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    الس الوطنيحفل افتتاح وقائع
  الثانيدور االنعقاد العادي 
  الثانيالفصل التشريعي 

  
  

  هـ١٤٢٨  شـــوال٦    :  التاريخ 
  م٢٠٠٧ أكتوبــر ١٧         

  

صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة ملك البالد املفدى فشمل حضرة تفضل   
 للمجلس الوطين ، الثاين من الفصل التشريعي الثاينعقاد العادي برعايته الكرمية حفل افتتاح دور االن

املوافق هـ ١٤٢٨شوال  من شهر السادس األربعاء يوم عصر من الرابعة والنصف الساعة عندوذلك 
وقد شرف حفل . م ، وذلك مبقر الس الوطين بالقضيبية ٢٠٠٧ أكتوبر عشر من شهر للسابع

، وصاحب ان آل خليفة رئيس الوزراء املوقر لشيخ خليفة بن سلماالفتتاح باحلضور صاحب السمو ا
حضر و. السمو الشيخ سلمان بن محد آل خليفة ويل العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين املوقر 

 بن صاحل الصاحل رئيس جملس يوصاحبا املعايل عل  ، الكرمية املالكةأفراد العائلةكبار االفتتاح حفل 
وأصحاب املعايل  ، وخليفة بن أمحد الظهرانـي رئيس جملس النواب ، لس الوطين رئيس االشورى

   .الفضيلة العلماء أصحاب ووالسعادة الوزراء ، 
   :الس الوطين ، وهمأعضاء  السيدات والسادةأصحاب السعادة فل احل حضر اكم

  

  :من جملس الشورى : أوالً 
  . ي بشمـــي ـد عل ـم حمم ـإبراهيالعضو   .١

  

  .م ــــزاد    ــأمحـــد إبراهي عضو  ال .٢
 

  .ألــس تومـــاس مسعــــان      العضو   .٣
  

ــضو  .٤ ــشـي  .دالع ـــواد اجل ـــة ج   . ي
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  .مجــال حممــــد فخــــرو      العضو   .٥
  

  .مجيــل علــــي املتــــروك      العضو   .٦
  

 . .محـد علــي الـسليطــــي    . دالعضو   .٧
  

 . .محـد مبــارك النعيمــــــي    العضو   .٨
  

 . .خالـد حـسـني املـسقطــــي    العضو   .٩
  

 . .الشيخ خالد بن خليفـة آل خليفـة       . دالعضو   .١٠
  

 . .خـالد عبدالرمحــن املؤيـــــد    العضو   .١١
  

 . .خالـد عبدالرسـول الـشريـــف    العضو   .١٢
  

 . .العضو دالل جاسم عبداللـــه الزايـــد       .١٣
  

ـ راشـد مـــال اللــه      العضو   .١٤  . .سـبتال
  

 . .سالــم العريـــض   رباب عبدالنيب   العضو   .١٥
  

 . .سعـود عبدالعزيـــز كانــــو    العضو   .١٦
  

 . .مسرية إبراهيـم عبدالرسول رجــب    العضو   .١٧
  

 . .سيـد حبيـب مكــي هاشـــم     العضو   .١٨
  

 . .سيد ضياء حيىي علــي املوســـوي      العضو   .١٩
  

 . .صـادق عبدالكريــم الـشهابــي    العضو   .٢٠
  

ـ عائـشــة سالــم     . د  العضو   .٢١  . .اركـمب
  

 . .عبداحلســن جواهــري عبدالرمحن  العضو   .٢٢
  

 . .عبدالـســالم  إبراهيــمعبدالرمحن  العضو   .٢٣
  

  .عبدالرمحن حممد أمحـــد الغتـــم       العضو   .٢٤
  

  .عبدالرمحــن حممد مجـشــــري     العضو   .٢٥
  

  .عبداهللا راشـد إبراهيـم العالـــي      العضو   .٢٦
  

  .عصــام يوســف جناحــــي     العضو   .٢٧
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  .ـي عبدالرضـا سلمان العـصفـور   علالعضو   .٢٨
  

  . عبداهللا آل خلـيفة علي بنالشيـخ . العضو د .٢٩
   .فوزيـة سعيـــــد الـصاحل       . دالعضو   .٣٠

  

  .العــضو فــــؤاد أمحــــد احلاجــــي  .٣١
  

  .فيصــل حســـن فــــوالذ     العضو   .٣٢
  

  .حممـد حســن باقــر رضـــي     العضو   .٣٣
  

  .ي ـاحللواجــ أمحــد اديحممــد هــالعــضو  .٣٤
  

  .منيــرة عيسـى بــن هنـــدي     لعضو  ا .٣٥
  

  .ناصــر محيـــد املبـــارك     . دالعضو   .٣٦
  

  .نــدى عبــاس حفـــاظ . و د ـالعض .٣٧
  .هــدى عـزرا إبراهيـم نـونــو      العضو   .٣٨

  

  .ـل ـالفاضـن حسـمـد ـوداد حمالعضو  .٣٩
  

  

  
 

  :من جملس النواب : ثانـيا 
  

  .مــد احلـــادي ـالنائب إبراهيـم حم  .١
  .  دل ـمــد بوصنــالنائب إبراهيـم حم  .٢
  . دي عـيـمــد السـالنائب جاسـم أح  .٣
  .ـن ـالنائب جـاسـم أحـمــد املـؤم .٤
  .ـي ـالنائب جـاســم حـسـني عـل .٥
  .ريوز ـالنائب جـالل فـريوز غـلـوم فـ .٦
  .ـن ـالنائب الـسيد مجيل كـاظـم حـس .٧
  .ـريزو ـالنائب جـواد فـريوز غـلـوم ف .٨
  . دوســري ـم الـالـن سـسـحائب الن .٩
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  .ة ـالنائب حـسـن عـلـي حمـمـد مجع .١٠
  .النائب حـمـد خـليــل املـهنــدي  .١١
  .ري ـالنائب حـمزة عـلي جـاسـم الدي .١٢
  .ي ـالنائب الـسيد حـيـدر حـسن عـل .١٣
  .رزوق ـالنائب خـليـل إبـراهـيـم املـ .١٤
  . النائب مخيـس حـمـد الـرميـحــي  .١٥
  . سامـي عـلـي حـسن قمبـر . دالنائب  .١٦
  . النائب سـامـي حمـسـن البـحــريي  .١٧
  . صــالح عـلـي حمـمــد . النائب د .١٨
   . العسومــيالنائب عـادل عبـدالرمحـن  .١٩
   .  املعــــاودةالنائب عـادل عبـدالرمحن  .٢٠
  .ـراهيم ـالنائب عبـداجلـليـل خـليل إب .٢١
   .أمحـــد املتغويالنائب عبـداحلـسـني  .٢٢
  . النائب عبـداحلـلـيم عبــداهللا مــراد  .٢٣
  . النائب عبدالـرمحن راشــد بـوجميــد  .٢٤
  .  عبدالعزيـز حـسن عـلي أبـل . النائب د .٢٥
  .ن ــعبـد عـلي حمـمـد حس. النائب د .٢٦
  .عبـداللـطيف أمحــد الـشيخ . النائب د .٢٧
  .النائب عبــداهللا خـلـف الـدوسـري  .٢٨
  .ـايل ـعـجميـد الالنائب الـسيد عبـداهللا  .٢٩
  .  عـلـي أحـمـد عبـداللـه . النائب د  .٣٠
  .مـان أحـمـد ـي سـلـالنائب عــل .٣١
  . مـد أبـوالـفتــح ـالنائب عيـسى أح .٣٢
  .  النائب غـانـم فـضـل البوعـينـيـن  .٣٣
  . النائب لـطيفة حمـمــد الـقعـــود  .٣٤
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  .مري ـيل عبـداألمـري اجلـالنائب حممد مج .٣٥
  .د خــالـد إبـراهيــم النائب حمـمـ .٣٦
  .ف املـزعـل ـحـمـد يـوسـالنائب م .٣٧
  .ي ــكـي هـــالل مـكــالنائب م .٣٨
  .النائب نـاصـر عـبـداهللا الفضـالــة  .٣٩

  

  
  

سعادة السيد عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العـام لـس            وحضر حفل االفتتاح أيضا   
 العام لس النواب ، واألمناء العامون املـساعدون  الشورى ، وسعادة السيد نوار علي احملمود األمني       

  .وكبار املوظفني باألمانتني العامتني لسي الشورى والنواب 
كما حضر احلفل أصحاب السعادة أعضاء الس الوطين السابقون ، واحملافظون ، ورجـال               

 اجلمعيات ، ورجال السلك     األعمال ، وكبار املسئولني يف الدولة ، وأعضاء االس البلدية ، ورؤساء           
الدبلوماسي ، وكبار ضباط قوة الدفاع ووزارة الداخلية واحلرس الوطين ، ورجال اإلعالم ، وعـدد                

  .من املدعوين 
       

صاحب اجلاللة امللك حضرة وقد بدأ احلفل بتالوة عطرة آليات من الذكر احلكيم ، مث تفضل 
  :ء كلمته السامية ذه املناسبة الكرمية ، وهذا نصها محد بن عيسى آل خليفة ملك البالد املفدى بإلقا

  

  
   الرمحن الرحيم بسم اهللا

  أيها اإلخوة واألخوات أعضاء الس الوطين املوقر ،
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ،

فيسعدنا أن نفتتح دور االنعقاد الثاين من الفصل التشريعي الثاين لسنا الوطين ، وبالتقائكم                
عا يف هذا امللتقى الوطين تكتمل فرحة الوطن ، ويعم أهله السرور ، المسني الوحدة الوطنيـة يف                 مجي

مونـا  ت لكم مجيعا عن خالص التقدير ملا أحطبمجعكم الكرمي ، هذا ويطيب لنا يف هذا املقام أن نعر 
قف واملناسبات ، كمـا  به من نبيل املشاعر غري املستغربة من املواطنني الكرام األوفياء يف خمتلف املوا          

ويسعدنا أن نشيد بإجنازاتكم اليت حققتموها خالل الدور األول ، فأنتم حبق من ميثـل التطلعـات                 
  . الوطنية 
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 من منجز دميقراطي يؤهل البحرين للـدخول طرفًـا أصـيالً يف             لديناوالواقع فإن ما حتقق       
لم واالستقرار يف ميقراطيات عدة لصيانة الِسالشراكة الدميقراطية الدولية اليت تعمل على إقامتها اليوم د 

 عن هذا ، وال ميكن أن تبقى البحرين بعيدا      والنماء   االزدهارالعامل ، ونبذ العدوان والعنف ، وإشاعة        
التجمع اإلنساين املتقدم حبكم نضجها السياسي وخمزوا احلضاري وحبها للحرية والسالم ، ومـن              

 ربوع اململكة ، فإن العمل االقتصادي وما يرتبط به من اسـتثمار             الدميقراطية املتنامية يف  أجل هذه   
وتشجيع للقطاع األهلي اخلاص يبقى يف صلب اهتمام الدولة ورعايتها ، وإذ يزدهر اقتصادنا الوطين               

  .  فإن املأمول أن يعم الرخاء والعيش الكرمي - وهو اقتصاد حر خاٍل من الضرائب -ويتنامى 
وعلينا أن نفي البحرين حقها ، وأن نعمل دائما وباستمرار على رفـع املـستوى املعيـشي         

 واالرتقاء أكثر مبستوى اخلدمات الصحية واخلـدمات         ، للمواطن واإلسراع بتنفيذ برامج اإلسكان    
 ليـصل  وأن نعمل على توجيه وتركيز الدعم املايل احلكومي   . التعليمية والتدريبية إىل املراتب العاملية      

وأن نعمل باستمرار علـى جلـب املزيـد مـن            .إىل اجلهات األكثر حاجة له يف جمتمعنا املتآخي         
االستثمارات احمللية واألجنبية ورفع معدالت اإلنتاجية واملهنية يف اقتصادنا الوطين مما يرسخ مكانـة              

  . البحرين على قائمة الدول املفضلة لالستثمار إقليميا وعامليا 
 املسئولة  النـزيهة يواكب ذلك قانون مستنري يكفل حرية الصحافة وإيصال الكلمة           والبد أن   

  . اليت نعتربها ضمانة الدميقراطية ، ونعترب أقالمها احلرة شركاءنا يف البناء 
      
  خوة واألخوات ،أيها اإل

ين كم أن اإلنسانية تعيش اليوم عصر الفضاء وتستفيد من منجزاته ، وال متلك البحـر     افال خي   
إال مواكبته وتطوير قدرا يف جمال االتصاالت ، وحرصا منا على استيعاب علوم العصر فقد وافقنا                

وحظيت رغبتنـا مبوافقـة مجيـع    ، كذلك على االنضمام إىل عضوية الوكالة الدولية للطاقة الذرية       
تمـع الـدويل     مبا يتيح ململكة البحرين فرصة مـشاركة ا         ، أعضائها يف الدورة احلادية واخلمسني    

والدخول بكل شفافية يف ميدان االستخدام السلمي للطاقة النووية مبشاركة أشقائنا يف دول جملـس               
واستفادة ،  هادفني من هذه العضوية إىل احلد من انتشار أسلحة الدمار الشامل يف املنطقة              ،  التعاون  

  . اء والتعليم والزراعة شعبنا من االستخدام السلمي للطاقة الذرية يف جماالت الصحة والكهرب
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خ ـم العزيـز الـشي    ــة صاحب السمو الع   ـنا املوقرة برئاس  ـن بأداء حكومت  ـمشيدي  
وقيام قواتنا املسلحة مبهامها على أكمل وجه بقيادة ويل         ،  خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء        

  . عهدنا صاحب السمو الشيخ سلمان بن محد آل خليفة 
  . ا دائما ، فإن اجلامع بيننا بعد اهللا ، هو االنتماء للبحرين أوالً وأخريا وختاما ، وكما أكدن  
  .وفقكم اهللا ، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته   

  
يس الس ـن صاحل الصاحل رئيـس جملـس الشـورى رئـ علي باملعايلمث تفضـل صاحـب 

  :الوطين بإلقـاء كلمتـه ـذه املناسبــة ، وهذا نصها 
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

   ،حفظه اهللا ورعاهحضرة صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد املفدى 
  ، حفظه اهللا ورعاهالشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس جملس الوزراء  صاحب السمو

  حفظـه لبحرين  لقوة دفاع ا  القائد العام   صاحب السمو الشيخ سلمان بن محد آل خليفة ويل العهد           
   ،اهللا ورعاه

  ،احلضور الكرمي 
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، 

يشرفين يا صاحب اجلاللة أن أرحب بكم أمجل ترحيب بامسي ونيابة عن إخواين وأخـوايت                      
أعضاء الس الوطين ، وجندد التهاين بعودتكم امليمونة بعد فترة غياب أظهر فيها أبناء شعبكم الويف                

معاىف ، سـائلني    يلهجون بالدعاء بعودكم احلميد ساملاًا احلب والوالء الذي تستحقون ، وكانو كل
  .املوىل عز وجل أن ميتعكم مبوفور الصحة والعافية لتبقى راية البحرين خفاقة حتت قيادتكم احلكيمة 

  

    صاحب اجلاللة ،  
ة وبفـضل قيـادتكم احلكيمـة       إن شعب البحرين الكرمي وهو يستلهم تارخيه وثوابته اخلري               

وبالعمل الدؤوب حلكومتكم املوقرة وعلى رأسها صـاحب الـسمو          ،  ومشروعكم الوطين الشامل    
ومتابعـة مـستمرة مـن       وباهتمام،  الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس جملس الوزراء املوقر           
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جنازات كبرية وهي    بات حيقق إ   ؛ صاحب السمو الشيخ سلمان بن محد آل خليفة ويل العهد األمني          
ماثلة للعيان يف خمتلف ااالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية حبيث أصبحت هذه اإلجنازات حمل       

  . مباركة وتقدير من اتمع الدويل
  

 من منجزات العصر الذي نعيش واستيعاب علومه وخاصة يف          لالستفادةهاتكم  يكما أن توج         
ومشاركة اتمع الدويل يف ميدان االستخدام السلمي للطاقـة         ،  الت  جمال تقنية املعلومات واالتصا   

  .كننا من امتالك أدوات العصر لتحقيق التقدم واالزدهار متسوف ؛ النووية 
  

  حلنا يف كل مواقفكم على احملافظـة علـى مـصا         نكم يا صاحب اجلاللة حترصون دوما و      إ       
تعزيـز  و،  وح احملبة والتسامح بني أفراده      إشاعة ر و ،وعلى أمن اململكة واستقرار شعبها      ،  الوطنية  

تاحة لتحقيـق  واستثمار كل الفرص امل، ودعم توجهات الوسطية واالعتدال    ،  روح الوحدة الوطنية    
جعـل هـذا    و،  سني املستوى املعيشي للمواطنني     اليت تعكس اهتمام جاللتكم بتح    التنمية املستدامة   

  . ة املقبلةاهلدف على رأس األولويات خالل املرحل
  

والتركيز على  ،  كما أن سياستكم ترى أن الطريق إىل كل ذلك هو استقاللية القرار الوطين                     
، المية بـشكل عـام      املصاحل املشتركة بني دول جملس التعاون بشكل خاص والدول العربية واإلس          

العمل قوى املؤثرة فيه ، و    لل للعامل و  انفتاح مع دول العامل أمجع مع إدراككم الواقعي       والتعامل بندية و  
 يف  ةوالتقريب بني ثقافات الشعوب واملسامه    ،  مع اتمع الدويل لتحقيق السلم واالستقرار الدوليني        

  .  حوار احلضارات
  

  صاحب اجلاللة ،
إن الس الوطين بغرفتيه ، جملس الشورى وجملس النواب ، بذل قـصارى جهـده يف دور                        

   جمموعة من مشروعات القـوانني احملالـة إليـه مـن احلكومـة              وإقرارة  االنعقاد املاضي يف دراس   
 عدد كبري   وإقرار االقتراحات بقوانني اليت تقدم ا األعضاء ، ويف دراسة           وإقراراملوقرة ، ويف دراسة     

وهـو   . امه باختصاصاته الرقابيـة األخرىمن االقتراحات برغبة اليت تقدم ا إىل احلكومة ، ويف قي    
د قدم للدولة وللشعب ضمن إطار اختصاصاته ومسئولياته حصيلة من العمـل التـشريعي              بذلك ق 

بني الـسني    وكذلك    ، التعاون بني السني من جهة    ووالرقايب الذي ما كان ليتحقق لوال التنسيق        
  . واحلكومة من جهة أخرى
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عبري عن إرادته    أصدق ت  إن الس الوطين وهو ميثل شعب البحرين الكرمي بكل شرائحه ويعرب                 
بشرف املسئولية امللقاة علـى     وفاًء   - آمال املواطنني وتطلعام ، قد عقد العزم         اخلرية ، مستحضرا  

أن يواصل هذه املسرية يف مباشرة اختصاصاته الدستورية يف دور االنعقـاد الثـاين وأدوار                - عاتقه
احتـرام  و ،   ةنا األصيلة وشريعتنا السمح   ل قيم يف ظ ،  بتصميم ثابت وبعزمية أمضى     ،  االنعقاد التالية   

والعمل املستمر ، احلقة واملمارسة الدميقراطية ، سلطات ء بني الر وسيادة القانون والتعاون البناالدستو
  . على حتقيق التقدم والرخاء 

  

  .  وحفظ البحرين وأهلها من كل مكروه - يا صاحب اجلاللة -حفظكم اهللا         
  

  م ورمحة اهللا وبركاته ،،،والسالم عليك
  
  

  

  )  مساًءاخلامسة الساعة عندانتهى احلفل  (
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   علي بن صاحل الصاحل عبداجلليل إبراهيم آل طريف                                              
   رئيس جملس الشورى                     جملس الشورى أمني عام       
   رئيس الس الوطني                                                                     

  
 


