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    الس الوطنيحفل افتتاح وقائع
   الثالثدور االنعقاد العادي
  الثانيالفصل التشريعي 

  
  

  هـ١٤٢٩  شـــوال٢٠    :  التاريخ 
  م٢٠٠٨ ـرـأكتوبـ ١٩         

  

صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة ملك البالد املفدى فشمل حضرة تفضل   
 للمجلس يـالثان من الفصل التشريعي الثالثنعقاد العادي برعايته الكرمية حفل افتتاح دور اال

شوال  من شهر العشرين األحد يوم عصر من الرابعة والنصف الساعة عندالوطين ، وذلك 
. م ، وذلك مبقر الس الوطين بالقضيبية ٢٠٠٨ أكتوبر عشر من شهر للتاسعاملوافق هـ ١٤٢٩

ان آل خليفة رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلموقد شرف حفل االفتتاح باحلضور صاحب السمو 
حضر و. نائب القائد األعلى ، وصاحب السمو الشيخ سلمان بن محد آل خليفة ويل العهد املوقر 
 بن صاحل الصاحل رئيس جملس يوصاحبا املعايل عل  ، الكرمية املالكةأفراد العائلةكبار االفتتاح حفل 

وأصحاب املعايل  بن أمحد الظهرانـي رئيس جملس النواب ،  ، وخليفة رئيس الس الوطينالشورى
   .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 العضو   .٢
 

  .ألــس تومـــاس مسعــــان      العضو   .٣
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ــضو  .٤ ــشـي  .دالع ـــواد اجل ـــة ج   . ي
  

  .مجــال حممــــد فخــــرو      العضو   .٥
  

  .مجيــل علــــي املتــــروك      العضو   .٦
  

 . .خالـد حـسـني املـسقطــــي    العضو   .٧
  

 . .الشيخ خالد بن خليفـة آل خليفـة       . دالعضو   .٨
  

ـ  العضو   .٩  . .ـن املؤيـــــد  خـالد عبدالرمح
  

 . .خالـد عبدالرسـول الـشريـــف    العضو   .١٠
  

 . .العضو دالل جاسم عبداللـــه الزايـــد       .١١
  

ـ راشـد مـــال اللــه      العضو   .١٢  . .سـبتال
  

 . .رباب عبدالنيب سالــم العريـــض     العضو   .١٣
  

 . .سعـود عبدالعزيـــز كانــــو    العضو   .١٤
  

ـ    العضو   .١٥  . .بمسرية إبراهيـم عبدالرسول رجـ
  

 . .سيـد حبيـب مكــي هاشـــم     العضو   .١٦
  

 . .سيد ضياء حيىي علــي املوســـوي      العضو   .١٧
  

 . .صـادق عبدالكريــم الـشهابــي    العضو   .١٨
  

ـ عائـشــة سالــم     . د  العضو   .١٩  . .اركـمب
  

 . .ـن جواهــرييعبداحلسـعبدالرمحن العضو  .٢٠
  

 . .عبدالـســالم  إبراهيــمعبدالرمحن  العضو   .٢١
  

  .عبدالرمحن حممد أمحـــد الغتـــم       عضو  ال .٢٢
  

  .عبدالرمحــن حممد مجـشــــري     العضو   .٢٣
  

  .العضو عبدالغفــار عبداحلسني عبداللـــه  .٢٤
  .عبداهللا راشـد إبراهيـم العالـــي      العضو   .٢٥

  

  .عصــام يوســف جناحــــي     العضو   .٢٦
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  .علـي عبدالرضـا سلمان العـصفـور   العضو   .٢٧
  

ـ . دالعضو   .٢٨    .يــــد الـصاحل     وزية سع ـف
  

  .العــضو فــــؤاد أمحــــد احلاجــــي  .٢٩
  

  .فيصــل حســـن فــــوالذ     العضو   .٣٠
  

  .حممـد حســن باقــر رضـــي     العضو   .٣١
  

  .ي ـاحللواجــ أمحــد اديحممــد هــالعــضو  .٣٢
  

  .منيــرة عيسـى بــن هنـــدي     العضو   .٣٣
  

  .ناصــر محيـــد املبـــارك     . دالعضو   .٣٤
  

  .س حفـــاظ نــدى عبــا. و د ـالعض .٣٥
  .ـل ـالفاضـن حسـمـد ـوداد حمالعضو  .٣٦

  
  

  
 

  :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 سـسـحالنائب  .٩
  .ة ـالنائب حـسـن عـلـي حمـمـد مجع .١٠
  .النائب حـمـد خـليــل املـهنــدي  .١١
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  .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 ــعـلي حمـمـد حسدعبـ. النائب د .٢٦
  .عبـداللـطيف أمحــد الـشيخ . النائب د .٢٧
  .النائب عبــداهللا خـلـف الـدوسـري  .٢٨
  .ـايل ـعـالنائب الـسيد عبـداهللا جميـد ال .٢٩
  .  عـلـي أحـمـد عبـداللـه . النائب د  .٣٠
  . مـد أبـوالـفتــح ـالنائب عيـسى أح .٣١
  .  النائب غـانـم فـضـل البوعـينـيـن  .٣٢
  . ائب لـطيفة حمـمــد الـقعـــود الن .٣٣
  .مري ـيل عبـداألمـري اجلـالنائب حممد مج .٣٤
  .النائب حمـمـد خــالـد إبـراهيــم  .٣٥
  .ف املـزعـل ـحـمـد يـوسـالنائب م .٣٦
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  .ي ــكـي هـــالل مـكــالنائب م .٣٧
  .النائب نـاصـر عـبـداهللا الفضـالــة  .٣٨

  

  
  

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

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

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

  .من املدعوين 
  

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

  

  
   الرمحن الرحيم بسم اهللا

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

  ، وم أن نفتتح دور االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاين للمجلس الـوطين            يسعدنا الي 
 اليت أصبحت غنية بالدروس والتجارب اجلديرة بالنظر واالستفادة          ، ضمن مسريتكم الربملانية احلافلة   

  .لتوجيه ذلك من أجل مصلحة الوطن واملواطنني 
   وحدة الـوطن  – كسلطة تشريعية –ثل فمن ثوابت هذه املسرية أن الس الوطين جبناحيه مي 

  . والشعب ، وهذه هي مسئوليته الكربى 
فهو املظلة اجلامعة ملختلف ألوان الطيف الوطين والعاكسة لوحدا والتقائها يف سبيل البنـاء              
  املشترك ، والبد من االرتقاء مبستوى هذا التالقي ، والعمل على دعمه ، واحلـرص علـى نقـاء                   

البحرين للتعايش اإلنساين الـسمح     رآة املعاصرة لذلك النموذج التارخيي يف ماضي        صورته ، فهو امل   
مبختلف أطيافه ، هذا التعايش الذي صارت تطمح إليه يف عصرنا شعوب العامل قاطبة ، حيث قامت                 
عليه يف بالدنا احلضارة ، وتأسست الدولة احلديثة ، ونشأ على أساسه اتمع املدين الذي تتميز بـه                
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حرين ، وتلك هي املهمة التارخيية لس النواب كونه الصورة املعبرة عن هذه احلقيقة ، واحلاملة                 الب
ألمانتها ، يف تضافره مع جملس الشورى ضمن إطار الس الوطين املمثل للسلطة التشريعية ، الـيت                 

ه يف حيام العملية ، وذلـك       ينتظر منها املواطنون أداًء تشريعيا ورقابيا فعاالً حيقق هلم ما يصبون إلي           
  . بالتعاون اإلجيايب مع السلطة التنفيذية 

  
  اإلخوة واألخوات ،

 أن ختفض معدالت البطالة إىل أدىن مستوى هلا لتـستقر           -بفضل اهللا    -استطاعت البحرين   
 وهو معدل طبيعـي وآمـن ،    ،خالل الثالثة شهور األخرية) ثالثة فاصل مثانية يف املائة(عند معدل   

 اليت جنحت يف معاجلة ظاهرة البطالة والسيطرة على آثارهـا            ، ضع بلدنا يف مصاف الدول املتقدمة     ي
الضارة ، مع تقدمي كافة أوجه احلماية والدعم للعاطلني عن العمل ، سواء من حيث تقدمي املزايا اليت                  

جبـد ومثـابرة    يت تعمل   التأمني ضد التعطل أو من خالل برامج التوظيف والتدريب ال         كفلها قانون   
  .  وحياة كرمية ومستقرة لكل مواطن لتوفري عمل الئق

لقد حتقق هذا االنعطاف التارخيي ضمن برنامج احلكومة املوقرة برئاسة العم العزيز صـاحب    
السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ، رئيس الوزراء املوقر ، مقدرين جهود سعادة وزير العمل              

  .قيق هذا اإلجناز والعاملني يف وزارته يف حت
اليت أصبح حلها   ) البدون(وقبل ذلك متكنا من إاء امللف اإلنساين احلقوقي املعروف مبشكلة           

     ا يف خمتلف الدول ، ومل يبقا عاملييف البحرين من يعاين منها ، حيث أصبح اجلميع سواسية اليوم مطلب 
  . يف االنتماء واملواطنة دون متييز 

باهتمام ارتفاع األسعار العاملية ومدى تأثريها على الوضع         -ومازلنا نتابع    -هذا ولقد تابعنا    
 وأصبح يف مقدمة األولويات اليت حظيت باهتمام كبري من الدولة يف            .املعيشي للمواطنني البحرينيني    

  نتيجة  ، معدالت التضخم اآلونة األخرية التصدي لآلثار السلبية النامجة عن هذه الزيادة امللحوظة يف            
  واختذنا للتخفيف مـن ذلـك إجـراءات تنفيذيـة     . ارتفاع أسعار خمتلف أنواع السلع واخلدمات     

حكومية ، واعتمدنا جمموعة متكاملة من الربامج واملشاريع اليت دف إىل حتسني مستويات الرواتب              
والعالوات ، والتوسع يف برنامج املظلة االجتماعية من خالل صرف املساعدات لألسـر احملتاجـة               

املاليتني القادمتني ، وإضافة إىل ما سيتم يف امليزانية العامة للدولة للسنتني   . وتفعيل التأمني ضد التعطل     
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فقد أمرنا برصد اعتماد إضايف ملحق بامليزانية وخيصص لإلسراع يف وترية تنفيذ املشاريع اإلسـكانية   
  . مما سيليب أكرب عدد ممكن من طلبات املواطنني احلالية 

وصاحب هذا التحول النوعي التقرير الدويل بشأن جناح البحرين يف تقليص درجـة الفقـر               
مبـا يـضع   ،  واإلجنازات التنموية املكملـة       ،  وتنمية األسر حمدودة الدخل     ،  الدولية حسب املعايري 

 وإننـا   . وقد أصبحت البحرين تواجه أقل نسبة للتضخم يف املنطقـة            .البحرين يف مستوى الريادة     
 ماضون يف تشجيع سياسة االستثمار تفعيالً حلركة االقتصاد الوطين يف ظل األنظمة والقوانني الشفافة             

 وجتعل منها أحد البلدان األسرع منوا يف املنطقة يف ظل مناخ مـايل تنافـسي                تتميز ا البحرين  اليت  
. واملبادرة واليقظة محايةً ملكتسبات املواطنني الكرام  حيتم استمرار التنبه  ،وظروف عاملية غري مستقرة

ك بسبب سياسة االعتـدال     وحنن على كل حال متفائلون وقادرون بعون اهللا على إدارة شئوننا وذل           
  . وتطبيق القوانني الرقابية 

  وإننا نالحظ بالتقدير التطورات اإلجيابية اليت يشهدها قطاع الـنفط والغـاز يف مـسريتنا               
من خالل جمموعة متكاملة وأساسية من مشاريع االستكشاف والتنقيب عـن الـنفط يف              ،  التنموية  

    بـإذن فية من الغاز الطبيعي يف القريـب راج كميات إضا عالوة على استخ   ، املناطق البحرية والربية  
 إن .اهللا ، وحتديث الصناعة النفطية من خالل حتديث مصنع التكرير وخلق مشاريع تكرير جديـدة           

نتائج هذه املشاريع سوف تكون عونا لنا يف رفع مستوى املعيشة للمواطنني وخلق فـرص عمـل                 
  . ائنا بنجديدة أل

ستراتيجيتها الوطنية ، واليت    ااحلكومة املوقرة رؤية البحرين االقتصادية و     ومن املقرر أن تقدم     
  عدت من قبل جملس التنمية االقتصادية جبهود ومتابعة صاحب السمو الشيخ سـلمان بـن محـد                أُ

 آل خليفة ويل العهد األمني الذي مل يدخر جهدا يف سبيل بلوغ هذا اهلدف الوطين املشرف ، وذلك   
بل مملكة البحرين ، تتمحور حول الوطن واملواطن من منطلـق جعـل املـواطن               بوضع رؤية ملستق  

البحريين اخليار األوحد واملستفيد األول من ازدهار وخريات التنمية االقتصادية واالجتماعية يف مملكة            
  . البحرين 
إلسـالمية  وتوجز هذه الرؤية طموحاتنا وتطلعاتنا املستقبلية تمعنا واقتصادنا وفقًا لعقيدتنا ا   

  . السامية وتقاليدنا العربية األصيلة ، واندماجنا يف اتمع الدويل 
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وذه املناسبة ، يطيب لنا أن نعرب عن شعورنا بالفخر بقواتنا املسلحة وقوة األمـن العـام       
واألجهزة األمنية على ما تقوم به من مهام حتقق اهلدف املرجو من أجل محاية االستقرار واالزدهار                 

  . اة الكرمية ، فلهم منا التقدير واالحترام للحي
وهذه دعوة  . وختاما أيها اإلخوة واألخوات ، فإن البحرين تستحق منا كل اهتمام ورعاية               

إن كافة السلطات واملؤسـسات     . للجميع لرص الصفوف وتقدمي املصلحة الوطنية فوق كل شيء          
  . ئولية التارخيية وسائر ألوان الطيف الوطين مدعوة للوقوف عند هذه املس
  .وفقكم اهللا ، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

  
يس ـن صاحل الصاحل رئيـس جملـس الشـورى رئـعلي بالسيد  املعايلمث تفضـل صاحـب 

  :الس الوطين بإلقـاء كلمتـه ـذه املناسبــة ، وهذا نصها 
  

  مبسم اهللا الرمحن الرحي
    ،عاهل البالد املفدى حفظه اهللا ورعاه ن عيسى آل خليفةحضرة صاحب اجلاللة امللك محد ب

   ،رئيس جملس الوزراء املوقر حفظه اهللا ورعاه صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة
ويل العهد نائب القائد األعلى رئيس جملس التنمية  صاحب السمو الشيخ سلمان بن محد آل خليفة

    ،االقتصادية حفظه اهللا ورعاه
  ضور الكرمي ،احل

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ،
  صاحب اجلاللة ، 

      يشرفين ويسعدين أن أعرب بامسي ونيابة عن إخواين وأخوايت أعضاء جملسي الشورى والنواب 
عن أصدق مشاعر الترحيب واالعتزاز بتشريفكم حفل افتتاح دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل 

 لسي الشورى والنواب التشريعي الثاين.  
  

هذا احلفل الذي يزهو دائماً حبضوركم ، معربين عن أعمق مشاعر التأييد والوالء لقيادتكم       
احلكيمة ، وهلذا الوطن العزيز الذي بات حيقق اإلجناز تلو اإلجناز يف ظل رؤاكم اخلرية وفكركم النري 

  .وعملكم الدؤوب من أجل رفعة هذا الوطن وازدهاره 
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  احب اجلاللة ،ص
مبادراتكم الكرميـة   -بالفخر واالعتزاز والتأييد واملباركة  -     لقد تابعنا وتابع أبناء شعبكم الويف    

بلقاءاتكم املتكررة مع ممثلي خمتلف الفعاليات الدينية والسياسية واالقتصادية واإلعالمية ، وتواصلكم            
يد على جكم السليم ورؤاكم الصائبة يف املضي         للتأكيد من جد    ، املباشر مع هذه الفعاليات الوطنية    

وحتقيق مجيع أهدافه يف التطوير والتحديث والرقي والتقـدم    ،  قدما يف مسرية مشروعكم اإلصالحي      
 يف إطار ثوابته الوطنية وخمزونه احلضاري ، وتعزيز الثقة مبؤسساته الدسـتورية              ، يف خمتلف ااالت  

ركاء دون متييز يف حتمل مـسئولية        مجيع أفراد الشعب متساوون وش     والقانونية ، واإلميان املطلق بأن    
عرب االلتزام املسئول بأبعاد التمتع حبرية الـرأي والتعـبري          ،  حتقيق ضته وازدهاره    تنمية وطنهم ، و   

مع مراعاة قيم احلوار احلـضاري  ،  ضمن الضوابط الدستورية والقانونية     ،  مبختلف الوسائل والصور    
ونشر روح الوسطية والتسامح اليت يدعو هلا ديننا اإلسالمي احلنيـف ،           ،   والتشدد   البعيد عن العنف  

 لبث  مسو يف نفوس أبناء اتمع مصدرا     وترشيد اخلطاب الديين ليكون هذا اخلطاب مبا له من مكانة و          
 إىل تالمحه وينال    يءقيم الوحدة الوطنية والتعايش بني خمتلف مكونات الشعب ، ورفض كل ما يس            

  .مكتسباته اليت حققها عرب أجيال من العمل املشترك من 
  

  صاحب اجلاللة ،
      وحنن نستهل دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاين نشعر بعظـم مـسئوليتنا               

وسنبذل كل ما نستطيع من جهد صادق للقيام بدورنا الربملاين يف مسرية العمل الـوطين               ،  الوطنية  
وبالتفاعل مع تلك الرؤى اخلرية اليت ناديتم ا        ،  الدستورية التشريعية منها والرقابية     ضمن صالحياتنا   

من أجل االستمرار يف تطوير اإلطار التشريعي السليم لتجسيد وحتقيق األهداف الطموحة ملشروعكم          
  . الوطين الكبري 

  

      مع حكـومتكم املـوقرة بقيـادة       ا أمهية التعاون البناء          كما أننا يف السلطة التشريعية ندرك متام
صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس جملس الوزراء املوقر الذي مل يتوقف عطاؤه                
اخلير يف سبيل إعالء مكانة البحرين وازدهارها ، ومساندة ودعم صاحب السمو الشيخ سلمان بـن        

 يف مسرية العمل الوطين حنـو  ا مضيئًاب القائد األعلى الذي أصبح معلممحد آل خليفة ويل العهد نائ     
  .التطور والنماء 
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     وبتوجيهات من جاللتكم حنن مطمئنون ملا اختذه مسومها من إجراءات يف اال االقتـصادي يف               
 ودور تلـك     ، ظل أزمة مالية غري مسبوقة يف حجمها ومداها ، واليت يتعرض هلا االقتصاد العـاملي              

  .ظام املصريف واملايل ، وتعزيز مركز البحرين ومحايته من أي هزات اإلجراءات يف احلفاظ على الن
  

     وحنن إذ نشارك جاللتكم االهتمام بتحسني الوضع املعيشي للمواطنني ، وتوفري فـرص العمـل    
الكرمية هلم ، والسكن الالئق ، والتعليم اجليد ، والرعاية الصحية املناسبة ، فيجب أن يأخـذ ذلـك      

  .امج عملنا يف دور االنعقاد احلايل األولوية يف برن
  

     كما أن اململكة تنعم بعالقات وطيدة من التعاون مع الدول الشقيقة والـصديقة ، وإن هـذه                 
العالقات تدار مبا يلزمها من حرص ودراية ، عاملة على حتقيق مصاحل اململكة ، واحملافظـة علـى                   

  .استقاللية القرار الوطين 
  

 ؛ صاحب اجلاللة وبفضل حكمتكم وما تتحلون به من خصال إنسانية محيـدة           وحنن واثقون يا    
ووحدة الصف بـني    ،   ستحققون للشعب البحريين ما يتطلع إليه من تعزيز التوافق الوطين            من أنكم 

  .مجيع أبنائه وتوجيه ما يزخر به من طاقات حنو البناء وحتقيق التنمية املستدامة 
  

  . يتسع للجميع  فلقد جعلتم من حضن الوطن مكانا آمنا، يا صاحب اجلاللة      شكرا
  

 والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ،،،
   

  )  مساًءاخلامسة الساعة عندانتهى احلفل (
  

  
  
  
  

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

  
 


