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من الفصل التشریعي  الثانيدور الفي اختتام  آلمة سمو رئيس مجلس الوزراء
  الثالث عشر لمجلس األمة

    
2010 ویولي 1  

  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
   
    

 إلى بهدیهوعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن اهتدى  األمينالصالة والسالم على النبي الحمد هللا رب العالمين ، و
  .یوم الدین 

  
  الموقر    األخ رئيس مجلس األمة 

  ...المحترمين      األخوة أعضاء المجلس واألخوات 
                                                  

  اهللا وبرآاته ةالسالم عليكم ورحم
  

لمجلس  من الفصل التشریعي الثالث عشر الثانيختتم دور االنعقاد العادي ن ، ونحنیسعدني في هذه الجلسة 
التحيات  بأطيبمجلس الوزراء ،  أعضاء واألخوات اإلخوة وباسم باسميإليكم  أتوجهأن  ، الموقر األمة

رفع لمقام حضرة أن أالمناسبة  فني ، في هذههذا الدور البرلماني ، ویشر إنـجازاتوخالص التهاني على 
وآرائه المستمر بتوجيهاته الرشيدة  دعمهحفظه اهللا ورعاه ، عظيم الشكر واالمتنان على  األميرصاحب السمو 

أتقدم من  أنمسيرة العمل الوطني ، آما یسرني  معوقات وتحدیات تواجهیعترضنا من  امعالجة مالسدیدة في 
  .افر الشكر وعظيم االعتزاز على آریم رعایته وصواب نصحه ورعاه بو سمو ولي العهد حفظه اهللا

  
  الموقر    األخ رئيس مجلس األمة 

  ...المحترمين      األخوة أعضاء المجلس واألخوات 
  
اد ، نتطلع أن یكون نـجازات ، والذي نأمل أن یرتقي إلى المنشود والمرالحافل باإلإلى هذا الدور اليوم ننظر  إننا

  .ي مسئولية المجلس والحكومة معاوهل المزید من الجهد البناء سبيال محققا لبلوغ ما نطمح إليه، بذذلك دافعا ل
  
،  األصعدةفي تنفيذ برامجها التنمویة على مختلف  أعمالهاد هذا الدور البرلماني على امتدالقد تابعت الحكومة  

بدءا بعضها  بإقرارمشكورا لتي قام المجلس مجلسكم الموقر بالعدید من مشروعات القوانين ا إلىآما تقدمت 
  .انتهاء بإقرار الميزانية العامة للدولة وإقرار ميزانيات الهيئات والمؤسسات العامة  من
  

 البناءةبالمناقشات  حفلتوفي إطار الممارسة الرقابية على أعمال الحكومة ، فقد شهد مجلسكم الموقر جلسات 
العدید من  بشأنتوصياته  إضافة إلى،  التي واجهتناوالمشكالت  لقضایالمختلف افي طرح التصورات والحلول 

  .والشكاوى  العرائض
  
المحترمين ،  اإلخوة األعضاءاألخوات و حرصت الحكومة على االستماع بكل تقدیر واهتمام لمالحظات وقد

خدم المصلحة العامة ، آما حرصت كل ما یلمن نقد بناء ، استجابة  إليهاواضعة في اعتبارها  تقبل ما یوجه 
منها بضرورة  إیمانابرغبة ، المجلس من اقتراحات  اإلخوة أعضاءاألخوات وعلى االستجابة لما تقدم به 

یجابي بما یعزز ثوابت العمل المشترك سبيال لتحقيق المرجو من األهداف التنمویة التي تصب التعاون اإل
  .مارها في خدمة الوطن والمواطنين ـث
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  األخوات واإلخوة المحترمين 

  
ما أحوجنا اليوم ، والحال هذه إلى وقفة متفحصة وقراءة هادئة ، تتقارب في ضوئها الرؤى وتتالقى الجهود 

عليه ، لنكون قادرین على الوفاء بأعباء مرحلة مثقلة بالهموم المحلية  مقبلونعلى مواجهة ما نحن 
وهو ما ر تبعاتها واستحقاقاتها األمنية والسياسية واالقتصادیة ، أن یتجاهل مخاطوالخارجية ال یمكن لعاقل 

یضع الحكومة والمجلس معا أمام المسؤولية التاریخية في العمل الجماعي باتجاه دفع عجلة البناء واإلصالح 
  .نحو بلوغ الغایات الوطنية المستهدفة 

  
  الموقر    األخ رئيس مجلس األمة 

  ...المحترمين      لمجلس األخوة أعضاء اواألخوات 
  

بالشكر الجزیل لكم جميعا  أتوجه باسمي وباسم اإلخوة الوزراءفي هذه الجلسة الختامية إال أن  ،ال یسعني 
من جهد وعناء  بذلوهومستشاریه وجميع العاملين فيه على ما  وأمانتهرئيس وأعضاء المجلس ولجانه 

أرقى ه وأدواته ، الذین تابعوا أعمال المجلس ، متمنيا لهم وأیضا إلى اإلعالم على مختلف وسائلجاز ، ـنوإ
  الوطنية بمهنية صادقة أمينة ، داعيا اهللا العلي القدیر  مدرجات النجاح في أداء رسالته

، مع بدایة الدور القادم تعالى على آلمة سواء  هبإذنن یجمعنا سعيدة ، وأ جازةإبقضاء جميعا یوفقكم  أن
تحت رایة حضرة صاحب السمو أمير البالد باألمن والنعيم المقيم  یمتع بلدناأن  سائلين المولى عز وجل

  .حفظهما اهللا ورعاهما ، ولي عهده األمين ، وسمو المفدى
  

 والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته ،،،،
  


