل منطلقًا صاحلًا حلياة دميقراطية متصلة احللقات سواء يف نطاق التشريع أو متابعة               
   لصالحياتكم الدستورية ومبا يعكس اإلرادة الشعبية اليت ستبقى ، بـإذن            األداء احلكومي طبقًا  

اهللا ، مصدر إهلامنا مجيعا ، وإنه لشرف عظيم أن يكون كل واحد منكم ممثالً للشعب بأسـره    
كما نص الدستور ، دون متييز بني اجتاه وآخر ، حيث إن اجلامع بيننا بعد اهللا سبحانه وتعاىل ،          

 ٥   .رين قبل كل شيء هو االنتماء للبح

معربني عن دعمنا لسكم يف أداء واجبه بالروح البناءة واحلريصة على مصلحة الوطن             
التشريعية والتنفذية  : العليا ، ضمن نظامنا الدستوري القائم على الفصل بني السلطات الثالث            

املشترك مـن   والقضائية ، مبا يكفل استقالل كل منها عن األخرى يف أداء عملها مع تعاوا               
    .أجل الصاحل العام ، حتقيقًا لتوازن السلطات الذي تتطلبه املمارسة الدميقراطية

 ١٠وإذ نشري يف هذا املوقف إىل أمهية القيام بذلك وتعزيز الوعي به قانونيا خـالل هـذه                 

 يف  الدورة ، فإنه يهمنا التأكيد بأنه يف دولة القانون البد من تعزيز ثقافة القانون بصفة عامة ،                
خمتلف ااالت ، حبيث يترسخ الوعي القانوين الالزم لدى اجلميع ، مـواطنني ومـسئولني ،                
فيعرف كل ذي حق حقه ، على الصعيدين العام واخلاص ، وتتوضح احلقـوق والواجبـات                
وكذلك املسئوليات يف خمتلف القوانني السارية ، وما حتتاجه البالد من تـشريعات جديـدة               

 ١٥ ، ومبا يؤدي بالسرعة املمكنة إىل تعديل القوانني املعيقـة للتطـوير ، أو               ألوضاعنا املستجدة 

لالستثمارات ، أو للمسرية املباركة بصورة عامة ، وبالشك ، فإن إقامة التوازن العملي بـني                
متطلبات التشاور الدميقراطي يف جملسكم وما يتطلبه من وقت ، واحتياجات البالد إىل إصدار              

وما يتطلبه من إسراع هو املعادلة املثلى ألداء هذه املهمة احليوية ، املتمثلـة يف         القوانني املالئمة   
استكمال البناء القانوين الشامل تنظيما ملختلف التعامالت يف البالد ، وحبيـث ال يواجـه أي                

 ٢٠   .جتاوز للقانون إال مبنطق القانون ، على كل صعيد 

الذي يواجه املرأة ، فإن إعـادة تنظـيم   وضمن هذا السياق ، وجتاوزا ألشكال التمييز     
شئون األسرة ، بقانون مرن ومتوافق عليه ، يراعي مبادئ الشريعة السمحة ، مبا يصون حقوق          
األم والطفل ويرشد العالقة الشرعية بني الزوج والزوجة ، سيبقى هدفًا حيويا تمعنا ، والبد               

يته الدستورية ، على أن يكون مستمدا من أن يكون جملسكم مواكبا هلذا املشروع حبكم مسئول   
 ٢٥صميم عقيدتنا اإلسالمية ، وما تتميز به من وسطية واعتدال ، وما تتيحه من اجتهاد حـسب                 

تغري األزمان ، كما يتجلى من جتديد قوانني األسرة يف خمتلف البالد اإلسالمية ، وحنن على ثقة         
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ستأيت على الوجه األكمل بإذن اهللا بالتعاون بأن متابعة إصدار خمتلف هذه القوانني والتشريعات   
البناء بني جملسكم واحلكومة الرشيدة بقيادة العم العزيز الوالد صاحب السمو الشيخ خليفة بن              
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ، الذي يقوم واحلكومة املوقرة على توفري احتياجات املواطنني              

 عن النجاحات الكبرية اليت حققتها احلكومة بقيادة        وتلبية رغبام يف شىت ااالت ، هذا فضالً       
 ٥مسوه على امتداد مسرية التنمية ، واليزال الكثري الذي جيب إجنازه يف جمال التنميـة الـسياسية      

  .والتنمية االقتصادية حىت حنافظ على املكانة املرموقة للبحرين وطنيا وعامليا 
ليت بدأت باالستفتاء العام علـى امليثـاق        هذا واستكماالً ملسرية اإلصالح الشامل ، ا      

وتفعيل الدستور ، ومثلت منعطفًا يف تاريخ كفاحنا الطويل من أجل احلرية والتقدم والعدل ،               
ونقلت احلوار الوطين إىل مراحل أكثر تطورا ، ومواكبة للمتغريات الدولية يف ميادين املعلومات    

 ١٠صادي ، وحرصا منا علـى مـسامهة خمتلـف        واالتصاالت واالنفتاح السياسي ، والنمو االقت     

القطاعات الوطنية من التجار والعمال واجلامعيني والكتاب ومؤسسات اتمع املدين ، وإشراك            
عامة املواطنني واملواطنات العاملني بصمت ، يف حوارات أمشل وأعمق بشأن املستقبل وبلورة             

والتعليمية وغريها ، فإن صـاحب الـسمو        القرار الوطين حتقيقًا للتنمية السياسية واالقتصادية       
الشيخ سلمان بن محد آل خليفة ويل العهد ، قد كُلف من قبلنا مبهمة متابعة حبث هذه القضايا               
 ١٥الوطنية حسب أمهيتها مبواكبة احلوارات الوطنية اجلارية وتعزيزا هلا ، وسيقوم مسوه بإطالعنـا              

توليه مثل هذه القضايا منذ حبث تفعيـل        عليها وفق جدول أعمال سيعلنه ، وذلك استمرارا ل        
ميثاق العمل الوطين ورئاسة مسوه للمجلس االقتصادي ، وعلى األخص مبادرتـه املدروسـة              
إلقامة ورشة إصالح سوق العمل يف البالد مبشاركة خمتلف األطراف الوطنية املعنيـة تـوفريا               

اجلات مستقبلية سنتوافق عليها    للمزيد من فرص العمل أمام أبناء البالد وما يتطلبه ذلك من مع           
 ٢٠بالتشاور مع املعنيني باألمر ، ونعتقد أنه من الشجاعة أن تصارح الدولة مواطنيها باملشكالت              

فذلك بداية احلل ، وهو توجه ينال دعمنا الكامل ، هذا مع توجيهنا لويل العهد بضرورة العمل   
ادات الشابة اليت ستتوىل املسئولية     منذ اآلن وضمن هذه املهمة على إعداد الصف الثاين من القي          

وترفع الراية وتواصل رسالة اإلصالح ، ومبشاركتهم معنا يف إعداد املستقبل الذي هـو مـن                
 اإلسهام يف صنعه ، مثلما أسهمت معنا أجيـال مـن            نصيبهم ، بإذن اهللا ، يكونون قد بدأوا       

 ٢٥يف قلوبنا مع كافة األجهزة األمنية      الشباب يف بناء قوة دفاع البحرين اليت هلا من املكانة السامية            

ما يدفعنا إىل الفخر واالعتزاز ا ، وما يستوجب منا بذل املزيد من التطوير والتحـديث ملـا           
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تقدمه من خدمات ليس يف ااالت املختصة ا فحسب ، بل تتعداها إىل خمتلـف اـاالت                 
  .  كل التحية والتقدير االجتماعية واإلنسانية وغريها ، فإىل ضباطها وكافة أفرادها

  
  أيها اإلخوة واألخوات ،

 ٥أما على الصعيد اخلارجي ، فقد كانت دعوة البحرين للمشاركة يف ملتقـى الـدول                 

الصناعية الكربى يف يونيو املاضي يف الواليات املتحدة تقديرا للنموذج الذي متثلـه يف هـذه                
رية املباركة باملزيد من التصميم والعزم ،       املنطقة من العامل ، وهذا ما يدعونا إىل استكمال املس         

وأما على صعيد اجلوار اخلليجي والعريب ، بصفة خاصة ، فإنا نعتقد أنه بعد مـرور اخللـيج                  
بثالث حروب مكلفة ، فضالً عن تداعيات الصراع يف الشرق األوسط ، فإن شعوبنا حباجـة                

 ١٠ وتطورها الدميقراطي ومشروعاا ماسة إىل حتقيق األمن واالستقرار الستئناف تقدمها احلضاري

وإنه ليسعدنا أن نرحب بانعقاد القمة اخلليجية املقبلة يف البحرين متطلعني إىل لقاء           . اإلصالحية  
القادة األشقاء بدول الس لتطوير مسريته مبا يليب تطلعات شعوبنا الشقيقة ويواكب املتغريات             

قبلي ، البد من تعزيز االستراتيجية املشتركة لس املتسارعة ، ويف تقديرنا فإنه على املدى املست
التعاون برؤية متجددة لترتيبات النظام اإلقليمي األمشل يف اخلليج ، مبشاركة كافة األطـراف              

 ١٥  .املعنية والقوى الدولية ذات الصلة يف الوقت ذاته 

م  إال أن ذلك لن يكتمل إال بالتوصل إىل سالم شامل وعادل يف الشرق األوسط يقـو             
على ضمان احلدود اآلمنة لكافة دوله مبا فيها الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصـمتها القـدس               

وعلينا أال نكل عن هذه املطالبة ، أيا كانت املصاعب ، ألـا عادلـة وال ميكـن         . الشريف  
  . للضمري العاملي أن يتخلى عنها يف اية املطاف 

 ٢٠الدامية يف املنطقة ، فإنا نؤمن بأن كـسب         وعلى الرغم من تتابع احلروب والصراعات         

السالم لصاحل مجيع شعوا هي املعركة اليت ينبغي أن نعبئ جهودنا من أجلها ، بدًءا بـالعراق                 
الشقيق الذي ال حل ملشكلته إال من ذاته وذلك ليتفرغ إلعادة بناء وطنه الذي جيب أن يبقـى     

. ء مع جريانه ، واالنفتاح على اتمع الدويل         موحدا تصون وحدته الدميقراطية ، والتعاون البنا      
ولعل الدعوة لعقد مؤمتر دويل بشأن العراق تشارك فيه األطراف اإلقليمية ميثل أنسب مـدخل          
 ٢٥للمساعدة على معاجلة املشكالت اليت يعانيها ، كما أن مثل هذا املؤمتر ميكـن أن يتكامـل                  

  . امة مستقبالً مع ترتيبات األمن يف حوض اخلليج بصفة ع
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ختاما ، أيها اإلخوة واألخوات ، نتمىن لكم مجيعا دور انعقاد مثمرا يعتز به الوطن يف                  
رحاب هذه املؤسسة التشريعية العزيزة ، وال بديل وال مصدر للتطوير الدميقراطي إال أنتم أبناء               

 من اخلارج ،    هذا البلد وممثليه ، فنحن مل نستورد الدميقراطية ، ولسنا بصدد استعارة مظاهرها            
فقد أردناها منذ البدء نابعة من ذاتنا ألا عميقة اجلذور يف كفاح اآلباء واألجداد ، وهلا أساس           
 ٥وطيد يف تراثنا ، األمر الذي مينحها جمال النمو والتفتح ، ودعوتنا ستبقى متصلة ملزيـد مـن                  

رض طبقًا لـإلرادة    املسامهات الوطنية املخلصة واملسئولة من أجل تطويرها من صميم هذه األ          
مؤكدين أمهية االلتزام برصانة احلـوار وأدب االخـتالف يف         . الشعبية ومؤسساا الدستورية    

الرأي على كل صعيد فذلك ما نعتربه من جوهر أخالق أهل البحرين ، وإن كان مثة رسـالة                  
، محايـة   نوجهها باسم البحرين إىل أمتنا ، وحنن نشهد ما تعانيه من احتراب ، فهي أن نبادر                 

 ١٠لعقيدتنا وأوطاننا ، إىل تعزيز ثقافة احلوار والسلم والبناء واالنفتاح على الثقافات األخـرى ،               

لنستفيد ونفيد كما علمتنا حضارتنا العربية اإلسالمية ، والبد مـن مـصاحلة الـنفس أوالً ،       
  .فالبيوت املنقسمة ال تبين أوطانا عامرة 

 املسئول اعتزازا بأدائكم املتميز الذي جعله منـارةً         نوجه هذا النداء من على هذا املنرب        
للخري واحلق تستمد رسوخها من أصالة أهل البحرين وفطـرم الـصافية ، واثقـني أنكـم               

 ١٥  . ستحافظون على ثوابت هويتنا البحرينية اليت اتضح معدا للجميع ، وشهد ا العامل 

  
  .وفقكم اهللا ، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته   

  
 صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي املوسوي رئيس جملس الشورى قاممث 

 ٢٠  :الوطين بإلقاء كلمته ذه املناسبة ، وهذا نصها  رئيس الس

  
  حضرة صاحب اجلاللة الشيخ محد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ،

  ،صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء املوقر 
  البحرين ، صاحب السمو الشيخ سلمان بن محد آل خليفة ويل العهد القائد العام لقوة دفاع

 ٢٥  أصحاب السعادة الوزراء ،

  أصحاب الفضيلة ،
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  ضيوفنا الكرام ،
 بالترحيـب   جملسي الشورى والنواب   أعضاء   ين وأخوايت خواإأتشرف بامسي ونيابة عن     

ل و الفصل التـشريعي األ    من االنعقاد الثالث    اح دور  افتت  واالعتزاز بتشريفكم حفلَ   مجباللتك
اخلرية وفكركم   الذي أرسيتم جبهودكم     هذا الصرح  حبضوركم، الذي يفخر    للمجلس الوطين   

 ٥  .  لبنته األوىلالثاقب 

  
  اجلاللة ،صاحب 

هاهو الس الوطين يدخل سنته الثالثة مسامهًا مع جاللـتكم بكفاءاتـه الوطنيـة يف               
ة للمسرية الدميقراطية ، فقد عمل الس ومنذ إنشائه بنظام الغرفتني اللتني   املمارسة احلية والواثق  

 ١٠حققتا بعملهما وتعاوما اإلرادة الشعبية ، كما أتاح هذا النظام االستفادة مـن ذوي اخلـربة    

والدراية والعناصر الشابة ، وضِمن سري العمل الدميقراطي ، ووثّق من خطواته ، ومسح بتعـدد         
  . ملواقف واخليارات ليصل اجلميع بعد ذلك إىل أفضل ما يتفق مع مصاحل البالد العليا اآلراء ، وا

  
إال بإميان جاللتكم بأن العمل ال ينجز        ،   ترسخ دعائمه وذا الصرح أن يثبت     هلوما كان   

 ١٥ والعمل املتقن وجهةً  ، واإلصالح سبيالًهدفًا ، تنشد البناء  متماسكة قوية ،واحدة بل بأيدٍٍ بيٍد

  . تقدملل
  

 بأن املواطن هو أساس عملية اإلصالح دافع لسنا الوطين ليتلمس           مفكان ملبدأ جاللتك  
مهوم املواطنني ومتطلبام وليضع مصلحتهم نصب عينيه يف كل ما يضطلع به ، ليصل يف اية                

 ٢٠  . املطاف إىل اهلدف املنشود للجميع ، يف بناء بلد يزهو بالتقدم والرفاه 

  
هلدف مل يألُ الس الوطين جهداً يف األخذ بتوجيهـاتكم الـسديدة ،             ولبلوغ ذلك ا  

فكان التعاونُ البناُء بني السلطتني التشريعية والتنفيذية اللتني تؤكدان وتكمالن بعضهما بعـضا       
لدعم مسريتكم امليمونة ، ومل يتأت هذا إال جبهود صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل                

 ٢٥ اتمع البحريين بتوجهاته النرية ، وحكمته - ل واليزا- املوقر الذي أثرى خليفة رئيس الوزراء

السديدة ، ونظرته الثاقبة ، وعمله الدؤوب ، وسياسته الثابتة اليت تقوم على تقدير مجيع مـن                 
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خيدمون الوطن ، وحيرصون على استقراره وأمنه ، ودعم كرمي من صاحب الـسمو الـشيخ                
ويل العهد األمني ، القائد العام لقوة دفاع البحرين الذي نشيد بدوره سلمان بن محد آل خليفة    

الرائد يف تفعيل حركة االقتصاد الوطين يف حبرين املستقبل ، وبآرائه اإلصالحية الواعية بظروف           
اتمع ، ورؤيته املستقبلية لغد أكثر انفتاحا وتطورا خدمةً للوطن واملواطن ، حفظكم اهللا يـا                

 ٥  . لة ، وحفظهما للبحرين وشعبها صاحب اجلال

  
  صاحب اجلاللة ، 

إن جملسي الشورى والنواب منذ استهالل عملهما يقومان بواجبهما جتاه هذا الـوطن ،              
فمشروعات القوانني اليت تقدمت ا احلكومة وأقرها السان ، واالقتراحـات           . وجتاه املواطن 

 ١٠ أبناء هذا الوطن ، ورفع مستواهم املعيشي بقوانني ، واالقتراحات برغبة ، كلها جاءت ملصلحة   

  .واالقتصادي والتعليمي والصحي رجاالً ونساًء
  

     ا إجهـاضإن أعضاء جملسي الشورى والنواب يشجبون بقوة كل احملاوالت اليت من شأ
اإلصالحات اليت حتققت يف مملكتنا واليت تسيء إىل جتربتنا والقائمني عليها ، مؤكدين لكم أن               

 ١٥ين بكل فئاته وبكل طوائفه يقف معكم مؤيدا املسرية اإلصالحية اليت رفعت مكانة       شعب البحر 

  .البحرين ، ووضعتها على مدارج التقدم والنهوض 
  

  جاللة امللك ،
إننا نقف مع دعوتكم املباركة يف تفعيل العمل اخلليجي يف إطار جملس التعاون لـدول               

 ٢٠طار اجلامعة العربية بإدخـال اإلصـالحات إىل   اخلليج العربية ، والعمل العريب املشترك ضمن إ     

نظمها ، كما ندعو اهللا معكم أن يعيد األمن واالستقرار إىل العراق واحلفاظ علـى وحدتـه                 
الوطنية يف ظل حكومة دميوقراطية فينهض من جديد ويعود إىل ممارسة دوره العريب واإلقليمي              

يين يف حمنته القاسـية ويف دفـع        كما نشيد جبهودكم ووقوفكم مع الشعب الفلسط      . والدويل  
عملية السالم يف الشرق األوسط واستنكاركم مجيع أشكال اإلرهاب وأعمال العنف وال سيما             

 ٢٥  . خطف وقتل املدنيني األبرياء 
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  جاللة امللك ، 
إن أعضاء جملسي الشورى والنواب مع الشعب البحريين ليسجالن بكل فخر واعتزاز دوركم             

صة لرفع اسم البحرين عاليا ، ونعاهدكم بأننا سنعمل مجيعا مع القوى            الكبري وجهودكم املخل  
الوطنية املخلصة كافة ، لنكون أهالً لثقتكم ، نسري معكم يف طريق واحد ، مواصلني البنـاء                 

 ٥  . والتحديث بثبات وإميان 

   
  وفقكم اهللا سبحانه وتعاىل وإيانا ملا فيه خري وصالح اجلميع ،،،

  ة اهللا وبركاته ،،،والسالم عليكم ورمح
  

 ١٠بعد ذلك تشرف رئيس جملس الشورى رئيس الس الوطين ورئيس جملس النواب 

جملسي الشورى والنواب بالسالم على حضرة صاحب اجلاللة ملك البالد  اءـوأعض
السمو رئيس الوزراء املوقر ، وعلى صاحب السمو ويل العهد  املفدى ، وعلى صاحب

   .دفاع البحرين  القائد العام لقوة، األمني 

  
  ١٥ 

انتهى احلفل يف متام الساعة الرابعة والنصف عصرا(
ً

(  
  
  
  
  ٢٠ 

  
  
  
  

 ٢٥       الدكتور فيصل بن رضي املوسوي               عبدالرمحن بن إبراهيم عبدالسالم 

       رئيس جملس الشورى                         األمني العام لس الشورى
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       رئيس الس الوطني                
    

  
  
  ٥ 

  
  

 )انتهت املضبطة ( 


