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 سعادة السيد/ عبد هللا بن ناصر آل خليفتكلمت 

 يجهس إداسةسئٛس 

 نهذسساث األسشٚت ٔانخًُٛت يعٓذ انذٔحت انذٔنٙ  
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 ،،،أصحاب السعادة

 السيداث والسادة ،،،

 الحضور الكرين 

 السالم عليكن ورحمت هللا وبركاته،،

 

نٙ بذاٚت أٌ أحٕجّ بانخشحٛب بكى عهٗ يشاسكخكى فٙ أعًال ْزِ انُذٔة ٚطٛب 

انًًخةةةذة انٓايةةةت ٔانخةةةٙ حُةةةا ش يٕ ةةةٕعا وةةةذٚذ األًْٛةةةت ْٔةةةٕ ف ةةةت األسةةةشة 

يةٍ دالةم انًخخصصةٍٛ  يٍ َخبت يٍ ٔانخضايٍ بٍٛ األجٛال ٔرنك بًشاسكت

 ٔلاسس دٔنت  طش.

 

يٕسست  طةش  فٙ عضٕ ،سشٚت ٔانخًُٛتيعٓذ انذٔحت انذٔنٗ نهذساساث األإٌ 

انخأكٛةذ عهةٗ أٌ األسةشة ْةٙ ٚٓذف إنٗ ، ْٕٔ نهخشبٛت ٔانعهٕو ٔحًُٛت انًجخًع

كًةا أكةذ االعة ٌ  ، ْٔةٙ نةزنك حسةخ   ، انٕحذة انطبٛعٛت األساسةٛت نهًجخًةع

يةٍ  دعةى انًجخًةع ٔانذٔنةت. ٔٚسةعٗ يعٓةذ انذٔحةت ، انعانًٙ ن  ةٕ  االَسةاٌ

إنٗ حٕفٛش فضاء  ل ل انًؤحًشاث ٔانُذٔاث انخٙ ُٚظًٓا، ٔيُٓا ْزِ انُذٔة، 

ف ان ضةةاساث ٔانز افةةاث يةةٍ يخخهةة كةةادًٍٚٛهخبةةشاء ٔانبةةاحزٍٛ ٔاألسحةةب ن
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إرةةشاء انب ةةذ ٔحبةةادل األساء ٔانخبةةشاث ٔانخجةةاسي بًةةا ٚسةةاْى فةةٙ  نإلجخًةةا 

 . حٕل  ضاٚا األسشةانعهًٙ 

 

 السادة الحضور، 

لهٛفةت انشةٛ  حًةذ بةٍ  األيٛةش انٕٛو بفضم حكًت سًٕ دٔنت  طش ن ذ أصب ج

انًكةاٌ العبا أساسٛا يؤرشا عهٗ انسةاحت انذٔنٛةت، ٔأصةب ج انذٔحةت  آل راَٙ

 ىيةةحًش األؤلشْةةا يةةأليًٛةةت ٔأأْةةى انًةةؤحًشاث ٔانًهخ ٛةةاث اانًفضةةم نخُظةةٛى 

صةةاحبت انسةةًٕ  ٔبفضةةم سةٚةةت. (13َٔكخةةاد األ) عًةةال ٔانخجةةاسةانًخ ةةذة نأ

نهخشبٛةت ٔانز افةت يؤسسةت  طةش يجهةس إداسة  ئٛسا بُج َاصش، سانشٛخت يٕص

 حسةعٗش أصب ج حعشف اٚضةا بًؤسسةخٓا انخةٙ فئٌ دٔنت  ط  ٛادحٓأ ٔانعهٕو

اطةة    ةةذساث االَسةةاٌ يةةٍ لةة ل بُةةاء يُصةةت ن بخكةةاس ٔر افةةت انجةةٕدة  إنةةٗ

يعٓةذ إَشةاء  جةاء ن ةذ فٙ يجاالث انخعهٛى ٔانب ةٕد ٔحًُٛةت انًجخًةع. ٔانخًٛض

 بًبادسة يةٍ صةاحبت انسةًٕ لة ل سشٚت ٔانخًُٛتنهذساساث األ نٙانذٔحت انذٔ

 األحخفةةال بًُاسةةبتَظةةى  ٔانةةز٘ 2004عةةاو  نأسةةشة ٙحًش انذٔحةةت انةةذٔنؤيةة

نهخصةةذ٘ نهخ ةةذٚاث انخةةٙ حٕاجٓٓةةا  سةةشةنأنهسةةُٕٚت انذٔنٛةةت انعاوةةشة كشٖ بانةةز

حعضٚض األسشة يٍ فشصةت فشٚةذة  ٔإدساكاً نًا ٕٚفشة ،األسشة فٙ إطاس انعٕنًت

انصةادس  انذٔحةت اعة ًٌٔٚزةم . نًعانجت انًشاكم انًجخًعٛت بصٕسة وةًٕنٛت
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 حجةاِ األسةشة ألْى االنخضاياث انذٔنٛةت حأكٛذعٍ رنك انًؤحًش بًا ٚخضًُّ يٍ 

  انًشجعٛت األساسٛت نعًم انًعٓذ.

 

بانشكش نجًٛع انخبشاء انزٍٚ جةاةٔا يةٍ وةخٗ ب ةا  انعةانى  ، أحٕجّ ٔفٗ انخخاو

، ٔأحًُٗ نكى انخٕفٛ  ٔطٛب اال ايت فٙ دٔنت نهًشاسكت فٗ اعًال ْزا انًُخذٖ

عهةةٗ  انخبةةشاء ٔانبةةاحزٍٛ يةةٍ دٔنةةت  طةةش انشةةكشٚطٛةةب نةةٙ أٌ كًةةا   طةةش. 

 خٓى فٙ أعًال ْزِ انُذٔة.يشاسك

  

نهذساسةةاث  ٙش انخُفٛةةزٖ نًعٓةةذ انذٔحةةت انةةذٔنٌ ا ةةذو نكةةى انًةةذٚأٌ اٜ ٙٚسةةشَٔ

 نخه ٗ كهًخٓا. ٙانجُٓ ٙسخارة انفا هت َٕس انًانكاأل سعادة سشٚت ٔانخًُٛت /األ

  

 

 


