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  مضبطة اجللسة األوىل 
 ١٠  دور االنعقاد العادي األول

  الفصــل التشريعــي الثاني
  

  ١: الرقـم 
  هـ١٤٢٧ ذي القعدة ٢٨:  التاريخ 
 ١٥  م٢٠٠٦ ديسمرب ٢٠     

  

 الـوزراء    جملـس  تفضل صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس         
 من الفـصل    ر االنعقاد العادي األول    للمجلس الوطين من دو    املوقر حبضور اجللسة األوىل   

 من صباح يـوم األربعـاء الثـامن         التاسعة والنصف  الساعة   عند ، وذلك    التشريعي الثاين 
 ٢٠م ،  ٢٠٠٦لعشرين من شهر ديسمرب     لهـ املوافق   ١٤٢٧ القعدة   يوالعشرين من شهر ذ   

برئاسة  وقد عقدت هذه اجللسة      . مبقر الس الوطين بالقضيبية      ىبقاعة االجتماعات الكرب  
 علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رئيس الس الـوطين ،           السيد   املعايلصاحب  

 وحبـضور  وحبضور صاحب املعايل السيد خليفة بن أمحد الظهرانـي رئيس جملس النواب ،          
 أعضاء الس الوطين ،     وأصحاب السعادة السادة والسيدات   أصحاب السعادة الوزراء ،     

 ٢٥ السيد  لس الشورى ، وسعادة   عام  المني  يل إبراهيم آل طريف األ     السيد عبداجلل  وسعادة

   . ، وكبار املسئولني بالدولةالنوابلس عام المني األ نوار علي احملمود
  

 وعـدد مـن مـوظفي       ون القانوني ون املوظفني واملستشار  كما حضر اجللسة كبار   
  : لرئيس بافتتاح اجللسة  امعايل مث تفضل ،األمانتني العامتني لسي الشورى والنواب 

  ٣٠ 
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  :الرئيـــــــــــــــس

من دور االنعقاد العادي  األوىلالس الوطين جلسة نفتتح  اهللا الرمحن الرحيم بسم
عتذر  فقد ا.ونبدأ بتالوة أمساء األعضاء املعتذرين  . األول من الفصل التشريعي الثاين

حممد مجيل وخ علي آل خليفة  الشي الدكتور:كل من اإلخوة عن حضور هذه اجللسة 
 ٥خليل : وقد تغيب عن حضور هذه اجللسة كل من اإلخوة . عبداجلليل خليل واجلمري 

 يكون النصاب القانوين النعقاد هذه ذا و ،علي مجعةمرزوق وجالل فريوز وحسن 
  .اجللسة متوافرا 

  

 ،  حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة حفظـه اهللا ورعـاه             
 ١٠   ،ئيس جملس الوزراءر

   ،أصحاب املعايل والسعادة الوزراء
  ، أصحاب السعادة أعضاء الس الوطين صاحب املعايل رئيس جملس النواب ،

 ،السيدات والسادة 
    ،السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 ١٥  ، صاحب السمو 

يطيب لنا أن نرحب بكم أمجل ترحيب يف الس الوطين وهو يف مستهل الفصل              
الكبري رة من مثار املشروع الوطين والذي هو مثرة خي  ،  لتشريعي الثاين من مسريته املباركة      ا

 حكومـة  جلاللة امللك املفدى ، وعنوان للنهج الدميقراطي الذي أصبح من ثوابت اململكة          
جيابية الواسعة اليت عرب عنها شعب اململكة يف عملية االنتخابات          وشعبا ، وما املشاركة اإل    

 ٢٠ على ثبـات    شاهدانية والبلدية ، واإلدارة اجليدة هلا من قبل حكومتكم الرشيدة إال            الربمل

  .هذا النهج واستمراره وازدهاره 
  

  ،صاحب السمو 
لقد خربكم شعب البحرين الكرمي من خالل ترؤسكم للوزارات السابقة رجـالً            

 ٢٥ لدولـة   ات إلرساء األسـس    اإلمكان لهت   اجلهد واتسع  هحازما وحكيما يسعى ما وسع    

وقد حتقق بالفعل الكثري . عصرية تليب تطلعات شعبها يف الرقي والتقدم يف خمتلف ااالت          
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ون هـذه    وستك .من املنجزات واملكاسب نتيجة لعملكم الدؤوب وسياستكم احلكيمة         
النطالقة جديدة بإذن اهللا تعاىل لتحقيق املزيد منها يف ااالت         املنجزات واملكاسب أساسا    

  .ة املختلف
  صاحب السمو ، 

 ٥متكم املوقرة ونعاهدكم علـى      والتقدير سنستمع إىل برنامج حكو     بكل االعتزاز 

واضعني نصب أعيننا مـصلحة     ،  العمل على دراسته دراسة متأنية وموضوعية مستفيضة        
جمـسدين  ي ،   الوطن واملواطن لتحقيق املزيد من التطور السياسي واالقتصادي واالجتماع        

وضعها جاللة امللك املفدى حفظه اهللا ورعـاه ملواصـلة التقـدم            معكم األهداف اليت    
  .واالزدهار ململكتنا العزيزة ، وبدعم ومساندة من مسو ويل العهد األمني 
 ١٠ لشعبكم الـويف    هحفظ اهللا مسوكم ووفقكم إىل كل ما حيقق اخلري والتقدم والرفا          

 يشرفنا صـاحب الـسمو      واآلن . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     .ومملكتنا العزيزة   
 الـوزارة الوزراء املوقر بعرض برنـامج      جملس  الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس        

 . فليتفضل 
  

 ١٥  : الوزراء  جملسصاحب السمو رئيس

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
   ، احملترموناإلخوة واألخوات رئيس وأعضاء جملسي الشورى والنواب 

   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ،
  

 ٢٠يسعدين اليوم وأنا أقدم برنامج عمل احلكومة للسنوات األربع املقبلة أن أتوجـه             

إليكم خبالص التهنئة على الثقة الغالية اليت أوالكم إياها صاحب اجلاللة امللك محد بـن           
عيسى آل خليفة حفظه اهللا ، وشعب البحرين العزيز بتعيينكم وانتخـابكم لعـضوية              

  .جملس الشورى وجملس النواب 
   

 ٢٥وانطالقًا من الثقة السامية اليت نعتز ا ، بتكليفي بتشكيل احلكومة وبتـشرفكم             

بتمثيل الشعب يف السني املوقرين ، ومن النجاح املشهود الذي سجلته عملية االنتخاب             
 جديدا  الًاليت حظيت بتقدير وإعجاب املواطنني واملراقبني على حد سواء ، وأصبحت دلي           

لك املفدى يف التطوير    لدميقراطي وعلى صدقية التوجه الرشيد جلاللة امل      على رسوخ النهج ا   
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 نكون بذلك قد جتاوزنا مرحلة البداية بإصرار وعزم جتلى يف قـدرتنا علـى    والتحديث ، 
اجتياز تلك املرحلة ، مما يؤكد قدرة شعب البحرين على التكاتف والتمـسك بالوحـدة    

  . ا الشعب الويف عرب تارخيه الطويل الوطنية اليت كانت وستظل مسة من مسات هذ
لقد استطاعت احلكومة يف املرحلة السابقة أن حتقق أهداف خططهـا التنمويـة             
 ٥وبراجمها يف خمتلف ااالت ، فعلى الصعيد االقتصادي حقق الناتج احمللي اإلمجايل يف عام              

ت غـري   باألسعار الثابتة ، ومشل هذا النمو معظم القطاعـا        % ٧م زيادة نسبتها    ٢٠٠٥
% ٨٩م إىل ٢٠٠١عـام  % ٨٢النفطية حيث ارتفعت نسبة مسامهة هذه القطاعات من         

م ، فهناك تنوع واضح يف القاعدة االقتصادية وخباصة يف جماالت اخلـدمات             ٢٠٠٥عام  
 تاملالية واملصرفية والتأمني والصناعات التحويلية واإلنتاجية كالتعليم والصحة واالتصاال        

 ١٠ذلك فقد شهدت االستثمارات اخلارجية يف االقتصاد احمللي منـوا      جانب   والسياحة ، وإىل  

جيايب على واقع   ة القدرة التنافسية واالنفتاح اإل    كبريا نتيجة لتطوير البيئة االستثمارية وزياد     
   . االقتصاد العاملي واملشاركة يف االتفاقيات الدولية

 اليت حتققت من ارتفاع يف      اإلجنازاتوتعتزم احلكومة يف برناجمها اجلديد البناء على        
مستوى معيشة املواطن ، وارتفاع يف دخل الفرد ، وزيادة فرص العمل ، وتوسيع القاعدة           
 ١٥اإلنتاجية ، وزيادة االستثمارات األجنبية ، وااللتزام مع واقع االقتصاد العاملي اجلديد من              

و وزيادة مكاسب   خالل جمموعة اخلطط والربامج اليت تعتزم احلكومة تنفيذها لتعظيم النم         
 حددت امليزانيـة  لذلك فقدوحتقيقًا . التنمية ؛ ليستفيد منها أكرب قدر ممكن من املواطنني   

اجلديدة أهدافًا واقعية تسعى احلكومة لتحقيقها عرب زيـادة يف اعتمـادات اإليـرادات              
خاصـا  ي احلكومة اهتماما ِلوكما ت . واملصروفات جعلتها أكرب ميزانية يف تاريخ البحرين        

 ٢٠يف معاجلة املشكالت االجتماعية سواء منها الناجم عن التطور الطبيعي للمجتمع أو بسبب     

وذا الصدد نذكر على وجه اخلصوص ما ورد يف برنامج          . التقدم االقتصادي املتسارع    
احلكومة اإلسكاين وما أعدته لتلبية احلاجات املتزايدة يف هذا اال فقد مت ختصيص مـا               

م لتنفيذ خطـط    ٢٠٠٨-٢٠٠٧ مليون دينار يف ميزانية املشاريع لعامي        ٢٠٠يزيد على   
  . اإلسكان 

 ٢٥ة الشمالية الـيت    ين يف إنشاء املد   بدأنا لتوجيهات جاللة امللك املفدى ، فقد        وتنفيذًا

بناء وحـدات   سيجري  السكن خلمسة وسبعني ألف مواطن ، كما        ن حال إجنازها    ؤمست
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 مليـون   ٤١٥تنفذها احلكومة وبنك اإلسكان بكلفة       مشاريع إسكانية متفرقة     يفسكنية  
األنظمة والقوانني واإلجراءات الالزمة لتسهيل عملية تشييد        استحداث   سيجريو.  دينار

مساكن ومتويلها وتقصري فترة االنتظار وفق ما احتوته التفصيالت يف برنامج احلكومة مبا             
حلكومة اليت تؤمن بأن فلـسفة      كما أن ا  . يف ذلك توجيه الدعم لعائالت الدخل احملدود        

 ٥التعليم البد وأن تقوم على تنمية مهارات التفكري والتحليل واإلبـداع والبحـث ، وأن               

    ا قد ضمنت برناجمها التفصيلي يكون من أهدافها الرئيسية تلبية احتياجات سوق العمل فإ
  . جمموعة من اخلطط واملشاريع اليت من شأا حتقيق أفضل مردود للمجتمع 

 أمهية خاصـة ، وأفـردت      األجنبية  لت احلكومة مسألة زيادة االستثمارات      كما أو
حتقيق هدف جذب االستثمار جمموعة من الوسائل واإلجراءات لتحسني البيئة االستثمارية           

 ١٠  . والقانونية ، وكذلك بتدعيم دور البحرين كمركز مايل دويل 

وىل برنامج احلكومة هـذا     وفيما يتعلق بتحسني اخلدمات الصحية والعالجية فقد أ       
اجلانب أولوية متقدمة تتجلى يف تنفيذ مستشفى امللك محد الطيب التعليمي اهز بـأعلى              

 اخلـدمات   لتحـسني املستويات مع جمموعة من اإلجراءات واملشاريع واخلطط اهلادفـة          
  .الصحية الوقائية والعالجية واالرتفاع مبستواها وجودا وتعميم االستفادة منها 

 ١٥ذلك وجهت احلكومة اهتماما إىل تنظيم سوق العمل ومكافحة البطالة وتقليص           وك

معدالا بإجياد مزيد من فرص العمل وتنظيم أوضاع العاملني وحقـوقهم والـضمانات             
  . االجتماعية املتوجبة هلم ، واستحداث نظام التأمني ضد التعطل 
جمها عددا من اإلجـراءات     وبالنسبة للتنمية االجتماعية فقد أعدت احلكومة يف برنا       

كمـا اهـتم   . للنهوض باملرأة وقضاياها ، وكذلك مبسائل األسرة والشباب والطفولـة         
 ٢٠الربنامج جبوانب الرعاية االجتماعية حملتاجيها كاملسنني وذوي االحتياجات اخلاصة واألسر          

  .احملتاجة 
 ا لتطوير البِ     كما أوا كبريلت احلكومة اهتماموجسور وكهرباء   ى التحتية من طرق   ن 
  ، وكذلك تطوير القطاع الصناعي والتجاري واالستثمار والتنقيب يف قطاع           وماء وغريها 

ها اهتماما خاصـا     ومتطلباتِ لت البيئةَ وأو. النفط ، واالهتمام بالسياحة والثقافة والتراث       
 ٢٥  .وغري ذلك مما تضمنه الربنامج احلكومي املعروض أمامكم 

وبقدر اعتزازنا مبنجزاتنا الوطنية فإنه يسرين أيضا اإلشارة إىل ما حتقق على صـعيد            



 ١م المضبطة ٢٠/١٢/٢٠٠٦                          ) ٩(                        ١الدور  / ٢الفصل  / الوطنيمجلس لا

التعاون بني جملس التعاون من إجنازات منها الربط الكهربائي واعتماد استخدام البطاقـة             
الذكية ومد احلماية التأمينية ملواطين دول الس وتقليص قائمة األنشطة االقتصادية واملهن            

تعليم واإلنفاق على السري قدما حنو إقامة االحتاد النقدي وإصدار العملة املوحدة            وتطوير ال 
  .وصوالً إىل حتقيق السوق اخلليجية املشتركة 

 ٥  إن احلكومة تؤمن بأن التقدم والتغيري ال ميكن إحداثهما إال بتوفري اإلرادة العامـة              

   يف اتمعـات  للمجتمع ، ومن خالل التشريعات كـأداة رئيـسية إلحـداث التغـيري      
الدميقراطية ؛ لذا فإا تعتزم بالتعاون معكم التقدم بعدد من مشروعات القوانني اليت نراها              
ملبية لإلرادة العامة ولدواعي التقدم وتنظيم شئون الناس وأمور حيام ومحاية كرامتـهم             

 وبـصون  وتؤكد احلكومة التزامها املطلق بالدستور ومببادئ امليثاق الـوطين       . وحقوقهم  
 ١٠احلريات العامة وبسيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان وحرية التعبري والصحافة والعمل           

النقايب ومنع املساس ذه احلقوق ، وكذلك حبماية املنجزات الدميقراطية ومنع أي جتاوز             
عليها ضمن مقتضيات الشرعية الدستورية والقانونية ، واالسترشاد باملسلمات األساسـية    

  .عد املسئولية املطبقة يف الدول املتقدمة دميقراطيا يف قوا
كما تؤكد احلكومة رغبتها يف حتقيق أعلى مستويات التعـاون واملـشاركة بـني              
 ١٥السلطات الثالث وفقًا للمبادئ الدستورية ، وأا تتطلع إىل جهد مجاعي مـشترك بـني               

املشتركة يف بناء وطـن     املؤسسات الدستورية ، ومؤسسات اتمع املدين لتحقيق أهدافنا         
  . آمن ينعم باالزدهار والعمران ، ويسوده الوئام واألمان 

، لقد قامت سياسة مملكة البحرين ومازالت على أسـس مـن             إلخوة واألخوات ا
        ولقد . ها نصوص الدستور    الثوابت املعربة عن قيمنا الدينية والقومية واإلنسانية اليت عززت

 ٢٠و دين الدولة وهو العماد األساسي لالستقرار والـسلم         أن اإلسالم ه  على  أكد الدستور   

االجتماعي باعتباره أول ما جيمع األمة وحيدد هويتها الوطنية ؛ لذا فإن احلكومة تـسعى               
بالتعاون معكم لتحقيق الوحدة االجتماعية وتالحم النسيج الوطين ودحر الفكر املتطرف           

لى ثقة بأن اإلسالم القائم يف جوهره وحنن ع. الذي يولد اإلرهاب ويزرع الفتنة والشقاق   
على التسامح واحترام التعدد وقبول اآلخر وعلى الدعوة بالكلمة الطيبة والسلوك اإلنساين            
 ٢٥الرفيع والقدوة احلسنة سيكون قادرا على جتاوز األخطار الراهنة ليظل منـارة لإلنـسانية      

ا للنفس البشرية وهدىوأمان .  
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ستا    ِلوا يف توفري كل الظروف ليمارس القـضاء رسـالته          ي احلكومة اهتمامخاص
باستقالل تام وحياد ونزاهة وكفاءة ، فالعدل وسيادة القانون واملساواة أمامه واالحتكام            

  .إليه هي من أهدافنا األساسية 
ويورد برنامج احلكومة اإلجراءات اليت تعتزم احلكومة القيام ا لتوفري الظـروف            

 ٥ي ِلووباملستوى نفسه من االهتمام فإن احلكومة ت      . القضاء السامية   املالئمة لتحقيق رسالة    

شئون األمن والدفاع أقصى اهتمامها باعتبار أن األمن هو جوهر وجـود الـوطن ، وأن     
الدفاع عن الوطن واجب مقدس يستلزم دوما تلبية احتياجاته املتطورة لتأمني عزة الوطن             

ومنوالدفاع عنه ِهِتع  .  
 يف جملس التعاون واجلامعة العربية تقف إىل جانب          العضو  البحرين الدولةَ  إن مملكةَ 

 ١٠شقيقاا وحترص على دعم كافة اجلهود الداعمة لقضايا احلق العريب والقرارات الدوليـة             

  بشأا ويف مقدمتها القضية الفلسطينية وإرساء السالم العـادل والـشامل يف الـشرق              
  .األقصى 

ح كما تدرك احلكومة بأن حجم التحـديات الـيت          الشك أنكم تدركون بوضو   
ن ما هو مطلـوب     أتواجهنا كبري وله ارتباط مبا جيري على الساحة الدولية واإلقليمية ، و           

 ١٥من احلكومة ذاته هو املطلوب من فعاليات ومؤسسات وطننا كافة ، األمر الذي يـدعونا      

 املسئولية والتـشاور يف     إىل التشديد على ضرورة التعاون وعلى قاعدة املشاركة يف حتمل         
وحنن يف احلكومة نتطلع إىل أن      . أداء الواجب واالنفتاح على خمتلف اآلراء واالجتهادات        

تكون املرحلة القادمة غنية باإلجنازات مشرقة باألمل يساهم اجلميع يف صـنعها وصـنع              
  .مستقبل شعب البحرين العزيز 

 ٢٠ه احلكيمة أصبح لدى املـواطنني  اإلخوة واألخوات ، إن جاللة امللك املفدى بقيادت    

واملراقبني رمزا لقيم االنفتاح واالعتدال تستوعب كل مكونات الوطن دون متييز ليكـون          
ا مشرفًا بني الدول بلدنا مبواطنيه وبقيادته منوذج .  

بعد هذا اإلجياز فإن الربنامج احلكومي الذي استرشد بالتوجيهات السامية الواردة            
أبارك لكم مرة أخرى شرف املـسامهة يف        . روض كامالً أمامكم    يف خطاب التكليف مع   

 ٢٥  .د لنا ولكم ، واهللا ويل التوفيق خدمة الوطن ، وأمتىن التوفيق والسدا

  .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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  :الرئيـــــــــــــــس

يشرفين يا صاحب السمو أن أرفع إىل مسوكم الكرمي أمسى آيات الـشكر        شكرا ،   
متنان على هذا البيان الشامل ، والذي غطى بشكل تفصيلي كل اجلوانب من خالل              واال

معاهدين مسوكم بأننا   دمة الوطن واملواطن ،     ما تضمنه من برامج ومشاريع تصب يف خ       
 ٥سته دراسة متأنية موضوعية ، وأن نعمل معكم يا صاحب الـسمو ومـع              راسنقوم بد 

يـشهدها  اليت   تعزيز مسرية اخلري والنماء       جسور التعاون من أجل    مبدحكومتكم املوقرة   
وأن يدمي على البحـرين     ،  أدعو املوىل جلت قدرته أن حيفظكم ويرعاكم         .وطننا الغايل   

نعمة األمن واألمان واضطراد التقدم واالزدهار يف ظل القيادة احلكيمة حلضرة صاحب            
صاحب السمو ويل   اجلاللة امللك املفدى وحكومته الرشيدة برئاسة مسوكم الكرمي ودعم          

 ١٠ اإلخوة الـزمالء أعـضاء   تنبيهأود  . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته .العهد األمني  

  جملـس  أنه بعد التشرف بالسالم على حضرة صاحب السمو رئـيس         إىل الس الوطين 
 مث  مسـوه ألخذ صورة تذكارية مع     للمجلس  أمام املبىن الرئيسي     سنتواجدالوزراء املوقر   

إعـداد  جلنـة   أعضاء  إلقرار اختيار الستئناف جلستنا  أخرى إىل هذه القاعة      العودة مرة 
  .لالستراحة  أرفع اجللسةواآلن  ، الوزارة على برنامج مالحظات الس الوطين

   ١٥ 

  )رفعت اجللسة ثم استؤنفت( 
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
 وأحب   ، أرحب بكم أيها اإلخوة الزمالء مرة أخرى      . بسم اهللا نستأنف اجللسة     

 ٢٠مجيع أعضاء الس حاضرون عدا املعتذرين الثالثة الذين ذُكرت أمساؤهم          أن أنوه إىل أن     

د التايل من جدول األعمال واخلاص بتشكيل جلنـة         ن وننتقل اآلن إىل الب     .بداية اجللسة يف  
أن أطـرح علـى     يف البداية    وأود   .إعداد مالحظات الس الوطين على برنامج الوزارة        

، ستة   عضوا   ١٢تشكيل هذه اللجنة حبيث يكون عدد أعضائها        الكرمي موضوع   جملسكم  
 ، فهل    سابقًا بهمعموالً  كان  كما  ،   أعضاء من جملس الشورى ، وستة من جملس النواب        

 ٢٥  يوافق الس على ذلك ؟

  
  )أغلبية موافقة( 
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  :الرئيـــــــــــــــس 
ض مكـتيب جملـسي الـشورى        بالنسبة هلذه اللجنة أقترح تفوي      . ذلك إذن يقر 

 ٥  .تفضل األخ جالل فريوز  . والنواب باختيار أعضاء هذه اللجنة

  
  :النائب جالل فريوز 

 شكرا سيدي الرئيس ، أقترح أن يتم ترشيح األعضاء الذين يـودون أن يكونـوا     
  . يف اللجنة من السادة النواب وأعضاء جملس الشورى ، وشكرا أعضاء

  ١٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
شكرا ، بالشك سيتلقى مكتبا السني الترشيحات وسيتم االختيار علـى هـذا             

 وكل من يرغب بأن يكون عضوا يف اللجنة عليه أن يتقدم بطلبه إىل مكتـب                .األساس  
وإذا زاد العدد عن العدد املطلوب فسيكون هناك اختيار ألعضاء هـذه اللجنـة      .الس  

 ١٥  .تفضل األخ عادل املعاودة . افقة عليه وسيعرض األمر على الس ألخذ املو

  
  :النائب عادل املعاودة 

   توضـيحا لـألخ     -السالم عليكم ، أرحب باجلميع ، أعتقد أن الترشـيحات           
 تقدم إىل مكتيب السني من قبل النواب واألعضاء ومن مث خيتار املكتبـان      -جالل فريوز   

 ٢٠ إىل مكتب الس ، مث يقوم        طلبه رشحأعضاء اللجنة ، فاآللية هي أن يقدم من يريد أن يت          

 السني كل على حدة باختيار ستة أعضاء ، وأعتقد أن هذا هو املقترح ،               كل من مكتيب  
  . وشكرا 

  

  :الرئيـــــــــــــــس 
 ٢٥شكرا ، هل يوافق الس على تفويض مكتيب السني باختيار أعضاء جلنة إعداد             

  ...الوزارة مالحظات الس الوطين على برنامج 
  

مثريا نقطة نظام(النائب عادل املعاودة 
ً

: (  
سيدي الرئيس ، لقد ذكرمت معاليكم أن عدد املعتذرين ثالثة ، يف حني أن الشاشة               
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   . ، كيف ذلك ؟ وشكرا ٧٩توضح أن عدد احلضور هو 

  :الرئيـــــــــــــــس 
د احلضور هو   شكرا ، قد يكون هناك خلل فين ولكن الشاشة توضح اآلن أن عد            

هل يوافق الس على تفويض مكتيب السني باختيار أعضاء جلنة إعداد مالحظات             . ٧٧
 ٥  الس الوطين على برنامج الوزارة ؟

  

  )أغلبية موافقة(
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
 ١٠وذا نكون قد انتهينا من     .  مكتبا السني باختيار أعضاء هذه اللجنة        ضوفَي إذن

أود أن أدعو اإلخوة أعضاء جملس الشورى إىل        . بنود جدول أعمال هذه اجللسة      مناقشة  
 اليت ستعقد بعد هذه اجللسة بدالً من موعـدها          اجللسة االستثنائية لس الشورى   حضور  

  . شكرا لكم مجيعا ، وأرفع اجللسة .احملدد سلفًا وهو يوم غد 
  

 ظهرا١١:٣٠رفعت اجللسة عند الساعة (
ً

( ١٥ 

  
  
  
  

 ٢٠      علي بن صاحل الصاحل                           ليل إبراهيم آل طريف عبداجل

     رئيس جملس الشورى                     األمني العام لس الشورى
  رئيس الس الوطني                                                                                            

  
  
  ٢٥ 
  
  

  )انتهت املضبطة (                                   
 


