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  مضبطة اجللسة األوىل
 ٥  )حفل االفتتاح(

  دور االنعقاد العادي الرابع
  الفصــل التشريعــي األول

  
  

 ١٠  ١: الرقـم 

  هـ١٤٢٦ شعبــان ٢٧:  التاريخ 
  م٢٠٠٥ أكتوبــر ١     

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

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

 من شهر للحادي املوافق ـه١٤٢٦شعبان   من شهروالعشرين سابعالسبت ال
وقد شرف حفل االفتتاح . بالقضيبية  لس الوطينم ، وذلك مبقر ا٢٠٠٥أكتوبر 

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

 ٢٠ادة عالسأصحاب و كما حضر االفتتاح أفراد العائلة الكرمية. البحرين املوقر 

الوزراء وصاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي املوسوي رئيس جملس الشورى 
ي رئيس ـالس الوطين ، وصاحب السعادة السيد خليفة بن أمحد الظهران رئيس

   :أعضاء الس الوطين ، وهم أصحاب السعادة و جملس النواب ،

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

  .حممـد بشمــــي  إبراهيـــم عضوال  -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   . السيـد حبيب مكي هاشــــمضوالع  -٩

   .محـد علــي السليطــــي. د العضو  -١٠
   . مبـارك النعيمــــــيمحـد العضو  -١١
   . حسـني املسقطـــــيخالـد العضو  -١٢
  .ة ـالشيخ خالد بن خليفة آل خليف. د العضو  -١٣
 ١٥  .  العضو راشـد مــال اهللا الســــبت -١٤

   .شريــــف عبدالرسول الخالـد العضو  -١٥
   .كانـــــو  عبدالعزيـز سعـود العضو  -١٦
  .صـادق عبدالكـرمي الشهابـــي  العضو  -١٧
   . إبراهيـم الطريـــفعبداجلليل العضو  -١٨
 ٢٠  . إبراهيم بوحســــني عبداحلسن العضو  -١٩

   .ـريـ عبداحلسني جواهـعبدالرمحن العضو  -٢٠
  .عبدالرمحن عبداهللا بوعــــلي . العضو د  -٢١
   . حممد مجشــــريعبدالرمحــن العضو  -٢٢
   . حممد الغـــــتمعبدالرمحــن العضو  -٢٣
 ٢٥   .ـواجـ يوسـف احلــعبداـيد العضو  -٢٤



 ١الفصل التشریعي / ٤االنعقاد )/ االفتتاح (١المضبطة      ) ٣(                   م١/١٠/٢٠٠٥) المجلس الوطني (

   . يوســـف جناحــيعصــام العضو  -٢٥
   .الشيخ علي بن عبداهللا آل خليفـة. د العضو  -٢٦
   .فخريـــة شعبــان ديـري. د العضو  -٢٧
   .ـةـهــد بن أمحد آل خليف فالشيخ العضو  -٢٨
 ٥   . أمحـد احلاجــــــيفـؤاد العضو  -٢٩

   .فوزيـة سعيد الصالـــــح. د العضو  -٣٠
   .والذـ حســن فــفيصـــل العضو  -٣١
   . إبراهيـــم الشروقــيحممـد العضو  -٣٢
   . حســن باقــر رضـيحممـد العضو  -٣٣
 ١٠   . هــادي احللواجـــيحممــد العضو  -٣٤

   . حســن بن رجـــبمنصـور عضوال  -٣٥
   .ضـالعري دـحممـ ـورـمنص .د العضو  -٣٦
   .ريـالدوس لــفيص ةـنعيم .د العضو  -٣٧
  . الفاضــل  حسـن حممـدوداد العضو  -٣٨
 ١٥   . الصالــحلـحصا يوســف العضو  -٣٩

  
  :ومن جملس النواب  •

   .ف العبداهللاــم يوســإبراهي. ائب دـالن  -١
   .ادــــزم ــبراهيد إــالنائب أمح  -٢
 ٢٠   .اســــني عبــد حســالنائب أمح  -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 ـــين عــالنائب 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 حســ عبالنائب  -١٦
  .امليــر  عبدالعزيــز جــاللالنائب   -١٧
 ١٠  .ىـداهللا املوســ عبعبدالعزيــزالنائب   -١٨

   .خـد الشيــف أمحـعبداللطي. النائب د  -١٩
  .النائب عبداللــه جعفــر العالـــي   -٢٠
  .النائب عبداللــه خلــف الدوسـري   -٢١
  .د ناصــر النائب عبدالنيب سلمــان أمح  -٢٢
 ١٥  .النائب عبداهلــادي أمحــد مرهــون   -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 . دالنائب   -٢٩
  .النائب عيسـى حسـن بن رجــــب   -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
  .النائب حممــد عبــداهللا آل عبـاس   -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 األلناصر بن حممد جناحي الشورى ، وسعادة الدكتور عبدا لس  ، لس النواب

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

  .املدعوين 
اإلدارات ورؤساء  ومديرووقد حضر احلفل أيضا األمناء العامون املساعدون ، 

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

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

  :الكرمية ، وهذا نصها 
  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
ميثل   ،السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته أيها اإلخوة واألخوات أعضاء الس الوطين ،

 ٢٠ول للسلطة التشريعية مناسبة  األيالتشريع  بداية دور االنعقاد الرابع من الفصلااللتقاء بكم يف

 يصالح الشامل الذجملسكم املوقر مدخل اإل  كل لقاء معكم لكونعزيزة على النفس كما يف
بالغ  ار وطين البالد وهو هدف واختبالدميقراطية يف ا للحياة جتديديفتوافقنا عليه مع شعبنا الو

وذلك ، ليه إنصبو   ماىلإالسياسية لتطويره وتعزيزه والوصول به  عمق القدراتأمهية يتطلب األ
 هو حمك القدرة على البناء يالذ  مسرية العمل الوطين يفةالسياسية البناء من خالل املشاركة

 ٢٥نشيد أن ويطيب لنا  . امللموس وخدمة املواطنني واحملافظة على مكانة البحرين الرائدة والعطاء
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 آمالالكثري من   حتقيقيف املاضية القصرية ة قمتم به خالل الفتريبالدور الكبري والفعال الذ
الشورى والنواب خالل  التشريعية جبناحيها فلقد باشرت السلطة،  وطموحاته وأمانيهالشعب 

 الرقابة أو جمال التشريع يف سواء  الدستورية السابقة مسئولياا وصالحيااة االنعقاد الثالثأدوار
وجاعلة املصلحة العليا ، مصلحة الوطن واملواطنني  واضعة نصب عينيها،  احلكومي األداءعلى 

 ٥  ويف. الشعب املصدر ملا تقره من قوانني وما تتخذه من قرارات وإرادة هلا أساسياا لبالدنا هدفً

بالتعاون مع احلكومة تقاليد للعمل  مأرسيتنكم قد إ فاحلكومي األداءعلى  الرقايبجمال الدور 
  العالقة بني السلطتني التشريعيةيفاملسئول وهى تقاليد حتقق التعاون البناء واملثمر الربملاين 
الكامل  فلقد مارستم حقكم،  قرره الدستور الذي من الفصل بني السلطات إطار يف والتنفيذية
بالبيانات الالزمة وتلبية  دالءإل على اقرةاملوكما حرصت احلكومة  .املتاحة  الدستوريةبالطرق 

 ١٠دعم املسرية الدميقراطية يف  الواضح أثرهوكان لذلك كله ، العديد من االقتراحات برغبة 

 املشروعة الرصينةوالرقابة واملساءلة   منبع القواننيأصبحتموهكذا  .ومحاية مصاحل املواطنني 
 غد إىلا ا وجتديدفة منابرنا احلرة تطويركا  تنطلق منهالذي الوطنيةوبيت احلرية والوحدة 

 وكنتم جديرين رجاالً، تاريخ الوطن لصنع مستقبله  يفا  ذا غدومت رواد ،البحرين املشرق
أيها  .  اجلميعإعجاب كانت حمل التشريعيللعمل  فسرعة استيعابكم، مل املسئولية حبونساء 

 ١٥ ءما جا انسجام تام بني يفا على التقدم  قدرأثبتتالبحرين قد   مملكةواألخوات ، إنخوة اإل

 احلكومة برئاسة صاحب أجنزته الذيف توجهات وبني العمل املشر  مناحلضاري مشروعنا يف
ا للتنمية  دعماحلرة الوطنية خياراااملوقر بالتعاون معكم ضمن  السمو رئيس جملس الوزراء

 االقتصادياع معدالت النمو شرات تدل على ارتفؤفامل، الوطن   يشهدهااليتالشاملة 
  واليتاإلسكاناخلدمات املقدمة للمواطنني وخاصة خدمات   وحتسني مستوىواالستثماري

 ٢٠فلقد بلغت جهود وأنظمته وفيما خيص سوق العمل . املرحلة املقبلة يف  العمل ملضاعفتها يجير

  مراحلها  للباحثني عن عمل االجتماعي مشروع قانون الضمان إلعداد احلكومة املوقرة
جنزت مجيع االستعدادات أكما قد . مطلع العام القادم يفينجز للتطبيق أن  نأمل ، الذي األخرية
كد تصميم الدولة على تأمني فرص العمل املناسب ؤ يوالذي للتوظيف الوطيناملشروع  لتنفيذ
 تدرجا بالومقرونواملفامهة ا للمناقشة  سوق العمل مطروحإصالحكما سيبقى . امجيع هلم

 ٢٥املشاركة   حرصنا علىإطار ويف .  وحسب املعطيات االقتصادية الراهنة ومدى تطورهاالعملي

مشروعات االستثمار يف  إليها الوافدين األعمال الدار ورجال أهلالفعالة لتجار البالد من 
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 اإلجراءاتمن تسهيل   املختصة العمل على املزيداألجهزةنه جيب على إاحلالية واملقبلة ف
 واملصروفات أدق لإليرادات بدأمتوه بضبط الذي االقتصادي لإلصالحجارية كأولوية الت

 األعضاء السني وكافة  رئيسي عليهحنيي دقيق أداءبالتعاون املثمر مع احلكومة الرشيدة وهو 
 اللجنة لتحملهم وأعضاءمبجلس النواب  الكرام وخنص رئيس جلنة الشئون املالية واالقتصادية

 ٥ هذا السياق الدور يفكما نثمن . الطريق الصحيح يف  نسري أنناكد ؤ مبا ي وعمالً قوالًاملسئولية

 العهد القائد ويل يترأسه صاحب السمو الذي  االقتصادية ينهض به جملس التنميةالذياملهم 
 مشاركة إىليتوىل النهوض بالسياسات االقتصادية اهلادفة  حيث، العام لقوة دفاع البحرين 

ن تقوم الدولة بتنسيق وتنظيم هذه العملية أ املسئولية ويفالكرام  نياص واملواطنالقطاع اخل
 احتياجات املواطنني فستقوم كل وزارة إىلقرب أ إداراته جبميع التنفيذي  يصبح اجلهازولكي

 ١٠ هذه املرحلة يف كمنطلق لتجديد برنامج احلكومة األساسية وأهدافهاعملها  بتحديد أولوية

  يسعينوباملناسبة ال .  بلورة ذلكيفسيكون لكم حبكم االختصاص دور هام و خدمة للجميع
 قوة دفاع البحرين يفنا ؤبناأ يضطلع به الذيف بكل الفخر واالعتزاز بالدور املشر نوهأ أن إال

رعايتنا  كد عزمنا على مواصلةؤ اليوم ومن هذا املقام لنوأننا األخرى األمنية ويف األجهزة
ا منا وفياء تقديروملنتسبيها األ  ننشده هلاالذي املستوى يفباا لتكون على الدوام مبتطل واهتمامنا

 ١٥وعيونه الساهرة على أمنه واستقراره  صنه احلصنيح درع الوطن وفهيحلملها أمانة املسئولية 

 يف ليعيشوا دستوري إطار يفسسات ؤم  املواطنون منهما اختارللحفاظ على سالمته وعلى 
 ومما آخرعلى صعيد  . والوئام والتسامح  بناء حبرين احملبةيفمئنني مشاركني  مطآمننيظله 

 البحرين وبناا على أبناءاحلارة ما نراه من حرص   اجلميعاينيبعث على االعتزاز ويستحق 
وما حازه الرياضيون البحرينيون من ميداليات دولية ومراكز اآلفاق  مجيع يفرفع رايتها عالية 

 ٢٠ حي مثقفيها وفنانيها فذلك دليل إبداعات إىل ، إضافةالرياضية  تلف املسابقات خميفمتقدمة 

 إىل بادرت اليتوليس ذلك بغريب على البحرين  .التواق للحياة والتقدم  على نبض هذا الوطن
  يومناإىل املشرفة إجنازاته تستمر الذي الرياضي التنظيم يفالتعليم وغريه كما  يفالتحديث 

على صعيد جملس  أما . املزيد حبول اهللا مث بعزم كافة املنتسبني للرياضة البحرينيةوننتظر منها 
متمسكون ذا   ململكة البحرين شرف رئاسة قمته احلالية واستضافتها فنحنالذيالتعاون 
 ٢٥ونعمل لتقوية التقارب   العربيةأمته بنيان يفا ا حيوي ميثل ركنالذي اخلليجي العريبالكيان 

 املغفور الس هو مؤسسيبرز أ ا من فقدنا هذا العام قائد، وإذني شعوبه الشقيقة والتكامل ب
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 فإننا سعود طيب اهللا ثراه آل زعبدالعزي ذنه تعاىل خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بنإله ب
سعود وكلنا آل زعبدالعزيامللك عبداهللا بن   خادم احلرمني الشريفنيأخيها بعهد نستبشر خري 

معربني ،  هذه املنطقة احليوية من استقرار واستمرار يف  اململكة العربية السعوديةمتثلهمبا ثقة 
  أيها. تقديرنا ملا يبدونه من مساندة ودعم ملسريتنا املباركة دول الس كافة عنيف  ألشقائنا

 ٥خ ملا  والبوصلة الدقيقة حلركة التارياحليتزال الضمري  كانت البحرين وماواألخوات خوة اإل

  كافة املواقع وما كانيف على عاتقنا امللقاةشعبها من وعى عميق مبا يضاعف املسئولية  يتمتع به
السمو   تبذهلا احلكومة الرشيدة برئاسة صاحباليت تتحقق لوال اجلهود الكبرية أن إلجنازاتنا

  مقرونةقة التحية الصادمينفلسموه ،  خليفة آلالعم العزيز الوالد الشيخ خليفة بن سلمان 
 حتقيق ذلك يف األثر أطيب  لتعاونكم املخلصأنكما . اهللا إن شاءىل املزيد إباالحترام واحملبة و

 ١٠على بركة اهللا أمناء على تطلعات  وحبكم متثيلكم للوطن فأنتم موضع االعتماد والثقة فسريوا

ن عن دروسها  البحريتستغين لن  اليتىل دور انعقاد مثمر يتوج هذه التجربةإ والويفشعبنا 
 اهللا أعادهحلول شهر رمضان املبارك  وىف اخلتام نبارك للجميع. جل املستقبل أالنافعة من 

والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  ،ا باليمن والربكاتسبحانه علينا مجيع .  
  

 ١٥ صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي املوسوي رئيس جملس الشورى قاممث 

  :لقاء كلمته ذه املناسبة ، وهذا نصها الوطين بإ 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 ،

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

  ،السمو واملعايل والسعادة  أصحاب
  ، ضيوفنا الكرام

  ه اهللا وبركاتورمحة عليكم مالسال
  

 ٢٥  ،  اجلاللةصاحب
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   الـشورى   جملـسي  أعـضاء خـواين وأخـوايت     إ عن    بامسي ونيابةً  أعربن  أ ويسعدين يشرفين
   االنعقـاد   حفل افتتـاح دور    بتشريفكم  ،  واالعتزاز مشاعر  الترحيب   أصدقعن  ،  والنواب  

  بقيادتكم ويعتز يفخر الذي   الس، هذا     للمجلس الوطين  األول التشريعي   الفصل من،  الرابع  
 أهـدافها  كامـل  حتقيق على وتعملون  ،  رايتها رفعتماليت  ،   والتنمية   اإلصالح ملسرية احلكيمة
 ٥  .  ثاقبوفكر متوثبة وعزمية ثابتة خبطى

  ،  اجلاللةصاحب
 ليستـشعر  التشريعي األول    الفصل من    ، ابع الر دور االنعقاد  يستهلوهو  ،   الوطين   السإن  
 ه يف القيام بـدور    جهده كامل يبذل على أن  ويعاهدكم،    والدستورية الوطنية مسئوليته عظم

  ، كممثل ومعرب عن اإلرادة الشعبيةؤه عطا، وليتواصل املأمول يف مسرية العمل الوطين     الربملاين
 ١٠  . والتشريعية والرقابية ضمن صالحياته الدستورية

  ،اا وال جهد وسعيدخروا مل  ، الثالثة املاضيةانعقادمها أدوار وعرب الشورى والنواب جملسين إ
 مع احلكومـة  البناء والتعاون التفاعل يف  جاللتكم ، وتوجيهات  الدستوري   دورمها خالل   ومن

 بكل وتوفري اإلطار التشريعي السليم ملنطلقات العمل الوطين ،   بشفافية   العمل أجلمن  ،  املوقرة  
 اخلـرية  والرؤى  ،  اإلصالحي الكبري  ملشروعكم الطموحة األهداف   وحتقيق ولتجسيد ه ، أبعاد

 ١٥ يف أدوار   البنـاء ،   التعـاون ، وهكذا أمثـر       الويف يف ميثاق العمل الوطين     شعبكماليت سجلها   

ـا   تقـدم  من االقتراحات برغبة اليت      الكثري احلكومة املوقرة إىل     استجابة إىل   املاضيةاالنعقاد  
  ، اليت اقترحتها احلكومة    املتطورة التشريعات من   الكثري الس كما أقر ،    جملس النواب  أعضاء

 الكـبرية   والثقة  ،  الدعم املستمر  ، وذلك بفضل    من كال السني   وتلك اليت اقترحها األعضاء   
 ،  صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الـوزراء املـوقر             إياهااليت أوالنا   

 ٢٠وتقـدير  ،  على الدراية واحلكمة    ، و   على تفهم احتياجات املواطنني    وسياسته الثاقبة اليت تقوم   

 الـسمو   صـاحب وكذلك بفضل دعم ومتابعة      . وإخالص  خلدمة الوطن جبد   يعملمجيع من   
، ة  يالشيخ سلمان بن محد آل خليفة ويل العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين ورؤيته املستقبل              

حفظكم اهللا وحفظهمـا  .    عجلة االقتصاد يف اململكة    لدفع  ،  الدءوب ه وعمل  ، الواعيةوآرائه  
   . لكماسندا

 ٢٥  ،  اجلاللةصاحب

،  والدوليـة  العربية الربملانية فاعل يف املنتديات دورلقد كان ألعضاء جملسي الشورى والنواب     
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 ةأكما كان للمـر    .ين   ، وبالتجربة الدميقراطية يف مملكة البحر       اإلصالحي مبشروعكممبشرين  
 والتقدير واإلشادة بتجربتنا    اإلعجاب أثار   مما يف هذه االجتماعات     امللحوظ حضورهاالبحرينية  

  .  ة حقوقها السياسية كاملةأاليت أعطت املر
  

 ٥  ، صاحب اجلاللة

 الساخنة ودعاوى التطرف  السياسية األحداثيتابعون وهم جملسي الشورى والنوابإن أعضاء   
 جـرى   ويدركون أن مـا   ،   نطقة اهلامة  امل ه على هذ  احملتملة املخاطر عظمدركون  ي،   والعنف
 متطرفة  اجتاهات ظهور  ، وسوف تدفع إىل     دولية استراتيجيات  من أحداث إمنا حتركها    يوجير

 مـا  ويـدركون أن ،   اإلرهابومظاهر العنف ثقافة وشيوع  ، وطائفي وعرقي ديين وتعصب
 ١٠ الدويل واألمـم املتحـدة      اتمع على   تفرض هذه األوضاع     من أن  مؤخرا  جاللتكم  به ناديتم

.    ومرتكبيهـا وآثارها للتصدي هلذه الظواهر  ،ستراتيجية دوليةا و ، خطة عمل مشتركة  وضع
 مـن خـالل     تساهم أن   تستطيع  ،  املوقرة حكومتكم ومساندة بقيادتكم ، ونرى أن مملكتنا    

 يف   وعضويتها  الدول العربية  جامعة خالل   من و  العربية اخلليج يف جملس التعاون لدول      عضويتها
  .  البناء الذي دعومت جاللتكم إليهالدويليف هذا اجلهد   املتحدةاألمم

 ١٥  ، صاحب اجلاللة

 العمل  تفعيل يف    بقيادة مسو رئيس الوزراء املوقر ،       احلكومة املوقرة  وجهود جبهودكم نشيدإننا  
 إطار ضمن  ، والعمل العريب املشترك  ،  لعربية  لدول اخلليج ا  ،  يف إطار جملس التعاون     ،  اخلليجي  

  ، مع الشعب الفلـسطيين الوقوفا يف موها دائمتكما نشيد باملواقف اليت تبني    ،  اجلامعة العربية   
 قـرارات  مجيع وتطبيق  ، األراضي العربية احملتلة، جلميع اإلسرائيلي االحتاللوالدعوة إىل إاء   

 ٢٠  . م العربية وتأييد مبادرة السال ،األمم املتحدة

 متمنني أن   واستقالله ، ودعمكم لوحدته الوطنية    ،   للشعب العراقي    املناصر مبوقفكم نشيدكما  
 وانتمائـه   سـيادته واحترام  ،   ه أراضي ة للوضع يف العراق يتضمن وحد     سريعيكون هناك حل    
  . العريب واإلسالمي
  صاحب اجلاللة ،

 ٢٥ وحتـت   ، الوطنيةالقوى مع كافة العمل اصلةموعلى ،  الكرمية املناسبة ويف هذه     نعاهدكم إننا

وعمالً على ـضة    ،   اإلصالحي   ملشروعكم حتقيقًا  ،  عجلة التقدم يف مملكتنا    دفع يف   قيادتكم
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  .ه  وتقدمورفعتهوطننا 
  .  اجلميعوصالح خري ملا فيه  ووفقناوفقكم اهللا سبحانه وتعاىل

 ،،ه ،والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركات

  
 ٥رئيس جملس الشورى رئيس الس الوطين ورئيس جملس النواب بعد ذلك تشرف 

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 

  
  ١٠ 

يف متام الساعة الرابعة والنصف عصراانتهى احلفل ( 
ً

 (  
  
  
  
  ١٥ 

  
  
  
  

 ٢٠       الدكتور فيصل بن رضي املوسوي               عبدالرمحن بن إبراهيم عبدالسالم 

       رئيس جملس الشورى                         األمني العام لس الشورى
       رئيس الس الوطني                
    

  
  ٢٥ 
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 )انتهت املضبطة ( 


