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الجـمـعـــيـات الـنـسـائـيـــة
المرشحالجهة

مريم أحمد الرويعياالتحاد النسائي البحريني
نادية محمد المسقطيجمعية نهضة فتاة البحرين

الشيخة هند بنت سلمان آل خليفةجمعية رعاية الطفل واألمومة
 سبيكة محمد النجارجمعية أوال النسائية

خديجة علي السيدالجمعية البحرينية لتنمية المرأة
فتحية عبداهلل الجهوريجمعية الرفاع الثقافية الخيرية

فاطمة محمد الكوهجيجمعية النساء الدولية
 وجيهة صادق البحارنةجمعية البحرين النسائية

نعيمة  حميد المرهونجمعية المرأة البحرينية
أمل إبراهيم الزيانيجمعية المرأة المعاصرة

نازلي ضياء توفيقيجمعية الفجر الجديد النسائية

الجـمـعـــيـات االجتماعية
المرشحالجهة

 فوزي عبداهلل أمينجمعية الهالل األحمر البحريني
عبداهلل عيسى أحمدجمعية العائلة البحرينية

 عادل حسن الحمدجمعية مودة
خالد محمد  كانوالجمعية البحرينية للشركات العائلية

عبداهلل  أحمد الدرازيالجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان
الجمعية البحرينية للحريات العامة 

 محمد علي األنصاريودعم الديمقراطية

فيصل حسن فوالذجمعية البحرين لمراقبة حقوق اإلنسان
الجمعية البحرينية للشفافية

شرف محسن الموسوي)شرف الموسوي(

ماجد ناصر شرفجمعية حماية المستهلك البحرينية
اسحاق راشد الكوهجيالجمعية البحرينية للباحثين والمخترعين

فوزية محروس المحروسالجمعية البحرينية لتنمية الطفولة
عادل سلطان المطوعالمركز البحريني للحراك الدولي

جمعية البحرين لألطفال ذوي الصعوبة 
سمية حسين عبدالرحمنفي السلوك والتواصل

بدرية يوسف نقيجمعية اإلنجاز البحرينية
يوسف عيسى الهاشميجمعية الحقوقيين البحرينية

محمود ناصر التوالنيالجمعية األهلية لدعم التعليم والتدريب
الجمعية البحرينية ألولياء امور 

جاسم محمد سياديالمعاقين وأصدقائهم

فاضل حبيب عبد الرسولجمعية البحرين االجتماعية الثقافية
راشد الغائبجمعية حوار

خليل إبراهيم نور الدينجمعية المنتدى
ضياء  عبدالعزيز توفيقيالجمعية البحرينية للتخطيط االستراتيجي

محمد خالد  بو مطيعجمعية المرصد البحريني لحقوق اإلنسان

الجـمـعـــيـات الشبابية

المرشحالجهة
غسان جاسم سرحانجمعية الشباب الديمقراطي البحريني

صباح عبدالرحمن الزيانيجمعية المستقبل الشبابية
علي حسين شرفيجمعية البحرين الشبابية

ميساء أحمد النيبارينادي صناع الحياة البحريني
سلمان علي إبراهيممنتدى الجامعيين

الجـمـعـــيـات السياسية

المرشحالجهة 

جمعية اإلخاء الوطني

محمد حاجي شهابي
موسى غلوم األنصاري

أحمد خضر حيدر
يوسف أمر اهلل قدرت

حسن عبدالعظيم أكبر

جمعية األصالة اإلسالمية

حمد خليل المهندي
جمال داوود سلمان
عيسى أحمد أبو الفتح
أحمد  يوسف المالكي

 عيسى جاسم المطوع

جمعية التجمع القومي 
الديمقراطي

 حسن علي العالي
محمود علوي القصاب

جعفر كاظم علي
غازي جاسم زبر

محمد  أحمد الجابر

جمعية التجمع الوطني 
الدستوري

عبدالرحمن إبراهيم الباكر
علي ناصر العطاوي

ريما عبدالرحمن الباكر
 أكبر جعفري

خالد إبراهيم الكلبان

جمعية التجمع الوطني 
الديمقراطي

فاضل عباس
محمد جعفر حسن

حسن محمد المرزوق
حسين عبداهلل بوزيد

منيرة جاسم رضي

جمعية الحوار الوطني 
)الحوار(

سهام أحمد الشيخ
راشد محمد الكبيسي

 أحمد حسين الدوسري
 هالة بدر صليبيخ
عبداهلل باقر حسن

جمعية الرابطة اإلسالمية

السيد شفيق خلف الشارقي
 ناظم صالح الصالح
حسن عبداهلل المدني

علي عمران العمران
عبدالحسين عبد المهدي الشيخ 

جمعية الشورى اإلسالمية

أحمد الهرمسي الهاجري
خالد علي آل محمود

هود يوسف المحمود
عادل عبداهلل بوعلي

بدرية مهنا المسلماني

جمعية الصف اإلسالمي
) صف (

عبداهلل خليل بوغمار
عادل جاسم فليفل

صباح راشد الدوسري
أحمد محمد علي مثنى
إبراهيم سعيد الياسي

جمعية العمل الوطني 
الديمقراطي

 منيرة أحمد فخرو
رضي محسن شرف الموسوي

فريدة غالم إسماعيل
محمود علي حافظ

حافظ علي محمد حاجيه

جمعية الفكر الحر

ليلى رجب زايد
 منى برهان غزال

 سهير  سند المهندي
طالل محمد السليطي

عبد األمير  حسن الستراوي

جمعية المنبر الديمقراطي 
التقدمي

 حسن مدن
علي محمد حسين

عبدالنبي سلمان أحمد
عبدالجليل صالح النعيمي

 شيخة عبداهلل الزياني

جمعية المنبر الوطني 
اإلسالمي

 عبداللطيف أحمد الشيخ
ناصر الشيح عبداهلل الفضالة

خالد محمد القطان
كمال يوسف الشهابي

 أحمد يعقوب العطاوي

جمعية الوسط العربي 
اإلسالمي الديمقراطي

أحمد سند البنعلي
حمد أحمد العثمان

 جاسم إبراهيم المهزع
يحيى إبراهيم نور الدين

 عبدالعزيز محمد بوليلة.

جمعية حركة العدالة الوطنية 
)عدالة(

عارف يوسف المال
عيسى جاسم سيار

عبدالولي عبداهلل القشار
يوسف عبداهلل يوسف

عبداهلل عبدالرحمن هاشم

جمعية ميثاق العمل الوطني

جعفر علي الدرازي
محمد شاهين البوعينين

وداد محمد الفاضل
أحمد جمعة مبارك

محمد عبدالقادر خنجي

اإلعالميون
اسم المرشحالجهة 

صحيفة الوسط
 عبيدلي العبيدلي

 مجدي ميرزا
 أماني المسقطي

صحيفة األيام
 عيسى علي الشايجي

 عبداهلل نبيل الحمر
 صالح يوسف الجودر

صحيفة البالد
 أحمد زمان 

 مؤنس محمود المردي
  أحمد إبراهيم

صحيفة الوطن
 فيصل عبداهلل الشيخ

 هشام عبدالوهاب الزياني
 يوسف البنخليل

صحيفة أخبار الخليج
 أنور  محمد عبدالرحمن

 سيد زهرة

الشخصيات
أكرم رشاد مكناس

منصور الجمري
 كاظم إبراهيم عبدالرسول رجب 
محسن عبدالحسين خلف آل عصفور

طارق جليل محمد الصفار 
علي محمد جبر المسلم
أحمد عبداللطيف البحر

 عبدالرحمن عبداهلل بوعلي
هيثم عيسى القحطاني
عاطف أحمد عبدالملك

عبدالحكيم يعقوب الخياط
عبدالرزاق عبدالحسين جواهري

جاسم حسن عبدالعال
فريد غازي جاسم

عيسى قاسم 
سيد عبداهلل الغريفي

عبداللطيف محمود آل محمود
ناجي راشد العربي

محمد طاهر الشيخ سليمان المدني
علي عبداهلل العرادي 
محمد أحمد داداباي

تقي الزيرة 
جواد حبيب جواد

ناصر محفوظ الهاشمي 
 عيسى أحمد الخياط

أ.مبارك محمد بن دينة
أ.محمد عبداهلل جميل

إبراهيم خليفة مطر
راشد علي األمين

فائزة إبراهيم الزياني
أحمد حسين إبراهيم 

حسن إبراهيم حسن كمال 
خليل محمد بوحجي

عبداهلل محمد صالح العباسي
أحمد خلف العصفور

عبدالحسين خلف العصفور 
سيد شرف سيد جعفر أحمد محمود

سيد حسين كاظم العلوي
عبداهلل الحويحي

عبدالحميد عبدالجبار الكوهجي
عبدالعزيز عبداهلل الموسى

فاروق يوسف المؤيد
محمد حسين الخياط

جاسم أحمد الوافي
 نعمان الموسوي

محمود ناصر اليوسف
علي قاسم محمد ربيعة

عبد الحسين محمد صالح العريبي
 بنة يوسف بوزبون
 هاشم حسن الباش

 عبداهلل محمد الصادق
عمران محمد صالح الموسوي

 خالد محمد عبداهلل تقي
كامل صالح الصالح

جاسم محمد أحمد مراد
حامد راشد الزياني

عادل علي عبداهلل

أعضاء مجلس الشورى
علي صالح عبداهلل الصالح

جمال محمد عبدالرحمن فخرو
 بهية محمد جواد الجشي

محمد هادي أحمد منصور الحلواجي
صالح علي محمد عبدالرحمن
خالد حسين مهدي المسقطي

 ندى عباس حفاظ
فؤاد أحمد جاسم  الحاجي

دالل جاسم عبداهلل الزايد
سيد حبيب مكي هاشم

 الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
سميرة إبراهيم عبد الرسول رجب

جمعة محمد جمعة الكعبي
خليل إبراهيم محمد الذوادي

إبراهيم محمد علي بشمي
أحمد إبراهيم محمود بهزاد

جميلة علي سلمان أحمد نصيف
جهاد حسن إبراهيم  بوكمال

حمد مبارك حمد النعيمي
خالد عبدالرحمن خليل المؤيد

خالد عبدالرسول محمد طاهر الشريف
رباب عبدالنبي سالم العريض

سعود عبدالعزيز قاسم كانو
سيد ضياء يحيى علي الموسوي

صادق عبدالكريم الشهابي
عائشة سالم مبارك

عبدالرحمن إبراهيم عبدالسالم
عبدالرحمن عبدالحسين جواهري

عبدالرحمن محمد جمشير
 عبدالعزيز حسن علي أبل

عبدالجليل عبداهلل العويناتي
علي عبدالرضا الشيخ سلمان العصفور

أ. لولوة صالح عبداهلل العوضي
محمد حسن الشيخ منصور الستري

محمد حسن باقر جاسم رضي
محمد سيف جبر المسلم

منيرة عيسى صالح بن هندي
 ناصر حميد الشيخ إبراهيم المبارك

نانسي دينا ايلي خضوري
هاله رمزي فايز قريصة

أعضاء مجلس النواب
عبد اهلل خلف الدوسري

عادل عبد الرحمن المعاودة
أحمد إبراهيم راشد المال

عبد الحميد جالل المير
عبد اهلل علي جابر حويل

جاسم أحمد السعيدي
عثمان محمد شريف الريس

عدنان محمد هالل المالكي
حسن سالم الدوسري

علي أحمد علي زايد
عبد الحليم عبد اهلل مراد

خميس حمد الرميحي
عادل عبد الرحمن العسومي

عبد الرحمن راشد بومجيد
 علي أحمد عبد اهلل

عيسى عبد الجبار الكوهجي
عيسى علي القاضي

غانم فضل البوعينين
لطيفة محمد القعود

محمد إسماعيل العمادي
محمود يوسف المحمود

المجالس البلدية
رئيس المجلس البلدي                    

للمحافظة الشمالية
ي  لبلد ا لمجلس  ا ئيس  ر

سطى لو ا فظة  للمحا
ي  لبلد ا لمجلس  ا ئيس  ر

بية لجنو ا فظة  للمحا
ي  لبلد ا لمجلس  ا ئيس  ر

صمة لعا ا فظة  لمحا
ي  لبلد ا لمجلس  ا ئيس  ر

ق لمحر ا فظة  لمحا

الجـمـعـــيـات المهنية

المرشحالجهة
راشد علي عبدالرحيمالجمعية المصرفية بالبحرين

مصطفى السيدجمعية الصحة والسالمة  البحرينية
فهد  إبراهيم الشهابيجمعية العالقات العامة البحرينية

ناصر علي األهليجمعية البحرين العقارية
مسعود إبراهيم الهرميجمعية المهندسين البحرينية

 نبيل محمد األنصاريجمعية االطباء البحرينية
 عادل حمد عبدالرحمنجمعية االداريين البحرينية

 أحمد هاشم اليوشعجمعية االقتصاديين البحرينية
 خالد برهان  الدين العوضيجمعية أصحاب الصيدليات ومستوردي األدوية

روضة سلمان  العراديجمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية
سفيان خالد المؤيدجمعية مكاتب السفر والسياحة

أحمد عبداهلل بن هنديجمعية رجال األعمال البحرينية
 خالد جاسم بومطيعجمعية البحرين للجودة

 يوسف حمد المشعلالجمعية البحرينية لتنمية الصادرات
حميد علي المالجمعية المحامين البحرينية

منى  إبراهيم الشاووشجمعية التربويين البحرينية
هدى إبراهيم  آل محمودجمعية االجتماعيين البحرينية

عباس عبدالمحسن أحمد جمعية المحاسبين البحرينية
رضي

نورة إبراهيم شويطرجمعية السكرتارية البحرينية
 عبداهلل يوسف الحواججمعية االكاديميين البحرينية

 شوقي محمد الداللالجمعية الفلكية البحرينية
خلف حجيرجمعية تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

عبدالحسن حسن الديريجمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
لميس تقي البحارنةالجمعية البحرينية ألخصائيي االستثمار

غرفة تجارة وصناعة البحرين

 إبراهيم محمد علي زينل 
خالد علي راشد األمين 

جواد يوسف الحواج 
عصام عبداهلل فخرو

 صقر شاهين صقر
محمد األحمدجمعية الصحفيين البحرينية

أحمد خالد البلوشيجمعية البحرين لإلنترنت
أفنان راشد الزيانيجمعية سيدات األعمال البحرينية

إبراهيم عبداهلل بوهنديأسرة  األدباء والكتاب

الشركات

المرشحالشركة 
عادل محمد مطرشركة البحرين لالستثمار العقاري )إدامة(

شركة ممتلكات البحرين القابضة
طالل الزين

شركة طيران الخليج
عدنان عبدالرزاق المحمودشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات

 أحمد علي الكعبيشركة بنا غاز
سلمان صالح المحميدشركة خدمات مطار البحرين

محمود هاشم الكوهجيشركة ألبا
خالد الرميحيشركة مطار البحرين

أحمد حسين الجناحيشركة البحرين لالتصاالت )بتلكو(
ناجي أحمد قاسمشركة نفط البحرين )بابكو(

 عادل حمد عبدالرحمنشركة الخليج لدرفلة األلومنيوم )جارمكو(

النقابات

اسم المرشحالنقابة
السيد سلمان جعفر المحفوظاالتحاد العام للنقابات

يعقوب يوسف محمد حسيننقابة عمال البتروكيماويات
علي عبداهلل البنعلي نقابة عمال ألبا

جمعة علي البنخليلنقابة عمال بنا غاز
نقابة عمال الخليج لالستثمار الصناعي                       

عبدالكريم يوسف رضي)الحديد والصلب(

صادق كاظم ربيعينقابة عمال طيران الخليج
إبراهيم األنصارينقابة شركة خدمات مطار البحرين )باس(

علي حسن عبداهلل الحدادنقابة التأمين
سلمان السعدنقابة الموانئ البحرية

»}« تنشر قائمة المدعوين 

طاولة »حوار التوافق الوطني« تضم أكثر من 300 مشارك
أعماله  تبدأ  أن  المزمع  الوطني  التوافق  حوار  إلى  المدعوين  قائمة  أن  »الوسط«  علمت   [
يوم السبت المقبل )2 يوليو/ تموز 2011(، ضمت أكثر من 300 مدعو، من ممثلي الجمعيات 
ومجلسي  والشركات  العامة  والشخصيات  والشبابية  والنسائية  واالجتماعية  السياسية 
يتضح  لم  فيما  واإلعالميين،  النقابات  وممثلي  البلدية  المجالس  ورؤساء  والنواب  الشورى 

بعد ممثلو الحكومة الذين سيشاركون في الحوار.
وتنشر »الوسط« القائمة األولية للمدعوين الذين تم توجيه الدعوة إليهم لحضور افتتاح 
ممثلين  خمسة  بواقع  سياسية،  جمعية   15 عن  ممثلين  ضمت  والتي  الحوار،  جلسات  أعمال 
عن كل جمعية، في حين أعلنت جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية عدم حسم موقفها بعد من 
الحضور، في حين اعتذرت جمعية التجمع الوطني الديمقراطي عن الحضور، وخلت القائمة 

من مرشحين عن جمعية أمل للحضور.
وسياسية  اقتصادية  شخصيات  يمثلون  شخصية،   60 نحو  المدعوين  قائمة  ضمت  فيما 
جلسات  لحضور  قاسم  عيسى  الشيخ  إلى  دعوة  توجيه  تم  أن  »الوسط«  وعلمت  ودينية، 
الحوار من دون الحصول على رد منه، فيما اعتذر كل من السيدعبداهلل الغريفي والشيخ عدنان 
القطان ونظام يعقوبي، إضافة إلى الناشطين علي ربيعة وجاسم مراد، وكذلك بنة بوزبون 

ألسباب مختلفة.
كما يشارك ممثلون عن 22 جمعية اجتماعية، و29 جمعية مهنية، و12 جمعية نسائية، 
إضافة  شركة،  و11  الخمس،  اليومية  الصحف  يمثلون  إعالميًا  و14  شبابية،  جمعيات  و6 
البلدية  المجالس  ورؤساء  نائبًا،  و21  عضواً،   40 عددهم  البالغ  الشورى  مجلس  أعضاء  إلى 
عمال  لنقابات  العام  االتحاد  رئيس  بينهم  من  العمالية  النقابات  عن  ممثلين  و9  الخمسة، 

البحرين.
وكان المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن أكد أن عدد المرشحين 
 27( الماضي  االثنين  يــوم  حتى  مشاركًا،   297 بلغ  الوطني  التوافق  حــوار  في  للمشاركة 
المجموع  من  المئة  في   94 الـ  فاقت  المشاركة  تأكيد  نسبة  وأن   ،)2011 حزيران  يونيو/ 
لها  وجهت  التي  الجهات  من  المتسلمة  المرئيات  نسبة  وأن  الدعوة،  له  وجهت  الذي  الكلي 
المرئيات  بتوزيع  المقبلة  األيام  في  ستقوم  الحوار  رئاسة  وأن  المئة،  في   81 بلغت  الدعوات 
وهي  سابق  وقت  في  عنها  أعلن  التي  المحاور  بحسب  وتصنيفها  المطروحة  والمواضيع 
بشأنها  والتحاور  للمناقشة  وستدرج  واالجتماعية(،  الحقوقية،  االقتصادية،  )السياسية، 

سعيًا للوصول إلى توافق بين المشاركين من أجل مصلحة الوطن والمواطنين.

الظهراني: 16 مديرًا لجلسات »حوار التوافق الوطني«
الوطني  التوافق  حوار   - المنامة   §

الوطني  التوافق  ح��وار  رئيس  ال��ن��واب  مجلس  رئيس  ق��ال   [
التوافق  ح���وار  جلسات  م��دي��ري  قائمة  »إن  ال��ظ��ه��ران��ي:  خليفة 
خليل  المسقطي،  خالد  عجاجي،  خالد  م��ن:  ك��اًل  تضم  الوطني 
مجيد  البلوشي،  منى  القحطاني،  هيثم  عبداهلل،  خالد  ال��ذوادي، 
سلمان،  جميلة  ح��م��زة،  ري��اض  المضحكي،  ج��واه��ر  القصاب، 
طالب،  ع��ب��داهلل  صليبيخ،  لبنى  ه��ج��رس،  زك��ري��ا  ف��رح��ان،  أح��م��د 
على  »االجتماع  أن  إلى  مشيرًا  الزعبي«.  وقيس  العبيدلي،  عبيدلي 

التوافق«. نحو  أولى  خطوة  ذاته  بحد  يعد  واحدة  طاولة 
مديري  م��ع  الظهراني  بها  ق��ام  التي  ال��زي��ارة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
عيسى  بمركز  الحوار  مقر  إل��ى  الوطني  التوافق  ح��وار  جلسات 
ال��ث��ق��اف��ي، ل��الط��الع ع��ل��ى س��ي��ر ال��ع��م��ل، وال��ت��أك��د م��ن ات��خ��اذ كل 
يوليو/   2 المقبل  السبت  الحوار  النطالق  الالزمة  التجهيزات 

.2011 تموز 
المساهمة  على  الجلسات  مديري  بقدرة  ثقته  الظهراني  وأكد 
قدموه  الذي  الجهد  على  إياهم  وشاكرًا  الحوار،  جلسات  إدارة  في 
فرصة  »الحوار  أن  إلى  الفتًا  المهم،  المشروع  لهذا  االستعداد  في 
هذه  بأهمية  يؤمن  أن  مواطن  كل  وعلى  والتوافق،  للمحبة  طيبة 
وترسم  والمواطنين،  الوطن  تخدم  فهي  اإلصالحية،  المبادرة 
البحرين،  في  ستعيش  التي  القادمة،  واألجيال  أبنائنا  مستقبل 

والتآخي«. والسالم  الحب  بلد 
معايير  وف���ق  ج���اء  ال��ج��ل��س��ات  م��دي��ري  اخ��ت��ي��ار  أن  وأوض����ح 

وسمعتهم  وخبرتهم  كفاءتهم  م��ن  التأكد  تضمنت  م��دروس��ة، 
كل  إخ��ض��اع  إل���ى  ب��اإلض��اف��ة  ال��ب��ح��ري��ن��ي،  المجتمع   ف��ي  الطيبة 
فن  ف��ي  ت��دري��ب��ي��ة  دورة  إل���ى  ال��ج��ل��س��ات  إدارة  ف��ي  ال��م��ش��ارك��ي��ن 
أعرق  من  نخبة  يد  على  وذل��ك  التوافق،  ومنهجية  الحوار،  إدارة 
هذا  في  واسعة  خبرة  لهم  ممن  المتخصصين  الدوليين  المدربين 

مكفرسون. وجيمس  ولداو  وسوزن  مور  كريس  وهم:  المجال، 
إداريًا  دورًا  كونه  في  يتلخص  الجلسة  مدير  دور  أن  وأضاف 
تنظيم  في  المساهمة  أج��ل  من  وذل��ك  الجلسات،  خ��الل  تنسيقيًا 
التوصل  من  المشاركون  ليتمكن   الحوار  وعمليات  المناقشات 

الحوار. جدول  على  المطروحة  للمرئيات  مشتركة  قواسم  إلى 
هذه  بمنحهم  سعادتهم  عن  الجلسات  مديرو  أع��رب  بدورهم 
قبل  للقلوب،  ملتقى  الوطني  التوافق  ح��وار  »إن  وق��ال��وا:  الثقة، 
نظرًا  الحوار،  برئيس  ثقتهم  مؤكدين  للتوافق«،  ملتقى  يكون  أن 
البحرين،  ف��ي  التشريعية  التجربة  ق��ي��ادة  ف��ي  الطويلة  لخبرته 

التوافق  حوار  سيحقق  قيادته  مع  أنه  ومتأكدون  متفائلون  وهم 
ملموسة. نتائج  الوطني 

ك��م��ا ع��ب��ر م���دي���رو ال��ج��ل��س��ات خ���الل م��ش��ارك��ت��ه��م ف���ي ال��ل��ق��اء 
بخوض  وف��خ��ره��م  س��ع��ادت��ه��م  ع��ن  م��ع��ه��م،  ال��رئ��ي��س  ج��م��ع  ال���ذي 
لدى  لمسوه  م��ا  إل��ى  مشيرين  البحرين،  أب��ن��اء  م��ع  التجربة  ه��ذه 
مع  تفاعلهم  عبر  وذلك  للذهن،  وتفتح  صدر  سعة  من  البحرينيين 

التدريب. فترة  خالل  الجلسات  مديري 
بحوار  المعنية  الجهات  كل  الزيارة،  ختام  في  الظهراني،  ودعا 
في  المهمة  الفرصة  هذه  إلنجاح  التكاتف  إلى  الوطني  التوافق 
التفاعل  أن  إلى  مشيرًا  الوطن،  تاريخ  من  الفاصلة  المرحلة  هذه 
بمخرجاته،  واالرتقاء  إلنجاحه  ض��رورة  الحوار  مع  اإليجابي 
التي  ال��م��ب��ادرة،  ه��ذه  على  الملك  ج��الل��ة  إل��ى  بشكره  ت��ق��دم  كما 
مملكة  ف��ي  اإلص��الح��ي  ال��م��ش��روع  لمواصلة  مهمة  دع��ام��ة  تعد 

. ين لبحر ا


