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العهد  يتجدد  السنوية  الذكرى  هذه  في 
الوفي  والشعب  الحكيمة  القيادة  بين 
الخير والبناء والنماء، وبين  لمواصلة مسيرة 
مذاهبهم  باختالف  الواحد  الشعب  أبناء 
وحدتهم  لتعزيز  وطوائفهم  وأديانهم 
فالجميع على هذه األرض الطيبة يعود الى 
التي ولد فيها  األرض  أال وهي  االنتماء  أصل 
وترعرع عليها وتفاعل مع قضاياها لذا على 
في  الفرصة  اقتناء  على  الحرص  الجميع 
والمشاركة  بها  لالحتفال  المناسبات  هذه 
حب  وغرس  وأنشطتها  فعالياتها  في 
الوطن والوالء للقيادة في نفوس األطفال 

والناشئة الذين هم عماد المستقبل.
المجيدتين  المناسبتين  بهاتين  فاالحتفال 
كافة  أمام  كبيرة  مناسبة  ايضًا  يعد 
الوطنية  الوحدة  لتعزيز  المجتمع  مكونات 
وقيم الوالء واالنتماء للوطن والوقوف عند 
واألمنية  والسياسية  االقتصادية  التحديات 
التي يواجهها والتأكيد على الرغبة للتغلب 
وتكون  أبية  عزيزة  البحرين  لتبقى  عليها 
الحضن الدافيء دائما وأبدا لنا جميعا، وأن 
سعيدة  مناسبات  الوطنية  أعيادنا  تكون 
ونخطط  العظيمة  باالنجازات  نحتفل 
واالجيال  للمستقبل  االنجازات  من  للمزيد 

القادمة.
العام  خالل  البحريني  االقتصاد  نجح  لقد 
السلبية  اآلثار  تداعيات  تجاوز  في  الحالي 
العالمية  السوق  في  النفط  أسعار  لتدني 
ما  المنتجة،  الدول  جميع  على  وتأثيراتها 
ومشاريع  خطط  جميع  نجاح  الى  يشير 
تتبعه  الذي  والنهج  المنفذة  التنمية 
ما  الدخل  مصادر  تنويع  في  المملكة 
الحريات  المراكز األولى في  تتبوأ  أهلها ألن 
وفق  االستثمارات  وجذب  االقتصادية 
والهيئات  الوكاالت  وتصنيفات  مؤشرات 
بهذه  نحتفل  ونحن  العالمية.  االقتصادية 
المناسبات العظيمة نتمنى أن تكون األيام 
المقبلة أيام خير وبركة واستقرار لمملكتنا 
مسيرتنا  لقائد  الحكيمة  القيادة  ظل  في 
وربان سفينة الوطن صاحب الجاللة الملك 
البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
والنماء  الخير  مسيرة  قاد  الذي  المفدى 
البحرين واحة أمن وأمان وأن تكون  لتصبح 
بين  والمحبة  والتعايش  للتالحم  نموذجا 

كافة أفراد المجتمع..
نسأل اهلل سبحانه وتعالى أن يحفظ جاللته 
وقيادتنا الحكيمة ومملكتنا الغالية ويديم 

عليها نعمة األمن واالستقرار.

منــاسبة لتعـزيـز الوحــدة الوطنية
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تحتفل مملكة البحرين هذه األيام بالذكرى الرابعة واألربعين للعيد الوطني المجيد وذكرى تولي 

صاحب الجاللة الملك المفدى مقاليد الحكم في البالد، وقد تحققت إنجازات عظيمة في شتى 

الميادين االقتصادية واالجتماعية والسياسية في ظل المشروع اإلصالحي لجاللته الذي شكل دعامة 

أساسية للنهضة الحضارية المباركة التي تشهدها المملكة.

العيد الوطني.. 

إعداد وإشراف:

جليل عمر

حسين المرزوق

تنفيذ وإخراج:
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تقديرًا لجهود جاللته البناءة في خدمة المجتمع العربي

أول رئيس وزراء عربي يكّرمه االتحاد الدولي

جاللة الملك أفضل شخصية وطنية على مستوى الوطن العربي لعام 2015

سمو رئيس الوزراء ينال جائزة »تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التنمية المستدامة« 

امللك  اجلاللة  �صاحب  العرب ح�صرة  املبدعني  احتاد  اختار 

املفدى حفظه اهلل ورعاه  البالد  اآل خليفة عاهل  حمد بن عي�صى 

لعام  العربي  الوطن  م�صتوى  على  وطنية  �صخ�صية  كاأف�صل 

.2015

اإن  العرب،  املبدعني  احتاد  رئي�س  نور،  اأحمد  الإذاعي  وقال 

جلنة احتاد املبدعني العرب املتخ�ص�صة املكونة من اأكرب اأ�صاتذة 

الإذاعة  احتاد  رئي�س  ال�صريف  �صامي  الدكتور  برئا�صة  الإعالم 

والتليفزيون الأ�صبق وبع�س الرموز الثقافية، اختارت بالإجماع 

�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى 

كاأف�صل �صخ�صية وطنية عربية لهذا العام ومنحه اأو�صكار احتاد 

املبدعني العرب وو�صام التفرد يف الإبداع، تقديًرا وعرفاًنا جلهود 

جاللته البناءة يف خدمة املجتمع العربي اأجمع.

ما  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  اختيار  اأن  نور  واأو�صح 

تاأثري  من  له  ملا  التوفيق، وذلك  غاية  دقيق ويف  اختيار  اإل  هو 

املجالت  من  العديد  وت�صجيع  ودعم  العربية  الوطنية  بالغ يف 

ا جلهود جاللته يف الوقوف اجلاد بجوار  الثقافية والفنية، واأي�صً

جمهورية م�صر العربية ال�صقيقة اأثناء مرورها باأحداث اأوجبت 

الوقوف بجانبها وبدعمها، حيث كان له  على كل وطني عربي 

املرور من هذه املحنة، موؤكًدا ان تكرمي �صاحب  البالغ يف  الأثر 

العرب  املبدعني  باأو�صكار  املفدى  البحرين  مملكة  ملك  اجلاللة 

اأن يقدم جلاللته  اأقل ما ميكن  الإبداع يعترب  التفرد يف  وو�صام 

تعبرًيا عن عميق المتنان لهذا الدور الذي يقوم به جاللته.
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ال�صمو  �صاحب  لالت�صالت  الدويل  الحتاد  منح 

امللكي الأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء 

املوقر جائزة »تكنولوجيا املعلومات والت�صالت يف 

التنمية امل�صتدامة«، وذلك يف احتفال كبري اأقيم مبقر 

�صبتمرباملا�صي،  �صهر  يف  نيويورك  يف  املتحدة  الأمم 

وذلك بح�صور ملفت �صارك فيه عدد من روؤ�صاء الدول 

وروؤ�صاء احلكومات وكبار امل�صوؤولني يف منظمة الأمم 

لدى  املعتمدين  الدبلوما�صي  ال�صلك  ورجال  املتحدة 

الأمم املتحدة وممثلني عن رجال ال�صحافة والإعالم.

 وجاء تكرمي �صاحب ال�صمو امللكي رئي�س الوزراء 

الحتاد  يكّرمه  اول رئي�س وزراء عربي  بذلك  ليكون 

القادة  من  الحتاد  اعتربه  حيث  لالت�صالت،  الدويل 

لتحقيق  املعلومات  تكنولوجيا  قوة  يدعمون  الذين 

الهداف المنائية امل�صتدامة.

اىل  وجهها  م�صورة  كلمة  يف  �صموه  اأعرب  وقد 

الأمني  اإىل  وامتنانه  �صكره  خال�س  عن  احل�صور، 

التكرمي  هذا  على  لالت�صالت  الدويل  لالحتاد  العام 

والت�صالت يف  املعلومات  تكنولوجيا  مبنحه جائزة 

التنمية امل�صتدامة، موؤكًدا اأن اجلائزة ُتعد تقديًرا دولًيا 

لهم  الذين يحق  البحرين  اأبناء  كبرًيا يح�صب جلميع 

الفتخار بها، وهم على ا�صتمرار يف الإجناز والعطاء 

بقيادة حكومة ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�صى اآل خليفة عاهل البالد حفظه اهلل.

الدويل  لالحتاد  العام  الأمني  جاو  هولني  وكان 

لالت�صالت قد األقى كلمة قدم فيها �صرًحا عن ال�صباب 

التي اأدت اىل منح �صاحب ال�صمو امللكي رئي�س الوزراء 

البحرين  مملكة  ان  اكد  حيث  اجلائزة،  هذه  املوقر 

لالإجناز  رائًدا  مثالً  طويلة  فرتة  مدى  على  ظلت 

والنجاح يف جمال الت�صالت وتكنولوجيا املعلومات 

والعاملي،  الإقليمي  امل�صتوى  على  والت�صالت، 

تكنولوجيا  تطوير  موؤ�صر  يف  رفيعة  منزلة  فاحتلت 

للجهود  تقديره  عن  معرًبا  والت�صالت،  املعلومات 

الرائعة التي تقوم بها البحرين يف دعم م�صرية عمل 

وان�صطة الحتاد.

 وقال جاو: »لقد وا�صلت حكومة مملكة البحرين، 

امللكي  ال�صمو  �صاحب  الوزراء  رئي�س  قيادة  حتت 

اجلدي  دعمها  خليفة،  اآل  �صلمان  بن  خليفة  الأمري 

على  ال�صوء  ت�صليط  اإىل  الرامية  الحتاد  جلهود 

التنمية  املعلومات والت�صالت يف  تكنولوجيا  اأهمية 

موؤمترات  ا�صت�صافة  خالل  من  وذلك  امل�صتدامة، 

الحتاد الدويل لالت�صالت وامل�صاركة ب�صكل فعال يف 

فعالياته«.

خليفة  اآل  اأحمد  بن  خالد  ال�صيخ  اأكد  جانبه،  من 

تكرمي  اأن  باملنا�صبة  له  ت�صريح  يف  اخلارجية  وزير 

الوزراء جاء بعد عقود  امللكي رئي�س  ال�صمو  �صاحب 

المم  من  اعرتاًفا  وُيعد  الر�صيد،  واحلكم  التنمية  من 

البحرين  مملكة  نه�صة  يف  �صموه  لدور  املتحدة 

احلديثة.

دويل  حفل  يف  للم�صاركة  ت�صّرفه  عن  واأعرب   

الوزراء  رئي�س  امللكي  ال�صمو  تكرمي �صاحب  فيه  يتم 

اجنازات  من  حققته  وما  البحرين  مبملكة  والإ�صادة 

تنموية منذ عقود جت�ّصدت يف كل هذه الفرتة بقيادة 

العامل  احرتام  نالت  تنموية  بنه�صة  للحكومة  �صموه 

اجمع، ونت�صّرف ونفتخر ان نربزها اليوم امام العامل.
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أكدوا أنها مناسبة تدفعهم للمزيد من العمل الجاد لخدمة المواطنين.. نواب:

»العيد الوطني« فرصة لترسيخ االنتماء والوالء للوطن

    محرر شؤون البرلمان

اأكد عدد من اأع�ضاء جمل�س النواب اأن ذكرى العيد الوطني 

حمطة لرت�ضيخ االنتماء والوالء للوطن، وبذل املزيد من العمل 

الت�ضريعي  العمل  املواطنني من خالل  واملخل�س خلدمة  اجلاد 

والرقابي تاأكيًدا على الثوابت الدميقراطية والوطنية.

للح�ضول  فر�ضة  الوطني  العيد  منا�ضبة  اأن  اإىل  واأ�ضاروا 

على مزيد من التوجيهات امللكية من اأجل االرتقاء خطوة جديدة 

نحو تعزيز الدميقراطية يف البحرين، واإثراء املكا�ضب الوطنية.

متر  وهي  البحرين  مملكة  اإن  داوود  جمال  النائب  قال 

تظهر  امللك  جاللة  جلو�س  وذكرى  الوطني  العيد  بذكرى 

من  باملزيد  والدفع  م�ضى،  ما  على  للبناء  امل�ضتمرة  التطلعات 

العمل الدميقراطي نحو االأمام.

واأ�ضار اإىل اأن ا�ضتذكار النتائج املتحققة على اأر�س الواقع، 

واالرتقاء  والعطاء  اجلهد  من  للمزيد  اأكرب  دافعاً  ت�ضكل  اإمنا 

بالوطن ملا هو اأف�ضل، حيث يتذكر ال�ضعب بهذه املنا�ضبة الكثري 

من الق�ضايا التي هي حمل اهتمام ال�ضلطة الت�ضريعية كاأ�ضا�س 

ال�ضتمرار عجلة البناء والتنمية ويف ذات الوقت الإيجاد احللول 

ال�ضعب  طموح  يحقق  ما  نحو  دفعة  لت�ضكل  لها،  املنا�ضبة 

البحريني ككل، وعلى راأ�ضها اال�ضتقرار الذي من خالله تتحقق 

جميع الطموحات.

وذلك  املجتمعي،  بالوعي  للنهو�س  احلاجة  على  واأكد 

الذي  واالقت�ضاد  اال�ضتثمار  وحتقيق  والتعلم  بالعلم  لالرتقاء 

الر�ضيدة  القيادة  تطلعات  ويرتجم  وال�ضعب،  بالوطن  يرتقي 

التي اأر�ضت دعائم هذا الوطن، وحققت املنجز للمواطنني ككل.

مفرتق  عند  نقف  املنا�ضبة  هذه  يف  اليوم  »نحن  واأ�ضاف 

تواجه  التي  التحديات  اأمام  ونحن  االأهمية،  غاية  يف  طريق 

خا�ضة  ككل،  العربي  والعامل  املنطقة  بل  فقط  البحرين  لي�س 

يف ظل االأزمات املالية واالقت�ضادية وتداعي االأو�ضاع االأمنية 

هذه  الحتواء  ثاقبة  روؤية  و�ضع  يتطلب  مما  وال�ضيا�ضية، 

ال�ضادقة  الرغبة  انطالقا من  التحديات  االأزمات والتغلب على 

الإعادة الو�ضع كما عهده ال�ضعب، وما يرتتب عليه من تطلعات 

بعد  جيالً  التنمية  وعجلة  البناء  عملية  لتتوا�ضل  م�ضتقبلية 

العهد  امللك يف  اأقرها جاللة  التي  الثوابت  كل  فاإن  لذلك  جيل، 

هو  ملا  واملواطنني  بالوطن  االرتقاء  ت�ضتحدث  اإمنا  االإ�ضالحي 

مواجهة  على  القائم  الت�ضريعي  العمل  اأ�ضا�س  وهي  اأف�ضل، 

التحديات والعمل مبا يحقق طموحات املجتمع«.

الر�ضيدة  القيادة  بوح�ضن  جمال  النائب  هناأ  جانبه،  من 

امللك،  جاللة  جلو�س  وذكرى  الوطني  العيد  ذكرى  مبنا�ضبة 

املواطنني  لتطلعات  التقاء  نقطة  تعد  املنا�ضبة  هذه  اأن  معتربا 

نحو مزيد من الرفاهية.

واأكد اأن املواطنني يتطلعون ملزيد من الرفاهية من الناحية 

ملا  املواطن  تدعم  اأن  من احلكومة  اآمالً  املعي�ضية واالجتماعية، 

اإىل  يف ذلك من تطوير لكل مناحي احلياة يف الوطن، متطلعا 

حد  وو�ضع  التاآلف  وزيادة  الوطنية  اللحمة  مبادرات  اإيجاد 

لالأعمال االرهابية، الأن ذلك �ضينعك�س على االقت�ضاد واحلياة 

خ�ضو�ضا  اجلميع،  لدى  املواطنة  روح  و�ضيعزز  االجتماعية، 

اإذا واكب ذلك تطور يف العملية الدميقراطية واإعطاء املزيد من 

ال�ضالحيات لل�ضلطة الت�ضريعية.

بني  املواطنة  روح  تعزيز  �ضرورة  على  بوح�ضن  و�ضدد 

اأمام  واحداً  �ضفاً  والوقوف  البحريني  املجتمع  فئات  جميع 

ال�ضيا�ضية،  اأو  االأمنية  اأو  االقت�ضادية  �ضواء  املقبلة  التحديات 

التحديات من  قادرة على مواجهة  البحرين �ضتكون  اأن  موؤكدا 

خالل مل ال�ضمل الوطني بني كافة االأطياف، وجتاوز كل االأزمات 

عرب الوحدة الوطنية.

ال�ضلطة  من  ت�ضتوجب  االقت�ضادية  التحديات  اأن  واأكد 

م�ضرًيا  االأزمة،  ملواجهة  ومدرو�ضة  وا�ضحة  خطة  التنفيذية 

لتوظيف  اقت�ضادية  ا�ضرتاتيجية  م�ضاريع  و�ضع  اإىل  للحاجة 

اأنه ومنذ عقود عديدة مل تطرح احلكومة  مبيًنا  الوطن،  اأبناء 

هناك  واأن  األبا،  �ضركة  م�ضروع  بعد  ا�ضرتاتيجي  م�ضروع  اأي 

االقت�ضاد من جانب وتوظيف  لدعم  امل�ضاريع  ملثل هذه  حاجة 

البحرينيني من جانب اآخر.

اإىل ذلك، هناأ النائب جالل كاظم جاللة امللك و�ضمو رئي�س 

وعيد  الوطني  العيد  مبنا�ضبة  العهد  ويل  و�ضمو  الوزراء 

اجللو�س، موؤكًدا اأنه يوم فرح لكل ال�ضعب البحريني، وفيه تزيد 

التطلعات الوطنية ملزيد من االإجنازات والعطاء، وحمطة يزود 

با�ضرت�ضادات  الدولة  كافة اجلهات يف  امللك  من خاللها جاللة 

وتوجيهات حكيمة.

امللك  جاللة  خطابات  مع  للتعاطي  حاجة  هناك  اأن  واأكد 

بكل دقة وحرفية ملا فيه من خري للوطن، وما حتمله من معاٍن 

�ضامية تدفع بالعملية الدميقراطية نحو مزيد من التطور.

واعترب اأن العيد الوطني هو يوم عطاء لل�ضعب البحريني، 

بحيث  التحديات،  ملواجهة  الوطنية  الوحدة  وتكثيف  وتعزيز 

اجلهود  تظافر  عرب  واالأمن  واالقت�ضاد  التنمية  على  توؤثر  ال 

املجتمعية، من موؤ�ض�ضات جمتمع مدين و�ضخ�ضيات وطنية.

وتعزيز  ال�ضمل  ملِّ  من  ملزيد  ما�ضة  حاجة  ثمة  اأن  وبنينَّ 

ال�ضباب  احتواء  على  والعمل  اليوم،  هذا  يف  الوطنية  الوحدة 

البحريني، مبيًنا اأن اأي خلل يحدث يف دولة ما اإمنا هو ق�ضور 

يف احتواء هذه الفئة املهمة.

مهم،  اأمر  وريا�ضية  �ضبابية  برامج  خلق  اأن  اإىل  واأ�ضار 

عرب  املجتمع  يف  املواطنة  مفهوم  تعزيز  اإىل  للحاجة  اإ�ضافة 

املناهج الدرا�ضية، وامل�ضاريع املختلفة لدى اجلهات احلكومية 

وموؤ�ض�ضات املجتمع املدين.

االنعقاد  دور  افتتاح  خالل  امللك  جاللة  كلمة  اأن  وبنينَّ 

قبل  من  اجلهود  تكثيف  على  حث  وفيها  مهمة،  كانت  االأخري 

وزارة الرتبية والتعليم لتفعيل دور املواطنة، وهو ما ندعمه 

يف ال�ضلطة الت�ضريعية ونوؤكد عليه، لكون التعليم هو اأ�ضا�س 

ن�ضاأة املجتمع.

من جانبه، رفع النائب غازي في�ضل اآل رحمة رئي�س جلنة 

ال�ضباب والريا�ضة النيابية اأ�ضدق التهاين والتربيكات حل�ضرة 

البالد،  عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى  بن  امللك حمد  اجلاللة  �ضاحب 

خليفة  اآل  �ضلمان  بن  خليفة  االأمري  امللكي  ال�ضمو  ول�ضاحب 

رئي�س الوزراء، ول�ضاحب ال�ضمو امللكي االأمري �ضلمان بن حمد 

لرئي�س  االأول  النائب  االأعلى  القائد  نائب  العهد  اآل خليفة ويل 

عيد  وذكرى  املجيد  الوطني  العيد  ذكرى  مبنا�ضبة  الوزراء 

جلو�س جاللة امللك.

وهناأ اآل رحمة �ضعب البحرين الويف بهذه املنا�ضبة، �ضائال 

املوىل العلي القدير اأن يعيد هذه املنا�ضبة الوطنية الغالية على 

بثوب  تزخر  واململكة  الكرمي،  البحرين  �ضعب  وعلى  القيادة 

من  املزيد  لتحقيق  اخلري  م�ضرية  وموا�ضلة  واالزدهار،  العزة 

املكت�ضبات واالإجنازات على خمتلف االأ�ضعدة نحو كل ما فيه 

خري و�ضالح البحرين و�ضعبها العزيز.

املجيد  الوطني  العيد  اأن  رحمة  اآل  امل�ضتقل  النائب  واأكد 

هذه  لرتاب  االنتماء  واإظهار  والوالء  العهد  لتجديد  منا�ضبة 

العمل  من  املزيد  لبذل  ودافع  احلكيمة،  وقيادتها  االأر�س 

الت�ضريعي  العمل  املواطنني من خالل  واملخل�س خلدمة  اجلاد 

والرقابي تاأكيًدا على الثوابت الدميقراطية والوطنية الرا�ضخة 

التي اختطها امل�ضروع الوطني جلاللة امللك.

ود
او

 د
ال

جم

م
ظ

كا
ل 

جال

جة
خا

ة ال
ام

س
أ

مة
ح

ل ر
ي آ

غاز

ن
س

ح
بو

ل 
ما

ج

االأربعاء 4 ربيع االول 1437ـ العدد 9747 

Wednesday 16th December 2015 - No. 9747



05

www.alayam.com

اعتماد جاللة الملك 17 ديسمبر يوًما للشهداء خطوة يجب االحتذاء بها.. شوريون:

العيد محطة لتعميق »المواطنة« ووقفة لالحتفاء بالمنجزات الديمقراطية
      محرر شؤون البرلمان:

قال عدد من اأع�شاء جمل�س ال�شورى اإن العيد 

الوطني ي�شتدعي االحتفاء به، عرب الوقوف على 

املنجزات التي حققتها مملكة البحرين يف م�شرية 

االإ�شالح الدميقراطي بقيادة جاللة امللك.

واأكدوا على اأن اأهم ما ميكن طرحه يف هذه 

»املواطنة«،  م�شاألة  على  التاأكيد  هو  املنا�شبة 

وتعزيز قيمها من خالل دعم املبادرات الر�شمية 

واالأهلية واإقامة الفعاليات التي تدعم هذا املجال.

د.جهاد  ال�شورى  جمل�س  ع�شو  وقالت 

وطنية  منا�شبة  الوطني ميثل  العيد  اإن  الفا�شل 

ملهمة من اأجل توحيد ال�شفوف وا�شتذكار ملحمة 

قيادته  مع  البحرين  �شعب  بالتفاف  تاريخية 

لتحقيق  املا�شية وذلك  ال�شنوات  احلكيمة طوال 

اال�شتقالل الوطني والذي ميثل ذكرى عزيزة على 

قلب كل بحريني وبحرينية.

الوطن  لكل  الوطني عيد  العيد  اأن  واعتربت 

وكل املواطنني، ويعترب فر�شة متجددة من اأجل 

املواطنة،  وتعزيز  واالنتماء  الوالء  قيم  تعزيز 

اأر�س  على  حتقق  مبا  لالحتفال  عر�س  وهو 

الواقع من اإجنازات يف الفرتة املا�شية وحتويل 

الطموحات من الورق لتكون ملمو�شة على اأر�س 

املثابر  والعمل  الواقع من خالل اجلد واالجتهاد 

لتحقيق ذلك.

اأبرز الو�شائل املمكنة  اأن من  وبينت الفا�شل 

لرت�شيخ املواطنة يف هذه املنا�شبة العزيزة العمل 

باملوؤ�ش�شة  مروًرا  االأ�شرة  من  بدًءا  واحدة  بيد 

والبيئة  اجلامعة  اأو  املدر�شة  �شواء  التعليمية 

املهنية وذلك للت�شافر والعمل من اأجل البحرين 

ويتحقق  والر�شالة،  الهدف  فهي  واحد،  بقلب 

العمل مببداأ وطني  االإخال�س يف  ذلك من خالل 

والناأي عما يثري الع�شبيات الطائفية اأو احلزبية 

ودعم  والت�شتيت،  التفرقة  دعوات  وجتنب 

ال�شمل  ومل  والتكاتف  للوحدة  الداعية  امل�شاريع 

قوية  بحرين  اأجل  من  ال�شبيل  فهي  الوطني، 

ومزدهرة. اأما فيما يتعلق بالتطلعات الت�شريعية 

يف هذه املنا�شبة الغالية، قالت الفا�شل اإن جميع 

اأيامنا بالربملان 16 دي�شمرب؛ الأننا نعمل بوترية 

الوطن  اأجل  من  ونعمل  م�شتمرة،  ت�شريعية 

ومل�شلحته، وتتميز منا�شبة هذا العام باالحتفاء 

بالبوا�شل �شهداء الدفاع عن العروبة يف جمهورية 

هذا  يف  مثمنة  ال�شرعية،  عن  دفاًعا  وذلك  اليمن 

ال�شامي  اخلطاب  يف  امللكية  التوجيهات  ال�شدد 

ب�شهداء  لالحتفال  احلايل  االنعقاد  دور  بافتتاح 

الواجب من قوة دفاع البحرين. وا�شتدركت »اإنني 

كما كنت دائًما و�شاأ�شتمر داعمة الأي ت�شريع يعزز 

من قيم املواطنة، وذلك من خالل دعم املبادرات 

الر�شمية واالأهلية الداعية لذلك اأو من خالل ر�شد 

وامل�شاريع  الفعاليات  لتنفيذ  املنا�شبة  املوازنات 

املهمة يف هذا املجال«.

من جانبه هناأ ع�شو جمل�س ال�شورى جواد 

اخلياط القيادة الر�شيدة مبنا�شبة العيد الوطني 

معترًبا  امللك،  جاللة  جلو�س  وذكرى  للبحرين 

اأن يحتفى به ملا ميثله من  اليوم ينبغي  اأن هذا 

منا�شبة وطنية مهمة لكل البحرينيني.

وقفة  هي  اإمنا  الوطني  العيد  هذه  اأن  وبنينّ 

حتقيقها  مت  التي  واملكا�شب  باملنجزات  لالحتفاء 

يف ظل امل�شروع االإ�شالحي جلاللة امللك، واإلقاء 

من  املزيد  لتحقيق  امل�شتقبل،  نحو  بعيدة  نظرة 

مروًرا  املنا�شبة  هذه  متر  ال  بحيث  االإجنازات، 

مبداأ  تر�شيخ  �شرورة  على  اخلياط  واأكد  عابًرا. 

على  عليها  والتاأكيد  اليوم،  هذا  يف  املواطنة 

ا واأن مبداأ  جميع امل�شتويات واملجاالت، خ�شو�شً

املواطن  من  واملطلوب  العطاء  مبداأ  هو  املواطنة 

البحريني اأن يعطي بلده ووطنه كل ما من �شاأنه 

اأن يحقق له النماء واالإزدهار والتطور، اإىل جانب 

ما �شيقدمه الوطن كنتيجة طبيعية لهذا االنتماء 

من مكت�شبات م�شتحقة للمواطن.

دافًعا  ي�شكل  اأن  يجب  اليوم  هذا  اأن  واأكد 

اأجل عطاء  اأكرب الأع�شاء ال�شلطة الت�شريعية من 

اإجنازه  مت  ما  ح�شر  �شرورة  مبيًنا  اأف�شل، 

ملا  نظًرا  تطويرها  على  والعمل  ت�شريعات  من 

يحتاجه الوطن واملواطن، مبيًنا اأن هناك الكثري 

من الت�شريعات املهمة التي �شتتواكب مع الفرتة 

من  بلغه  وما  ال�شورى  جمل�س  اأن  املقبلة.وبنينّ 

العملية  منجزات  من  واحدة  هو  اإمنا  عطاء 

بيت  هناك  بات  البحرين، حيث  الدميقراطية يف 

ت�شريعي ي�شم عدًدا كبرًيا من اخلربات املختلفة، 

فيه  �س  الذي متحنّ املكان  ال�شورى  اأ�شبح  بحيث 

باأف�شل  اأن تظهر  اأجل  القوانني والت�شريعات من 

حلة و�شورة.

ي�شتمر يف  �شوف  ال�شورى  اأن جمل�س  واأكد 

اأف�شل، والعمل على حتقيق  اأدوار وطنية  تقدمي 

تطلعات املواطنني عرب االرتقاء بالت�شريع.

اإىل ذلك توجه ع�شو جمل�س ال�شورى د.حممد 

التهاين  اخلزاعي مبنا�شبة العيد الوطني باأجمل 

املنا�شبة  الر�شيدة بهذه  امللك والقيادة  اإىل جاللة 

الوطنية العزيزة على قلوب جميع البحرينيني، 

اأن يحفظ الوطن واأن ينعم باالأمن  داعًيا من اهلل 

واالأمان واال�شتقرار عليه، فلي�س هناك من نعمة 

نتمناها اأف�شل من هذه النعمة. 

للحفاظ  جميًعا  املواطنني  اخلزاعي  ودعا 

بظله،  ي�شتظل اجلميع  الذي  الوطن  على �شالمة 

م�شتدرًكا »قد قيل اأن حب الوطن من االإميان واأنه 

يعلو  �شيء  وال  الوطن  من  واأغلى  اأعز  �شيء  ال 

عليه واأن قيم املواطنة احلقة اأن يعي�س االإن�شان 

يف �شالم مع نف�شه اأوالً ليتمكن من العي�س ب�شالم 

االخطار  يجننّبنا  اأن  اهلل  وندعو  االآخرين.  مع 

املحيطة بنا يف هذا العامل املتالطم«.

ال�شورى �شنعمل  واأ�شاف »نحن يف جمل�س 

كفريق من اأجل مترير الت�شريعات التي من �شاأنها 

احلفاظ على �شالمة الوطن وتعود باخلري ل�شالح 

املواطنني رغم الظروف االإقت�شادية ال�شعبة التي 

اخلام  النفط  اأ�شعار  انهيار  ب�شبب  منها  نعاين 

الذي تعاين منه جميع الدول املنتجة، و�شنجتاز 

هذه املرحلة التي من اأهم اأ�شبابها عدم اال�شتقرار 

الذي متر به هذه املنطقة من العامل«.

ال�شورى  جمل�س  ع�شو  هناأت  جانبها  من 

الر�شيدة  القيادة  الكوهجي  عبداجلبار  فاطمة 

مبنا�شبة العيد الوطني املجيد، م�شيدة باخلطوة 

دي�شمرب  من  الـ17  يوم  بجعل  ال�شامية  امللكية 

ذكرى  ي�شادف  ما  وهو  الوطن  ل�شهداء  يوًما 

جلو�س جاللة امللك، وهو ما يبني حر�س جاللته 

جمل�س  اأن  واأكدت  واأهاليهم.  لل�شهداء  وتقديره 

ب�شورة  يتطلع  ت�شريعية  ك�شلطة  ال�شورى 

القدوة  من  انطالًقا  املواطنة،  مبداأ  لتعزيز  دائمة 

اإىل الدفع باأن تكون املناهج  ال�شاحلة، وو�شوالً 

الدرا�شية منهالً كافًيا لتدري�س املواطنة ال�شاحلة، 

لكونها تعر�س يف مرحلة التن�شئة االجتماعية.

خالل  من  اإال  تتاأتى  ال  املواطنة  اأن  واأكدت 

خالل  من  والعملي  النظري  اجلانبني  بني  املزيد 

ظهور منت�شبي وزارة الرتبية بطريقة تعرب عن 

املواطنة احلقيقية، باالإ�شافة اإىل دور موؤ�ش�شات 

بني  املهمة  ال�شمة  هذه  ن�شر  يف  املدين  املجتمع 

اأن كل ما يعي�س على هذا الوطن  النا�س.واأكدت 

ويحمل الهوية الوطنية هم يف االأ�شل مواطنون 

التغرير  يتم  الذين  ال�شباب  واأن  �شاحلون، 

املواطنة  ل�شورة  خمالفة  �شورة  وغر�س  بهم 

من  م�شرتكة  جلهود  يحتاجون  اإمنا  ال�شحيحة، 

اأجل اإي�شاح املفاهيم ال�شحيحة لهم.

يتطلعون  ال�شورى  جمل�س  يف  اأنهم  واأكدت 

يف  ي�شب  مبا  القوانني  وتطوير  حت�شني  اإىل 

م�شرتكة  توجهات  اأنها  موؤكًدا  املواطن،  �شالح 

اللتني  والتنفيذية،  الت�شريعية  ال�شلطتني  بني 

والقوانني  الت�شريعات  لتطبيق  دائًما  تتوجهان 

التي ترفع من امل�شتوى املعي�شي للمواطن وحتقق 

املزيد من املكت�شبات اإليه.
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 المشروع اإلصالحي لجاللة الملك عزز مكانة البحرين االقتصادية عالمًيا

رجال أعمال: العيد الوطني مناسبة لشحذ الهمم على طريق مواصلة اإلنجاز
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       خالد موسى

اعتزازها  عن  اقت�صادية  فعاليات  اأعربت 

جاللة  جلو�س  وعيد  الوطني  اليوم  بذكرى 

امللك املفدى، الفتني اإىل النه�صة التنموية التي 

�صهدتها البحرين خالل االأعوام الـ 16 املا�صية 

وال�صناعية  التجارية  االأ�صعدة  خمتلف  على 

وخ�صوا  وغريها،  واخلدمية  والعمرانية 

بالذكر اأجواء االأمن واال�صتقرار التي تنعم بها 

مملكة البحرين بف�صل حكمة قيادتها الر�صيدة، 

هذه االأجواء التي تعترب اأ�صا�صا الأي ازدهار.

ثقتها  االقت�صادية عن  الفعاليات  واأعربت 

متانة  تعزيز  على  الر�صيدة  القيادة  بقدرة 

االقت�صاد البحريني الذي بني على اأ�ص�س قوية 

الوطنية  الكفاءات  ودعم  اقت�صادي  تنوع  من 

واخلا�س،  العام  القطاعني  بني  وال�صراكة 

وجتاوز اأية اأزمات حالية اأو م�صتقبلية.

ال�شمري: نفخر بعيدنا الوطني
البحرين  اإدارة غرفة  وقال ع�صو جمل�س 

ال�صمري  عبداحلكيم  وال�صناعة  للتجارة 

اجلميع  وعلى  الوطني،  بيومنا  كثرياً  »نفخر 

يف  الكثري،  لهم  قدم  لوطن  اأوفياء  يكونوا  اأن 

فرحة  اليوم  ونعي�س  احلياة،  مناحي  �صتى 

الذكرى املتجددة لليوم الوطني ويوم جلو�س 

االأمن  بدواعي  ننعم  ونحن  امللك  جاللة 

االقت�صاد  »اأن  مو�صحاً  واال�صتقرار«،  واالأمان 

كثرية  حتديات  جتاوز  يف  جنح  البحريني 

من  يعاين  الذي  العاملي  االقت�صاد  �صربت 

العديد من امل�صكالت، وجعله يواكب االأن�صطة 

االقت�صادية العاملية«.

الكبرية  اأن هذه االإجنازات  ال�صمري  وبني 

التي �صملت جميع نواحي احلياة االقت�صادية 

التعليم  ونه�صة  واالجتماعية  والتنموية 

اإىل تعزيز مكانة  اإ�صافة  واخلدمات ال�صحية، 

مملكة البحرين اإقليميا ودوليا، واأكد اأن املتابع 

يلم�س  البحرين  االقت�صادي يف مملكة  لل�صاأن 

اهتماما بالغا بدعم القطاع اخلا�س وت�صجيع 

جميع املوؤ�ص�صات والوزارات على تهيئة �صبل 

منو القطاع التجاري واخلدمي وال�صناعي كي 

يزاول الدور املنوط به من زيادة الدخل العام 

العاملة  اليد  من  املزيد  وا�صتقطاب  للدولة 

اأمام  بتناف�صييتها  البحرين  واإظهار  البحرينة 

العامل.

كبحرينيني  »اإننا  بالقول  حديثه  واختتم 

بوطننا  نفخر  اأن  لنا  يحق  اليوم  هذا  يف 

خلف  واحداً  �صفاً  نكون  اأن  ويجب  وقيادتنا، 

هذه القيادة الر�صيدة«.

املوؤيد: قواعد اقت�شادية �شلبة
منى  االأعمال  �صيدة  قالت  جانبها،  من 

امللك  جلاللة  االإ�صالحي  امل�صروع  اإن  املوؤيد 

املفدى اأر�صى القواعد ال�صلبة التي ت�صري عليها 

مملكتنا العزيزة يف �صتى املجاالت ال�صيا�صية 

وعزز  واالجتماعية،  واالقت�صادية  واالأمنية 

الذي  وا�صتقرارها  باأمنها  البحرين  ح�صارة 

اأن  اإىل  وا�صار  املتني،  اقت�صادها  على  انعك�س 

للقيادة  ال�صديدة  والتوجيهات  الثاقبة  الروؤية 

احلكيمة اأ�صهمت يف تعزيز البيئة اال�صتثمارية 

التقنية  وتوطني  االأموال  روؤو�س  وجذب 

على  القادرة  املتميزة  اخلربات  وا�صترياد 

حتقيق قيمة م�صافة اإىل االقت�صاد الوطني.

ولفتت املوؤيد اإىل اأن منا�صبة اليوم الوطني 

ال�صليم  النهج  كر�صت  وخالدة،  عزيزة  ذكرى 

واحلنكة ال�صيا�صية واالإدارية التي تتعامل بها 

املفدى، وجنحت  امللك  بقيادة جاللة  البحرين 

يف تنمية االقت�صاد الوطني يف ظل اأجواء عدم 

ا�صتقرار ت�صرب مناطق كثرية حولنا، وعززت 

يف  املتوازنة  االقت�صادية  التنمية  فل�صفة  من 

االإ�صكانية  امل�صاريع  وتوزع  البحرين،  اأرجاء 

واالقت�صادية على خمتلف املناطق، مع توفري 

متطلبات احلياة الكرمية للمواطن.

مر�صح  البحرين  اقت�صاد  اأن  واأكدت 

القادمة  الفرتة  النجاح يف  من  املزيد  لتحقيق 

تهاوي  عن  الناجمة  الكبرية  التحديات  رغم 

اإىل ذلك هو  الطريق  اإن  النفط، وقالت  اأ�صعار 

دوره  وتفعيل  اخلا�س  القطاع  قدرات  تعزيز 

يف  الأهميتها  اال�صتثمارية  امل�صاريع  ودعم 

عمل  فر�س  وتوفري  اال�صتثمار،  حجم  زيادة 

جديدة للكوادر الوطنية املوؤهلة للعمل ودعم 

االقت�صاد املحلي.

احلواج: نه�شة كبرية لقطاع الأعمال
جمل�س  ع�صو  احلواج  جواد  قال  بدوره، 

اإن  البحرين  و�صناعة  جتارة  غرفة  اإدارة 

جاء  املفدى  امللك  جلاللة  االإ�صالحي  امل�صروع 

ليعك�س روؤى طموحة جلاللة امللك تت�صق مع 

تطلعات جميع الفئات املجتمعية يف البحرين 

واالجتماعية  واالقت�صادية  منها  ال�صيا�صية 

طريق  خارطة  و�صكل  واالأكادميية،  واملهنية 

ململكة البحرين اإىل م�صتقبل اأكرث ازدهاراً.

واأكد احلواج اأن امل�صروع االإ�صالحي اأ�ص�س 

جرى  حيث  االأعمال،  لقطاع  كبرية  لنه�صة 

مكتوبة  ا�صتثمارية  ت�صريعية  بيئة  تاأ�صي�س 

مركز  مثل  نوعية  هيئات  وظهرت  ووا�صحة، 

البحرين للتحكيم التجاري، وجاء الكثري من 

ال�صراكة  وتعززت  كما  للبلد،  اال�صتمثارات 

اإ�صافة  واخلا�س،  احلكومي  القطاعني  بني 

وحتقيق  اال�صتثمار  بيئة  ت�صجيع  تفعيل  اإىل 

احلكومية  االجهزة  لدى  التفاعل  من  مزيد 

االعمال يف  لت�صهيل مهمة رجال  العالقة  ذات 

اخلدمات  وزيادة  التجاري  التبادل  تطوير 

التجارية  واملوؤ�ص�صات  للمواطنني  املقدمة 

وحت�صني نوعيتها.

الوطني  بالعيد  االحتفال  اأن  اإىل  واأ�صار 

ونهاية،  ببداية  مقرتناً  واحداً  يوماً  لي�س 

للتطوير  قابلة  اأ�صا�صية  ركيزة  هو  واإمنا 

ال�صيا�صية  القيادة  طموح  واأن  خا�صة  الدائم، 

والقطاع اخلا�س يف جمال التطوير والتغيري 

الرتكيز على  االف�صل لي�س له حدود، مع  اإىل 

املقدمة  احلكومية  اخلدمات  بجودة  االرتقاء 

للقطاع اخلا�س.

مكنا�س: ركزت ا�شتثماراتي
 يف البحرين عقب امل�شروع الإ�شالحي
ورئي�س  االأعمال  رجل  قال  جانبه،  من 

القاب�صة  برومو�صيفن  جمموعة  اإدارة  جمل�س 

جلاللة  االإ�صالحي  امل�صروع  اإن  مكنا�س  اأكرم 

امللك املفدى جاء يف م�صمونه و�صياقه الزمني 

ويرتجم  البحرين،  اأبناء  تطلعات  عن  ليعرب 

طموحهم يف اأخذ مكانتهم بني االأمم املتطورة. 

املنجزات  زخم  اأن  اإىل  مكنا�س  واأ�صار 

املفدى  امللك  التي رافقت تويل جاللة  الوطنية 

مقاليد احلكم، واإىل حتول البحرين اإىل ور�صة 

اإىل  الفتا  ال�صعد،  خمتلف  على  كبرية  عمل 

يف  اقت�صادية  حرية  من  البحرين  �صهدته  ما 

كافة نواحي احلركة التجارية وال�صناعية يف 

اململكة، وو�صلت ن�صبة التملك بامل�صاريع على 

اختالف فئاتها اىل 100% ملختلف اجلن�صيات، 

االقت�صادي  والن�صاط  الدخل  م�صادر  وتنوع 

فاق نظرياته يف دول اجلوار، اىل ان ا�صبحت 

والعدالة  باحلرية  يحتذى  منوذجا  اململكة 

االقت�صادية اقليميا وعامليا.

التاريخ  عرب  كانت  البحرين  اأن  واأكد 

جاء  ثم  متقدماً،  واقت�صادياً  جتارياً  مركزاً 

العملية  االأطر  لي�صع  االإ�صالحي  امل�صروع 

ريادتها  وتكري�س  البحرين  مكانة  لتعزيز 

اإطالق  »بعد  واأ�صاف  املنقطة،  م�صتوى  على 

جاللة امللك للم�صروع االإ�صالحي �صهدنا حركة 

جذب ا�صتمثارات اأجنبية كبرية، واأنا �صخ�صيا 

حر�صت على نقل جانب كبري من ا�صتثمارتي 

مملكة  يف  الرئي�صي  مقري  اإىل  املختلفة 

العهد  �صمو ويل  اإ�صدار  مع  البحرين، خا�صة 

والتي   2030 االقت�صادية  البحرين  روؤية 

الطريق  اأ�صبح  حيث  امللك،  جاللة  باركها 

يف  اأعمال  كرجال  اأمامنا  وخمت�صرا  وا�صحا 

كيفية تعزيز م�صاهتمنا يف تطوير بلدنا«.
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بومطيع: انتقلنا ملرحلة جديدة من الأداء
الدكتور  للجودة  البحرين  جمعية  رئي�س 

خالد جا�شم بومطيع اأكد اأن م�شروع جاللة امللك 

اقت�شادي  تطور  اأمام  الطريق  مهد  الإ�شالحي 

الإدارة  احلديثة يف  املفاهيم  على  يرتكز  علمي 

والت�شريعات  وال�شحن  واجلمارك  والتجارة 

وكل ما له عالقة ببناء نظام اقت�شادي متكامل 

حديث ومتطور.

القت�شادية  النه�شة  اإن  بومطيع  د.  وقال 

مفاهيم  معها  �شادت  البحرين  �شهدتها  التي 

ا�شتدامة  لتحقيق  و�شول  والتناف�شية  اجلودة 

املفاهيم  »هذه  واأ�شاف  واملوارد،  النتاج 

البحرين  يف  لن�شهدها  كنا  ما  املتطورة 

وال�شفافية  القت�شادية  احلرية  اأجواء  لول 

الإ�شالحي  امل�شروع  كان  التي  والتناف�شية 

قدماً  البناء  مع  منطلقها،  املفدى  امللك  جلاللة 

على اأ�ش�س احلرية القت�شادية وتنوع م�شادر 

الدخل وتهيئة املزيد من فر�س العمل للعمالة 

والكفوؤ  املوؤهل  البحريني  وجعل  الوطنية 

اخليار الأمثل ل�شوق العمل«.

م�شروع  اأن  اجلمعية  رئي�س  واو�شح 

جاللة امللك املفدى ميثل خارطة طريق مل�شتقبل 

واعد اكرث ا�شراقاً لالأجيال القادمة، انطالقاً من 

املرتكزة  القت�شادية  الأ�ش�س  من  �شلبة  قاعدة 

�شوق  وتطوير  البحريني  ال�شباب  تاأهيل  على 

ال�شتثمار  بيئة  تخدم  ت�شريعات  و�شن  العمل، 

املزيد  حتقيق  مع  اململكة،  يف  العمال  ومناخ 

كبح  مثل  الكبرية  القت�شادية  املنجزات  من 

جماح معدل البطالة عند اأقل من 4%، وو�شول 

البحرين اإىل م�شاف دول العامل يف جمال حرية 

الت�شهيالت  اف�شل  وتقدمي  والقت�شاد  التجارة 

جعل  ما  احلر،  العمل  واجواء  ال�شتثمارية 

اململكة تتبواأ مقدمة الالئحة العاملية يف العديد 

من املميزات القت�شادية.

ال�سعيد: خطوة متقدمة
 على طريق العمل القت�سادي
من جانبه، قال رجل الأعمال كاظم ال�شعيد 

اإن امل�شروع الإ�شالحي جلاللة امللك املفدى مثل 

ال�شيا�شي  التحديث  خطوة متقدمة فى م�شرية 

م�شمونه  فى  وجاء  للبحرين،  والقت�شادي 

و�شياقه الزمني ليرتجم طموح جاللة امللك من 

خلق الأجواء واملناخات وما وفرته من اأر�شية 

ال�شيا�شية  املجالت  جميع  يف  التطورات  من 

والجتماعية والت�شريعية والقت�شادية.

اأن امل�شروع الإ�شالحي  واأ�شار ال�شعيد اإىل 

النظام  اإطالق  يف  اأ�شهم  املفدى  امللك  جلاللة 

الفردية  املبادرة  البحرين على  القت�شادي فى 

مع  والتنقل  ال�شتثمار  يف  املال  راأ�س  وحرية 

تنمية  يف  اخلا�س  القطاع  دور  وتاأكيد  دعم 

املوارد وتن�شيط احلراك القت�شادي.

الأعياد  عن  احلديث  عند  اأنه  وا�شاف: 

العمل  ميثاق  اإىل  الإ�شارة  من  بد  ل  الوطنية 

امللك  جاللة  روؤية  يعك�س  الذي  الوطني 

الإ�شالحية على جميع ال�شعد، ومنها ال�شعيد 

قطاعات  جانب  من  الثقة  واأكد  الإقت�شادي، 

يف  ال�شتثمار  مناخ  يف  والعمال  التجارة 

بف�شل  اأ�شبحت  القطاعات  وهذه  البحرين، 

حمفزة  منطلقات  بتوافر  وعي  على  امليثاق 

لواقع اقت�شادي قابل لأن يتطور با�شتمرار.

اإن  اأي�شاً  القول  ميكن  عام،  »ب�شكل  وقال 

كفيل  وا�شتقراره  بلد  اي  يف  ال�شيا�شي  املناخ 

اآفاقا جديدة دوماً  بان يعزز هذه الثقة ويفتح 

وفره  ما  وهذا  القت�شادي،  والعمل  للبناء 

البحرين  روؤية  انطلقت  خالله  ومن  امليثاق، 

فيها  تعلمون  كما  وهي   ،2030 القت�شادية 

تنه�س  نوعية  اإ�شافة  ي�شكل  ما  املحاور  من 

بواقعنا القت�شادي. و�شتظل البحرين ا�شتناداً 

على  قادرة  امليثاق  يف  الواردة  الأ�ش�س  على 

تطورنا  تخدم  التي  وامل�شاريع  املبادرات  خلق 

القت�شادي.

اأخذوا  العمال  رجال  اأن  ال�شعيد  واأو�شح 

من  الكثري  ونفذوا  وتبنوا  املبادرة  زمام 

امل�شاريع يف كافة امليادين، �شناعية، وجتارية، 

غري  ويف  و�شياحية،  وخدماتية،  وعقارية، 

ذلك من املجالت، كما دخل الكثريون منهم يف 

�شراكات ا�شرتاتيجية مع م�شتثمرين و�شركات 

اأجنبية.

نا�س: ن�سري جتاه امل�ستقبل على خطى مدرو�سة
من جانبه، اأ�شار رجل الأعمال �شمري نا�س 

من  دي�شمرب  من  ع�شر  ال�شاد�س  يوم  اأن  اإىل 

بالعيد  البحرين  فيه  حتتفل  والذي  عام،  كل 

الوطني املجيد وذكرى تويل جاللة امللك املفدى 

اجنازات  ل�شتح�شار  منا�شبة  احلكم،  مقاليد 

�شتى  يف  �شاخمة  و�شروح  عظيمة  ح�شارية 

يف  والتكامل  بال�شمولية  ات�شمت  امليادين 

جوانبها التنموية والب�شرية، واأكد اأن البحرين 

ت�شري على خطط مدرو�شة متتد للم�شتقبل بعيد 

المد من خالل ا�شرتاتيجية البحرين )2030( 

والتي ت�شع توجهات وروؤى البحرين التنموية 

اإىل  وا�شتنادا  حمكمة  خطة  وفق  للم�شتقبل 

من  قدر  اأكرب  وحتقيق  والتناف�شية  العدالة 

التنمية املتوافقة مع ما ت�شهده البالد من جتربة 

احلرية  مناخ  خاللها  تعزز  رائدة  دميقراطية 

والنفتاح، والتطور واملواطنة وحقوق الن�شان 

حيث يزداد فيها نطاق التقدم وال�شالحات اىل 

اململكة حتظى  ما جعل  التوقع  ما وراء حدود 

باإ�شادة واعجاب دول العامل.

ولفت نا�س اإىل جناح القت�شاد البحريني 

يف جتاوز كثري من التحديات ال�شابقة، وهو ما 

تتبعه  الذي  النهج  جناعة  اإىل  بو�شوح  ي�شري 

اأهلها  ما  القت�شاد  ميادين  خمتلف  يف  اململكة 

لأن تتبواأ املراكز الوىل يف احلريات القت�شادية 

موؤ�شرات  بح�شب  ال�شتثمارات  وجذب 

القت�شادية  والهيئات  الوكالت  وت�شنيفات 

اأن ينمو  العاملية يف ظل توقع جمل�س التنمية 

الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي ململكة البحرين 

على  املائة  يف   2،4 مبعدل  احلايل  العام  يف 

القل نتيجة انتعا�س قطاع الت�شنيع والإنفاق 

احلكومي.

احلجريي: ازدهار القطاع اخلا�س
اإدارة جمموعة  رئي�س جمل�س  اأكد  بدوره، 

جمعية  وم�شت�شار  لالأعمال،  اخلليج  م�شتقبل 

احلجريي،  اأحمد  التقنية،  ل�شركات  البحرين 

وعيد  الوطني  بالعيد  البحرين  احتفالت  اأن 

منا�شبة  هي  املفدى  امللك  جاللة  جلو�س 

ل�شتلهام الجنازات الكبرية التي حتققت على 

�شعيد التنمية امل�شتدامة يف مملكة البحرين يف 

خمتلف املجالت، ومن بينها جمال الت�شالت 

اململكة  املعلومات، حيث و�شعت  وتكنولوجيا 

املجال  هذا  وعامليا يف  اإقليميا  متقدم  مركز  يف 

و�شغلت  العاملية،  والتقارير  للموؤ�شرات  وفقا 

موؤ�شر  يف  عاملياً   30 املرتبة  البحرين  مملكة 

لتكنولوجيا  العاملي  التقرير  اجلاهزية بح�شب 

قطاع  »بات  احلجريي  وقال  املعلومات 

يت�شم  املعلومات  وتكنولوجيا  الت�شالت 

والبتكار،  املناف�شة  على  والقدرة  باحليوية 

بها  تنفرد  كثرية  مقومات  وجود  مع  خا�شة 

بينها  ومن  القطاع  هذا  يف  البحرين  مملكة 

البداع  القادرة على  البحرينية  الكوادر  وجود 

املنا�شبة  التقنية  احللول  وتوفري  والبتكار 

من  العديد  ووجود  العربية،  العمل  لبيئة 

نظري  تدريب  توفر  التي  واملعاهد  الكليات 

املعلومات  تقنية  جمال  يف  متطور  وعملي 

والت�شالت، والقرب من �شوق اململكة العربية 

ال�شعودية، وغريها من املقومات«.

واأ�شاد بدور الكثري من الهيئات التي كانت 

مثل  امللك،  جلاللة  الإ�شالحي  امل�شروع  نتائج 

دعم  يف  ومتكني  القت�شادية  التنمية  جمل�س 

قطاع  م�شاهمة  اأن  واأو�شح  اخلا�س،  القطاع 

املحلي  الناجت  يف  واملعلومات  الت�شالت 

خا�شة   ،%15 اإىل  و�شول  لالرتفاع  مر�شحة 

بني  بن�شبة ترتاوح  للقطاع  ال�شنوي  النمو  مع 

النفط  م�شاهمة  تراجع  مقابل  باملائة   4 اإىل   3

النفتاح  اأن  واأ�شاف  قيا�شية،  م�شتويات  اإىل 

القت�شادي الذي �شهدته مملكة البحرين �شاهم 

تكنولوجيا  �شركة   400 من  اأكرث  وجود  يف 

متخ�ش�شة  منها   50 وات�شالت،  معلومات 

ب�شكل رئي�شي بربجميات احلا�شوب.

االقتصاد البحريني نجح في تجاوز الكثير من التحديات واألزمات
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لل�شعب  »�أمتنى  �أحمد  �أنور  �لإعالمي  وقال 

�لبحريني �لويف �أن يعي�ش طو�ل عمره �أحلى �للحظات 

ما هو موجود يف ظل  بكل  ي�شتمتع  و�أن  يف وطنه، 

و�لو�فدين  �ملقيمني  لكل  و�أمتنى  و�لأخوة،  �لتالحم 

يف �لبحرين �لغالية �ن يعي�شو� مع بع�ش يف وئاٍم 

وحمبٍة لتزدهر هذه �لبالد �لغالية، وتهنئتي تتو��شل 

�ىل ح�شرة �شاحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�شى �آل 

خليفة عاهل �لبالد �ملفدى، و�ىل �شاحب �ل�شمو �مللكي 

�لوزر�ء  رئي�ش  خليفة  �آل  �شلمان  بن  خليفة  �لمري 

�مللكي �لمري �شلمان بن  �ل�شمو  �ملوقر، و�ىل �شاحب 

حمد �آل خليفة ويل �لعهد نائب �لقائد �لأعلى �لنائب 

�لأول لرئي�ش �لوزر�ء«.

من جهته، بارك �لإعالمي ع�شام نا�شر للبحرين 

وعيد  �ملجيد  �لوطني  عيدها  و�شعباً  وحكومًة  ملكاً 

جلو�ش جاللة �مللك رعاه �هلل �لذي حتقق للبحرين يف 

ظل عهده �مليمون نقالت نوعية طالت �شتى مناحي 

�حلياة، حيث ج�شد جاللته منذ �أن ت�شلم مقاليد �حلكم 

�لرغبة �ل�شادقة يف بذل كل جهد ي�شكل �متد�د جلهود 

و�لعمل  �ملدنية  �لدولة  بناء  يف  �هلل  رحمهم  �أ�شالفه 

على تكري�ش مالحمها على كافة �ل�شعد، عالوة على 

�أبناء  مكونات  خمتلف  بني  �لتعاي�ش  معاين  تاأ�شيل 

�لبحرين  غدت  حتى  و�ملذهبية  �لعرقية  �لبحرين 

وطناً يغبطنا عليه �لكثري ول ي�شعنا يف خ�شم هذه 

�حلب  جندد  �أن  �إل  جميعاً  علينا  �لعزيزة  �ملنا�شبة 

و�لولء و�لطاعة للقيادة �لر�شيدة و�لنتماء لكل ذرة 

�أن  وجل  عز  �ملوىل  و�أدعو  �لطاهر،  وطننا  تر�ب  من 

يحفظ �جلميع من كل مكروه و�أن يدمي علينا نعمة 

�لأمن و�لأمان.

وقالت �لإعالمية عهدية �أحمد »�إن �لحتفال بيوم 

هو  �ملفدى  �مللك  وعيد جلو�ش جاللة  �لوطني  �لعيد 

يوم نذكر فيه �نف�شنا باأن �لوطن هو �أغلى ما ميلكه 

�لن�شان، فالوطن بيت..

و�لوطن �أ�شرة..«.

�لوطن ح�شن يجعلنا ن�شعر بالأمان و�لطماأنينة 

و�لنتماء، مرت علينا حلظات جميلة وحلظات تعلمنا 

�لوحيدة  �لأر�ش  هي  �لبحرين  �أر�ش  �أن  من خاللها 

�لتي جتمعنا جميعاً ك�شعب، ويف كل عام يف عيدنا 

�لعيد  فرحة  و�أتذكر  ذكرياتي  ��شرتجع  �لوطني 

�لنارية،  �لألعاب  ننتظر  ونحن  و)�للمة(  �لوطني 

�لغنية  هذه  ترديد  يف  نف�شي  وبني  بيني  و��شتمتع 

)ت�شلم لنا بالدنا..(

�زدهار  وز�د  �حتفالتنا  وز�دت  �ل�شنون  مرت 

هي  وكم  �لبحرين،  جميلة  هي  كم  �لغالية،  مملكتنا 

جميلة هذه �لر�ش على قلوبنا، و�أمتنى �ن نزرع هذ� 

�حلب و�لنتماء يف قلوب �أولدنا، فالنتماء لالأر�ش 

�لتي  هي  �لقادمة  فالأجيال  و�أم،  �أب  كل  م�شوؤولية 

�شت�شتمر يف بناء �لوطن فلنغر�ش ثمرة �حلب د�ئماً 

فيهم، وكل عام وكل �لبحرين بخري.

وقالت �لعالمية �شيماء رحيمي »يف هذه �ليام 

ل  �لطيبة،  �لر�ش  هذه  على  نعي�شها  �لتي  �جلميلة 

ي�شعني �إل �ن �رفع �أ�شمى �آيات �لتهاين و�لتربيكات �إىل 

مقام ح�شرة �شاحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�شى �آل 

خليفة عاهل �لبالد �ملفدى، و�إىل �شاحب �ل�شمو �مللكي 

�لوزر�ء  رئي�ش  خليفة  �آل  �شلمان  بن  خليفة  �لأمري 

�لأمري �شلمان بن  �مللكي  �ل�شمو  �ملوقر، و�إىل �شاحب 

�لأعلى  �لقائد  �لأمني نائب  �لعهد  �آل خليفة ويل  حمد 

جمل�ش  لرئي�ش  �لأول  �لنائب  �لبحرين  دفاع  لقوة 

�ملوىل  �شائلًة  كافة،  �لبحرين  �شعب  و�إىل  �لوزر�ء، 

�لقدير �أن مين على مملكتنا �لعزيزة مبزيد من �لأمن 

و�لرخاء و�لزدهار و�أن يحفظ �هلل �لبحرين وقيادتنا 

�لر�شيدة و�شعبها �لويف من كل �شر«.

و�أ�شافت �أنه يف هذه �ليام �لغالية و�لتي حتتفل 

مملكة �لبحرين يف �ليوم �ل�شاد�ش ع�شر من دي�شمرب، 

بالعيد �لوطني �ملجيد وذكرى تويل جاللة �مللك مقاليد 

�حلكم، نبارك لأنف�شنا على ما و�شلت �ليه �لبحرين 

من جناحات وتقدم ورفعة يف جمالت عديدة وعظيمة 

ويف �شروح �شاخمة، �ت�شمت بال�شمولية و�لتكامل يف 

جو�نبها �ل�شيا�شية و�لتنموية و�لب�شرية و�لن�شانية 

وطنية  ملحمة  لت�شكل  و�لجتماعية،  و�لقت�شادية 

مزدهرة  ملرحلة  عنو�ناً  بحق  وتكون  �لوطن  لبناء 

�لإجناز،  تلو  �لإجناز  فيها  يتحقق  �لبالد  تاريخ  يف 

وترتفع خاللها ر�يات �لرفاهية و�لعزة. 

ومن جهتها، قالت �لإعالمية بدور عدنان مهنئة 

بالعيد �لوطني وعيد جلو�ش جاللة �مللك..

»لقد �أقبل دي�شمرب.. ذلك �ل�شيف �لذي نرتقبه هذ� 

�لعام كعهدنا كل عام باأح�شانه �لد�فئة رغم �نفا�شه 

�لباردة لنجدد �لعهد و�لولء لأر�شنا �لغالية وملليكنا 

�ملوقر  �لوزر�ء  ورئي�ش  �لمني  عهده  وويل  �ملفدى 

�د�مهم �لعلي �لقدير ذخر�ً و�شند�ً وعز�ً ململكتنا فكل 

عام و�ململكة حكومًة و�شعباً باألف خري«.

�لقيادة  �أحمد  �أنور  مرمي  �لإعالمية  وهناأت 

�لر�شيدة بهاتني �ملنا�شبتني �ل�شعيدتني وقالت »كل عام 

و�ل�شعب �لبحريني بخري وكل عام و�لبحرين بخري، 

و�إن �شاء �هلل ت�شتمر بالدنا يف تطور و�زدهار بف�شل 

قيادة جاللة �مللك وحكومته �لر�شيدة، م�شيفة باأنها 

كاعالمية مل�شت تطور�ً ملحوظاً يف �جلانب �لعالمي، 

تهم  �شفافية  �كرث  مو��شيع  يطرح  ��شبح  فالعالم 

ومتنت  خا�ش،  ب�شكل  �لبحريني  و�ملو�طن  �مل�شاهد 

�ن ي�شتمر هذ� �لتطور وي�شمل كافة �ملجالت �لخرى 

بف�شل روؤية جاللة �مللك و�لقيادة �لر�شيدة«.

بحرينية  باأين  �أفتخر  د�ئماً  كمرمي  »�أنا  وقالت 

وعلينا كمو�طنني رد �جلميل لهذ� �لوطن �ملعطاء من 

خالل ت�شريفه يف كافة �ملحافل ونقل �شورة م�شرفة 

لوطننا �لغايل يف كافة �ملحافل، و�عتقد باأن �ملو�طنة 

�ل�شحيحة هي متثيل �لوطن خري متثيل وت�شريفه، 

ويتم ذلك من خالل تطوير �لذ�ت و�لطالع«.

دعوا للتالحم واألخوة وتجديد الوالء.. إعالميون..

نقالت نوعية لإلعالم البحريني في العهد الزاهر 

اأكد عدد من الإعالميني اأن الإعالم البحريني �سهد تطوراً ملمو�ساً وحقق اجنازاٍت كبرية على امل�ستويني املحلي والإقليمي يف ظل العهد 

والتنموية،  والقت�سادية  الثقافية  املجالت  كافة  نوعية يف  قفزات  من  اململكة  ت�سهده  م�سيدين مبا  املفدى،  امللك  اجلاللة  ل�ساحب  الزاهر 

جمددين الولء واحلب للقيادة الر�سيدة مبنا�سبة ذكرى العيد الوطني املجيد وعيد جلو�س جاللة امللك.
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»اعتبروه يوًما لتجديد الحب والوالء« معلمون.. 

»العيد الوطني« درٌس تربوٌي في المواطنة الحقيقية

        فاطمة سلمان 

مدار�س  معلمو  يبداأ  املجيد  الوطني  العيد  اقرتاب  مع 

البحرين العامة واخلا�صة بحث الطالب على تزيني �صفوفهم 

القيادة  وب�صور  البالد  باأعالم  املدر�صة  ومرافق  الدرا�صية 

بقدوم  احتفاالً  الهادفة،  الوطنية  العبارات  الر�صيدة وبع�س 

عيد الوطن وذكرى جلو�س جاللة امللك وتاأكيًدا على فرحتهم 

لي�س  الكثري فهو  لهم  الذي يعني  املجيد  الوطني  اليوم  بهذا 

والوالء  املواطنة  لتعزيز  يوم  هو  بل  وذكرى  تاريخ  جمّرد 

يف نفو�س الطالب باعتباره در�ًصا وطنًيا يعزز قيم املواطنة 

لدى الطالب..

املدار�س  معلمي  من  جمموعة  مع  اللقاء  هذا  لنا  فكان 

بقدوم هذا  لنا م�صاعرهم وفرحهم  لينقلوا  العامة واخلا�صة 

وم�صتقبل  ذكرى  من  لهم  ميثل  وماذا  املجيد،  الوطني  العيد 

م�صرق..

بقدوم هذا  ال�صديد  االأحمد - فرحها  املعلمة زهراء  اأبدت 

العيد الوطني قائلة: »كل عام ووطني بخري، من اجلميل اأن 

من  يحيا  اأن  االجمل  ولكن  وطنه،  اأجل  من  االن�صان  ميوت 

اأج�ّصده من خالل مهنتي كمعلمة  اأجل هذا الوطن«، وهذا ما 

يف احدى املدار�س اخلا�صة، حيث اأ�صعى جاهدة خلدمة هذا 

الوطن واأبنائه..

اجلميع  على  �صعيد  عيد  مبثابة  اليوم  هذا  اأن  واعتربت 

لذلك اأحث طالبي دائًما على التعبري عن فرحتهم بهذا اليوم 

للوطن  احلب  عبارات  ترديد  اأو  االحتفال  خالل  من  �صواء 

اأحا�صي�صهم  تالم�س  ر�صومات  اأو  كلمات  اىل  وترجمتها 

للتعبري  اجلميل  اليوم  هذا  �صوى  اأجد  وال  للوطن،  وحبهم 

عما يخاجلهم فيه من م�صاعر وعبارات جميلة..

تباهى يا وطن
اأما املعلمة مرمي حممد تقي - فبداأت حديثها معنا قائلة: بقلبي 

اأنت يا وطني يا بحرين يا لوؤلوؤة يف خليج احلب ال ميكنني �صوى 

تقدمي الوالء لهذه االأر�س التي ولدت وع�صت وتربيت وكربت على 

اقول  وال  اخلليج  دانة  يف  حبي  يزداد  البحرين  عيد  ففي  اأر�صها، 

البحرين  ووطني  عام  وكل  عيده  بقدوم  يتباهى  ان  �صوى  للوطن 

باألف خري..

وتو�صح اأن املعلم تقع على عاتقه م�صوؤولية تو�صيف هذا اليوم 

كدر�س تربوي يعزز قيم املواطنة والوالء للوطن وغر�س ثمار حب 

هذا الوطن وكيفية خدمته يف حا�صرهم وم�صتقبلهم لذلك ت�صجيعهم 

على االحتفال بهذا اليوم له اأهداف وطنية كثرية نحققها من خالله..

درو�س وطنية 
اأما املعلمة ا�صتياق اآدم - فرددت اأغنية »اأنت العنوان واأحلى 

اأن حبه مطبوع يف نظرها ومزروع يف  االوطان«، موؤكدة للوطن 

بقية  عن  خمتلف  عيد  البحرين  عيد  وتعترب  ال�صغر  منذ  قلبها 

االعياد واحتفاالت بقية البلدان قائلة: »اإال البحرين« هي كالروح 

اأعيادها  باألف خري ودامت  فينا كل عام ومملكتنا احلبيبة  ت�صكن 

دائًما..

اأن تعزز روح  اإن دورها كمعلمة يحتم عليها  وت�صرح قائلًة: 

االنتماء للوطن لدى طالبها وت�صعرهم مبدى قيمة هذا العيد واأن 

يحت�صنه  الذي  الوطن  لهذا  اجلميل  يرد  ان  اإال  ال ميكنه  االن�صان 

بالفرح وال�صرور يف عيده املجيد من خالل الدرو�س الوطنية التي 

نقدمها لهم والتي تعلمهم املحافظة على الوطن وحمايته باأقوالهم 

در�س  اال  هو  ما  املجيد  الوطني  بالعيد  واالحتفال  مًعا  واأفعالهم 

وطني وتربوي مًعا..

احتفاالت ومهرجانات 
اأما املعلم حممد اخلالدي - فاأكد اأن هذا اليوم هو جتديد للوالء 

واالنتماء لهذه االر�س الطيبة املعطاة دائًما، فالوطن هو من اأغلى ما 

االإن�صان وبال �صك هذا العيد يفرح به ال�صغري والكبري مًعا  ميتلكه 

لذلك حتر�س ادارة املدر�صة على تزيني ال�صفوف املدر�صية واملرافق 

املختلفة باأعالم الوطن وعبارات احلب واالنتماء للوطن..

احتفاالت  اإقامة  على  حري�صة  املدر�صة  اإدارة  اأن  ويو�صح 

من  اليوم  هذا  يف  فرحتهم  عن  تعبرًيا  املنا�صبة  بهذه  ومهرجانات 

خالل رفع االعالم وحث الطالب على ارتداء الزي ال�صعبي كنوع من 

تعزيز املواطنة احلقيقية وحب الوطن، منوًها باأنه �صخ�صًيا يتوجه 

املدر�صة  والإدارة  اململكة  �صعب  وجلميع  الر�صيدة  للقيادة  بالتهاين 

هذا  بحلول  والتربيكات  التهاين  باأحر  وطالبها  منت�صبيها  وجميع 

العيد متمنًيا مزيًدا من احلب والوئام يف ربوع اململكة..

ويوافقه الراأي املعلم اأحمد رم�صان ال�صيد - الذي ي�صتب�صر خرًيا 

من احتفاالت هذا العام ويعتربها فر�صة لتجديد احلب والوالء لهذا 

الوطن الذي قدم وما زال يقدم الكثري ملواطنيه، منوًها اأن البحرين 

و�صياراتها  �صوارعها  مزينة  جميلة  كعرو�س  اليوم  هذا  يف  تزدان 

ومدار�صها وجميع موؤ�ص�صاتها..

واأكد على الدور البالغ للمعلم يف تعزيز هذا الوالء واحلب لدى 

الطالب من خالل الطابور ال�صباحي وتكرار اأنا�صيد الوطن املختلفة 

الوطن  بحب  اخلا�س  وال�صعر  الر�صم  يف  االبداع  على  وت�صجيعهم 

لذلك خالل هذه اال�صابيع حتر�س املدر�صة ومعلميها على اإقامة عدد 

نخ�ص�س  كما  بالوطن  املخت�صة  املختلفة  والفعاليات  املعار�س  من 

املجيد  الوطني  بالعيد  جميًعا  فرحنا  عن  تعبرًيا  لهم  ترفيهي  يوم 

اأعاده اهلل على القيادة وال�صعب بكل خري و�صالم..
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املندوب  الرويعي،  فار�س  جمال  ال�صفري  انتخب 

املتحدة بنيويورك هذا  االأمم  البحرين لدى  الدائم ململكة 

يف  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  لرئي�س  نائباً  العام 

دورتها الـ 70.

واأكد ال�صيخ خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة وزير 

نائباً  الرويعي  جمال  ال�صفري  انتخاب  اأن  اخلارجية 

الـ  دورتها  يف  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  لرئي�س 

اعرتاف  ويعك�س  للمملكة  دبلوما�صياً  مك�صباً  يعد   70

مملكة  به  تقوم  الذي  املهم  بالدور  الدولية  املجموعة 

تبذله  وما  والدويل،  االإقليمي  ال�صعيدين  على  البحرين 

االأمن  بارزة �صواء على �صعيد تعزيز  اململكة من جهود 

تنمية  اإىل  اإ�صافة  التنمية،  جهود  دعم  اأو  واال�صتقرار 

وتر�صيخ عالقاتها مع خمتلف دول العامل ومنظماته.

ونوه وزير اخلارجية اإىل اأن هذا االنتخاب �صيعطي 

تنفيذ  ا�صتمرار  يف  قوية  دفعة  البحرينية  للدبلوما�صية 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  وتطلعات  روؤى 

ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى 

وموا�صلة م�صرية النه�صة ال�صاملة التي ت�صهدها اململكة 

يف ظل قيادة جاللته احلكيمة واحلكومة املوقرة برئا�صة 

�صاحب ال�صمو امللكي االأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة، 

رئي�س الوزراء املوقر، ودعم �صاحب ال�صمو امللكي االمري 

�صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد، نائب القائد االأعلى 

النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء.

بن  اأحمد  بن  خالد  ال�صيخ  قدم  املنا�صبة،  وبهذه 

فار�س  جمال  لل�صفري  التهنئة  خال�س  خليفة  اآل  حممد 

االأمم  ملنظمة  مهمة  اإ�صافة  �صيكون  اأنه  موؤكدا  الرويعي، 

املتحدة و�صيكون خري ممثل ململكة البحرين يف املنظمة 

الدولية.
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أكدوا على تطور المملكة وتقدمها على جميع األصعدة

مواطنون يعبرون عن حبهم للوطن ويهنئون القيادة باألعياد المجيدة 

      ليلى حسين 

عن  املواطنني  من  جمموعة  ت  عبرَّ

مبنا�سبة  البحرين  ململكة  حبهم  خال�ص 

تويل جاللة  وذكرى  املجيد  الوطني  العيد 

احلكومة  وهناأوا  احلكم،  مقاليد  امللك 

بهذه  البحريني  وال�سعب  الر�سيدة 

البحرين  مملكة  ان  على  واأكدوا  املنا�سبة، 

ت�سري على خطط مدرو�سة متتد للم�ستقبل 

البحرين »2030«  ا�سرتاتيجية  من خالل 

البحرين  وروؤى  توجهات  ت�سع  والتي 

حمكمة،  خطة  وفق  للم�ستقبل  التنموية 

وا�ستنادا اإىل العدالة والتناف�سية وحتقيق 

اأكب قدر من التنمية املتوافقة مع ما ت�سهده 

تعزز  رائدة  دميقراطية  جتربة  من  البالد 

والتطور  واالنفتاح  احلرية  مناخ  خاللها 

واملواطنة وحقوق االن�سان. 

ومبنا�سبة العيد الوطني املجيد ململكة 

البحرين، وذكرى تويل جاللة امللك مقاليد 

اآيات  باأ�سمى  اجلميل  حممد  يتقدم  احلكم، 

ح�سرة  مقام  اإىل  والتبيكات  التهاين 

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب 

خليفة عاهل البالد املفدى، و�ساحب ال�سمو 

خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  االأمري  امللكي 

امللكي  ال�سمو  و�ساحب  الوزراء  رئي�ص 

االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

لرئي�ص  االأول  النائب  االأعلى  القائد  نائب 

جمل�ص الوزراء واإىل حكومة و�سعب مملكة 

البحرين الويف.

ويتمنى ان يدوم اخلري واالمن واالمان 

اليوم  هذا  »ففي  الفتاً  الغايل،  وطننا  يف 

يف  والبناء  والتطور  التقدم  ابواب  فتحت 

والرقي  اال�ستقرار  �سبل  ومهدت  البحرين، 

وهذي  الع�سر،  مواكبة  اجل  من  والنماء 

واهلل  قلوبنا،  على  وعزيزة  غالية  منا�سبة 

يدمي علينا افراحنا ويدمي املحبة بينا«. 

خال�ص  عن  ال�سريف  بدر  ويعب 

جميع  اىل  واالمان  النعمة  بادامة  امنياته 

�سعب البحرين ويحفظهم ويحفظ القيادة 

الر�سيدة، موؤكدا على اهمية االجنازات التي 

قدمتها الدولة على مر االيام الفائتة. 

بحريني،  كمواطن  نظره  وجهة  ومن 

الدول  باقي  على  تتقدم  اململكة  بان  يرى 

العيد  ومبنا�سبة  العظيمة،  باجنازاتها 

القيادة  اىل  اخلا�سة  تهنئتة  يبث  الوطني 

باكمله  البحريني  وال�سعب  الر�سيدة 

على  االمان  نعمة  يدمي  ان  اهلل  وي�ساأل 

اململكة باكملها.  ويهنئ علي تلفت »نائب 

ملر�سى  البحرينية  اجلمعية  رئي�ص 

اململكة  مدين«  ومهند�ص  املتعدد  الت�سلب 

الوطني  العيد  مبنا�سبة  و�سعباً  حكومًة 

امللك  جاللة  تويل  وذكرى  البحرين  ململكة 

مملكة  ت�سل  ان  متمنيا  احلكم،  مقاليد 

البحرين وهي موؤهلة لذلك اىل ما و�سلت 

على  وتقدم  تطور  من  املتقدمة  الدول  له 

اخلري  يدمي  بان  م�سيفا  اال�سعدة،  جميع 

الدولة  اقت�ساد  من  ويزيد  البحرين  على 

اكرث  البحرين  تكون  بحيث  وميزانيتها 

ازدهاراً وت�سل اىل العاملية ب�سكل اأعمق. 

واالهتمام  االلتفات  اهمية  اىل  وي�سري 

الت�سلب كونه نائباً يف اجلمعية  مبر�سى 

اول  وكونه  املر�ص،  بهذا  املتخ�س�سة 

مهند�ص مدين ب�سهادة من االحتاد العاملي، 

لكونه  املركز  بهذا  يت�سرف  بانه  ويقول 

�سرفاً لبلده احلبيبة، معتبا ان كل جناح 

يقدمه املواطن هو جناح ينعك�ص على البلد 

ويزيد من تقدمه وتطوره. 

و�سف  ال�سعب  من  انه  اىل  ويلفت 

واعتزاز  فخر  فكله  كلمات،  يف  البحرين 

ي�سدر  جعله  ما  وهذا  للوطن  وتقدير 

كلمات يف حق الوطن بعنوان »اأطنان من 

االح�سا�ص«، متمنياً ان ي�سود االمن واالمان 

واحدة،  يداً  ال�سعب  ويكون  الوطن  ار�ص 

ت�سبق  التي  باالخالق  التم�سك  اىل  داعياً 

االديان. 

اأطيب  باإهداء  مراد  �سكينة  وتتقدم 

التهاين واالأمنيات اىل القيادة الر�سيدة واىل 

مبنا�سبة  وذلك  الكرمي،  البحرين  �سعب 

البحرين  ململكة  املجيد  الوطني  العيد 

امل�سروع  اهمية  على  موؤكدة  احلبيبة، 

اال�سالحي الذي تقدم به جاللة امللك املفدى 

م�ساريع  لكل  اأ�سا�سية  دعامة  �سكل  والذي 

التطور والنه�سة يف مملكة البحرين على 

كافة امل�ستويات. 

العزيز  البحرين  �سعب  ان  اىل  وتلفت 

اأعلى  اإىل  احلبيب  بالوطن  عال  باإ�سراره 

املراتب. 

من  اال�ستفادة  ال�سباب  من  وتتمنى 

الفر�ص املتاحة له يف جميع املجاالت التي 

توفرها الدولة، م�سرية اىل اأن ال�سباب هم 

ا�سا�ص  وهم  له  وامل�سيدون  الوطن  عمود 

التقدم والتطور.
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محافظ العاصمة: البحرين وطن يستحق كل العطاء وكل التضحيات
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رفع ال�سيخ ه�سام بن عبدالرحمن اآل خليفة حمافظ 

حمافظة  اأهايل  عن  ونيابًة  با�سمه  العا�سمة  حمافظة 

مقام  اإىل  والتبيكات  التهاين  اآيات  اأ�سمى  العا�سمة 

ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، واإىل �ساحب ال�سمو 

امللكي االأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�ص الوزراء 

املوقر، واإىل �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن حمد 

االأول  النائب  االأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل 

الويف، مبنا�سبة  البحرين  الوزراء، واإىل �سعب  لرئي�ص 

العيد الوطني املجيد وذكرى تويل ح�سرة عاهل البالد 

يحفظ  اأن  وجل  عز  املوىل  داعًيا  احلكم،  مقاليد  املفدى 

البحرين ملًكا وحكومة و�سعًبا.

وقد اأكد املحافظ اأنه من حق كل مواطن ومقيم على 

ال�سادقة  م�ساعره  عن  يعب  اأن  الطيبة  االأر�ص  هذه 

اخلرية  نفو�سهم  تكنه  وما  العزيزة،  املنا�سبة  هذه  يف 

وقيادته  املعطاء  الوطن  لهذا  والوالء  احلب  معاين  من 

الر�سيدة،

 معرًبا عن فخره واعتزازه مب�ساركته مملكة البحرين 

اأفراحها الوطنية والتي تاأتي تلبية لنداء وطن ي�ستحق 

اأن  املوىل عز وجل  الت�سحيات، �سائالً  العطاء وكل  كل 

و�سعبها  احلكيمة  وقيادتها  البحرين  على مملكة  يعيد 

عديدة  �سنني  الغالية  الوطنية  املنا�سبة  هذه  الويف 

ويحفظ قيادتنا الكرمية من كل �سوء ومكروه واأن ينعم 

على اجلميع مبوفور ال�سحة وال�سعادة واالأمن واالأمان 

يف ظل العهد الزاهر حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�سى اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه.

مملكة 
البحرين تسير 

على خطط 
مدروسة تمتد 

للمستقبل
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      فاطمة سلمان:

كل عام واطفال البحرين يف حالة من الرتقب واالنتظار 

وذكرى  املجيد  الوطني  العيد  ذكرى  حلول  عن  وال�سوؤال 

اخلا�سة  مكانتهما  لهما  اللذين  املفدى  امللك  جاللة  جلو�س 

للوطن  وحبهم  فرحهم  عن  خاللهما  يعربون  نفو�سهم  يف 

�سحكات  اىل  ال�سغرية  قلوبهم  يف  احلب  هذا  ويرتجمون 

و�سعادة ال تو�سف فهم ينتظرون ارتداء مالب�سهم احلمراء 

اليوم  بهذا  م�ستب�سرين  الزاهية  الوطن  باألوان  املزينة 

التاريخي مرتقبني االلعاب النارية واملالب�س اجلديدة وحمل 

البالونات وتناول الكعك والرق�س على انغام الوطن.

براعم �سغرية ارادت ان تهتف ب�سوت واحد »دام عزك 

بهذا  فرحتها  مدى  عن  تعبريا  وطن«  يا  عزك  دام  حمد  يا 

اليوم فكان لنا هذا اللقاء مع الرباءة والعفوية لن�سمع احلى 

عبارات يف حب الوطن..

الطفلة مرمي ح�سني حجريي تبدو �سعيدة وفرحة بهذا 

تبهرها  حيث  ال�سرب  بفارغ  عام  كل  تنتظره  الذي  اليوم 

باالإنارات  ال�سوارع  وتزيني  اليوم  بهذا  الوطن  احتفاالت 

احلمراء  االعالم  تك�سوها  التي  مدر�ستها  وخا�سة  املختلفة 

والبي�ساء والبالونات امللونة...

يوم جميل 
الأنها تلعب فيه كثريا  اليوم  انها حتب هذا  اىل  وت�سري 

واللعب،  االحتفال  �سديقاتها  وت�سارك  حلة  باأبهى  وتتزين 

منوهة بان كلماتها الوحيدة يف هذا اليوم اجلميل ناأتي بكل 

الوان الدنيا نقول نحن االطفال »دام عزك يا وطن كل عام 

وبحريننا بخري«..

بهذا  فرحه  عن  كذلك  العبودي،  نادر  �سلمان  وعرب 

القلب  اليوم بكلمات عفوية �سدرت منه قائال: »الوطن هو 

الوطن  ان  منوها  فداه«،  كلنا  ونحن  والعيون  وال�سريان 

اأ�سبه بقبلة على جبني االأر�س وال ي�سعنا اال ان نهتف جميعا 

»كل عام وانت بخري يا وطني«..

واعترب العبودي اليوم الوطني للبحرين وعيد جلو�س 

باالنا�سيد  ا�سواتنا  تعلو  حيث  القلوب  تنتظره  يوما  امللك 

الوطنية وي�سود االحتفال والفرح قلوبنا ال�سغرية، ون�سعر 

»نحب  جميعا  ونقول  بالوطن  واالعتزاز  الفخر  من  بنوع 

هوى البحرين«..

على  ر�سمتا  فقد  اأحمد  وجنود  عهود  ال�سقيقتان  اأما 

وان  خا�سة  اليوم،  لهذا  و�سوقا  كبرية  ابت�سامة  حمياهما 

الهدايا  اليوم ان ت�سرتي لهما  ا�سرتهما قد عودتهما يف هذا 

تف�سلن  كما  اللعب،  اجل  من  عذاري  منتزه  اىل  وتاأخذهما 

�سماع االنا�سيد الوطنية مع والدهما اأثناء قيادته ال�سيارة، 

طوال  البحرين  تكون  ان  كبرية  وعفوية  برباءة  متمنيتان 

االنا�سيد  من  ومزيد  وطنية  ومهرجانات  فرح  يف  العام 

قلب  ظهر  عن  حلفظها  تت�سوقان  التي  اجلميلة  الوطنية 

وترديدها امام افراد ا�سرتها وزميالتها. 

احتفال وفرح 
واعتربتا العيد يوما تنتظره القلوب فتتعاىل ال�سحكات 

ال�سغري  قلب  يف  والفرح  االحتفال  وي�سود  واالنا�سيد 

والكبري، ففي هذا اليوم ال�سنوي الغايل والعزيز على قلب 

اجلميع ال ي�سعهما على حد قولهما �سوى ان ت�ساركا الوطن 

هذا الفرح وتقوال للجميع كل عام ووطننا الغايل بخري..

عادل  ومرمي  زهراء  ال�سقيقتان  الراأي  وتوافقهما 

ما  كثريا  فهما  اليوم  بهذا  الكبرية  الفرحة  هذه  العري�س، 

ت�ساأالن والدتهما عن قرب موعده لتلب�سا مالب�سهما احلمراء 

وان  خا�سة  املدر�سة  زميالت  امام  بها  لتتباهيا  املزينة 

حمراء  ب�سرائط  �سفائرهما  تزيني  على  حتر�س  والدتهما 

وبي�ساء جميلة...

فيه  تلعبان  الأنهما  اليوم  هذا  حتبان  انهما  وتوؤكدان 

كثريا يف �ساحة املدر�سة مبا يوجد فيها من العاب متحركة 

ت�سعها املدر�سة يف مثل هذا اليوم كما وتتناوالن الكثري من 

احللويات والكعك اللذيذ الذي تعده والدتهما مبنا�سبة هذا 

واللهو  باللعب  وت�ستمتعان  املجمعات  ترتادان  كما  اليوم، 

كثريا.

اأنوار وزينة 
اأما عبا�س جميل، فيقول اعتز بهذا اليوم كثريا وانا كل 

االنوار والزينة  ال�سرب وجتذبني روؤية  بفارغ  انتظره  عام 

املعلقة يف ال�سوارع وعلى اال�سجار ب�سكل جميل يوحي لنا 

»كل  احلبيب  لوطني  اأقول  لذلك  للوطن  ميالد  عيد  بحفلة 

يف  ال�سف  زمالء  ي�سارك  باأنه  منوها  بخري«،  واأنت  عام 

الوطن وكتابة بع�س عبارات احلب  باأعالم  املدر�سة  تزيني 

ال�سف  جدران  على  نعلقها  اجلميل  الوطن  لهذا  والتقدير 

بفرح و�سعادة كبرية ال تو�سف..

بكل ألوان الدنيا يهتفون..

»دام عزك يا حمد دام عزك يا وطن«
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مستحضرين المكاسب الوطنية التي حققتها القيادة بحكمٍة وثبات.. سفراء عرب وأجانب:

النهضة الحضارية التي تشهدها البحرين قادتها إلى مصاف الدول المتقدمة

رفع عدد من �سفراء الدول العربية والأجنبية لدى البحرين اأحر التهاين والتربيكات ل�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى مبنا�سبة العيد الوطني 

الـ 44 وذكرى جلو�س جاللته، متمنني ل�سعب البحرين مزيداً من التقدم والنماء والرخاء، م�ستح�سرين بكل تقدير املكا�سب الوطنية التي حققتها القيادة ال�سيا�سية بحكمة وثبات 

وثقة يف بناء م�ستقبل م�سرق لالأجيال ال�ساعدة.

وقالوا »اإن النه�سة التنموية واحل�سارية التي �سهدتها وت�سهدها البحرين يف عهد جاللة امللك تقف �ساهداً على نه�سة قادت البحرين اىل م�ساف رفيع بني الدول واىل 

دور بارز يف حميطها القليمي، وهي اىل جانب ذلك قد حققت لل�سعب البحريني العي�س الكرمي واأ�سباب الرقي والزدهار وال�ستقرار ال�سيا�سي«. واأعربوا عن متنياتهم ملزيد 

من التقدم والرخاء وال�ستقرار حتت قيادة جاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة حفظه اهلل و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء و�ساحب 

ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء نائب القائد الأعلى حفظهم اهلل ورعاهم.

مسيرة مضيئة باإلنجازات

مزيدًا من األمن والتقدم والرخاء المجتمع البحريني مثاٌل 
للتسامح واالنفتاح

�أ�سمى  لأرفع  �لفر�سة  هذه  �أنتهز  �أن  يل  يطيب 

�آيات �لتهاين و�لتربيكات �إىل مقام ح�سرة �ساحب 

ملك  خليفة،  �آل  عي�سى  بن  حمد  �مللك  �جلاللة 

و�إىل  ورعاه،  �هلل  حفظه  �ملفدى  �لبحرين  مملكة 

مملكة �لبحرين �ملوقرة، و�إىل �سعب �لبحرين كافة 

مبنا�سبة ذكرى �لعيد �لوطني �ملجيد، وذكرى عيد 

�جللو�س، متمنياً ململكتكم �لعزيزة مزيد�ً من �لأمن 

و�لتقدم و�لرخاء. كما ل يفوتني �أن �أوؤكد على عمق 

عالقات �ل�سد�قة و�لتعاون �لقائمة بني بلدينا.

�ل�سفري �لفرن�سي برنارد رينو- فابر:

�ملجيد ململكة  �لوطني  �لعيد   مبنا�سبة 

يوم  به  �سيحتفى  �لذي  �ل�سديقة  �لبحرين 

�إىل  �أتوجه  �أن  �إل  ي�سعني  ل  دي�سمرب   16

خليفة  �آل  عي�سى  بن  حمد  �مللك  جاللة 

و�ىل حكومة مملكة  �لبحرين  عاهل مملكة 

باأحر  �لطيب  و�سعبها  �ملوقرة  �لبحرين 

�لتهاين وخال�س �لتمنيات. 

�لأزمات  �أن  كيف  نرى  �إذ  ونحن 

و�لإرهاب  �لطائفية  و�لنز�عات  و�حلروب 

تع�سف بكل �أنحاء �لعامل فاإن �لبحرين ظلت ول تز�ل معقالً م�سرقاً 

لال�ستقر�ر و�ل�سالم، و�أ�سحى �ملجتمع �لبحريني مثالً يحتذى به يف 

�لآخر، وهذ� وبال �سك مدعاة  �لت�سامح و�لتعاي�س و�لنفتاح على 

للفخر بالن�سبة لكم. �إن �لعالقات �لأملانية �لبحرينية منذ تاأ�سي�سها 

تز�ل  متبادلة و�سملت ول  ثقة و�سد�قة  �سنة 1972 هي عالقات 

�ملجالت �ل�سيا�سية و�لقت�سادية و�لثقافية. كما �ننا نتطلع يف هذه 

كمملكة  �سريك  �إىل  حالياً  �لعامل  يعي�سها  �لتي  �ل�سعبة  �لظروف 

�ملتعلقة  تلك  �سيما  ل  و�أهد�فنا  �هتماماتنا  معه  ن�ساطر  �لبحرين 

بال�سالم و�ل�ستقر�ر.

بالعالقات  قدماً  للدفع  �ل�سنو�ت  من  �لقادم  يف  نتطلع  نحن 

�لتي ت�سرب  �لأزمات  تربطنا لكي ن�ساهم يف حل  �لتي  �ل�سيا�سية 

�لرقي  نريد  �أننا  كما  �لإرهاب.  �آفة  حماربة  منها  خا�سة  �ملنطقة 

بعالقاتنا �لقت�سادية و�لثقافية �لثنائية وت�سجيع مملكة �لبحرين 

يف تعزيز م�سارها �لدميقر�طي بكل �لو�سائل �ملتاحة لنا.

ويف �خلتام، نود �أن نعرب لكم باأن جمهورية �أملانيا تقف بكل 

�إخال�س و�أمانة �إىل جانب مملكة �لبحرين �ل�سديقة. 

�ل�سفري �لأملاين �ألفريد �سيميز بورت�س

مجتمٌع متعدُد الثقافات 
�لبحرين،  ململكة  �لوطني  لليوم  جد�ً  �ل�سعيدة  �ملنا�سبة  هذه  يف 

�أقدم تهنئتي �ل�سادقة ل�ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة، 

ول�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س �لوزر�ء 

و�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل �لعهد نائب 

�لقائد �لأعلى و�لنائب �لول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء و�إىل �سعب �لبحرين.

خال�س  عن  �أعرب  �أن  �لبحرين  لدى  لرتكيا  ك�سفرية  ي�سعدين  كما   

�سالح  يف  ت�سب  متقدمة  خطو�ت  من  �لبحرين  �تخذته  ملا  �سعادتي 

�ملو�طنني �لبحرينيني ومنطقة �خلليج عموماً، و�أعتقد �أن �لبحرين �ليوم 

ت�سكل وحدة وطنية قوية تقوم على جمتمع متعدد �لثقافات �أقوى من �أي 

وقت م�سى ملو�جهة �أي حتديات.  وبهذه �ملنا�سبة، ت�ساطر �سفارة تركيا 

جميع �لأخوة و�لأخو�ت �لبحرينيني فرحتهم يف هذه �ملنا�سبة �لعزيزة.

�ل�سفرية �لرتكية هاتون دميرير

بهذه �ملنا�سبة �لعزيزة على قلوبنا ي�سعدين �أن �أرفع ��سمى 

ب�ساحب  متمثلة  �لر�سيدة  للقيادة  و�لتربيكات  �لتهاين  �آيات 

�لبالد حفظه �هلل  �آل خليفة عاهل  �مللك حمد بن عي�سى  �جلاللة 

ورعاه و�ساحب �ل�سمو �مللكي �لمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة 

�سلمان  �لمري  �مللكي  �ل�سمو  و�ساحب  �ملوقر  �لوزر�ء  رئي�س 

�لول  �لنائب  �لأعلى  �لقائد  نائب  �لعهد  �آل خليفة ويل  بن حمد 

لرئي�س جمل�س �لوزر�ء، وهي فرحة للخليج كله، ول ي�سعني 

�لر�سيدة  للقيادة  بالجناز�ت  �مل�سيئة  �مل�سرية  �أ�ستذكر  �أن  �إل 

و�لتي حققت نقلة نوعية يف زمن قيا�سي 14 �سنة منذ �نطالق 

بف�سله  و�لذي   2001 �سنة  �مللك  جلاللة  �ل�سالحي  �مل�سروع 

فاأ�سبحت  �ملتقدمة  �لدول  �سفوف  يف  �لبحرين  مملكة  �أ�سحت 

حمط �نظار �جلميع.

ون�سري بكل �عتز�ز باملبادرة �مللكية بتف�سل جاللته بتكرمي 

رو�د �لعمل �لوطني يف جميع �ملجالت و�لتي تعترب لفتة كرمية 

وم�سجعة ودليالً على �لعطاء �مل�ستمر. ويف مثل هذه �ملنا�سبة 

له  قدمت  �لذي  ما  ويت�ساءل  لوطنه  �حرت�م  وقفة  منا  كل  يقف 

�أفر�ح  �أد�م �هلل  �أكرث؟  �أقدم  �أن  �أ�ستطيع  لأ�ستحق كل هذ�؟ وماذ� 

�ململكة و�أد�م عليها نعمة �لأمن و�لأمان.

�ل�سفري �لكويتي عز�م �لأحمد
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العالقات البحرينية - اليابانية تشهد نموًا متسارعًا 

التجربة الديمقراطية جديرة بالتثمين واإلعجاب 

البحرين شريٌك أساسٌي لباكستان في المنتديات الدولية

اأتقدم بخال�ص التهاين جلاللة امللك حمد  اأن  يل �شرف عظيم 

املنا�شبات  بهذه  البحرين  مملكة  و�شعب  خليفة  اآل  عي�شى  بن 

ال�شعيدة، وهي الذكرى الـ 16 للجلو�ص امللكي واليوم الوطني 

الـ 44 ململكة البحرين.

توليت  قد  كنت  البحرين، حيث  الثانية يف  مهمتي  هي  هذه 

اليابان  �شفارة  يف  الدبلوما�شية  البعثة  رئي�ص  نائب  من�شب 

لبالدي يف  �شفري  اليوم  اأنا  وها  اعوام،  ع�شرة  منذ  البحرين  يف 

املنا�شبات  وهذه  الثاين،  بيتي  البحرين  اأعترب  لذلك  البحرين، 

الوطنية ت�شكل منا�شبة خا�شة جداً بالن�شبة يل.

بال �شك ان العالقات الثنائية بني اليابان والبحرين قد �شهدت 

منواً خا�شة يف ال�شنوات االخرية بعد الزيارات التي قام بها كبار 

ال�شخ�شيات، مثل زيارة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل 

التي  الزيارة  العام 2012، وكذلك  ابريل  اليابان يف  اىل  خليفة 

االمري �شلمان بن حمد  امللكي  ال�شمو  العهد �شاحب  بها ويل  قام 

اآل خليفة يف مار�ص 2013، وكذلك زيارة رئي�ص وزراء اليابان 

اأول  �شينزو ابي اىل البحرين يف اغ�شط�ص 2013 والتي تعترب 

زيارة على االطالق لرئي�ص وزراء ياباين اىل البحرين.

لقد بداأت البحرين واليابان خالل العام املا�شي حوار االمن 

ال�شامل وقد ار�شلت قوات الدفاع الذاتية التابعة للبحرية اليابانية 

كا�شحة الغام للم�شاركة يف التدريب الدويل يف هذا ال�شاأن، كما 

القر�شنة كجزء من  الدويل ملكافحة  الن�شاط  اليابان اىل  ان�شمت 

مهام القوات البحرية امل�شرتكة ل�شمان �شالمة املالحة منذ العام 

كما  دوري،  ب�شكل  والطائرات  املدمرات  اإيفاد  مت  وقد   ،2009

تراأ�ص االمريال ايتو قيادة قوة الواجب امل�شرتكة )151- �شي تي 

يف( التابعة لقوات البحرية امل�شرتكة يف عملية مكافحة القر�شنة 

منذ مايو وحتى اغ�شط�ص 2015 وكانت هذه املرة االوىل التي 

ت�شتند فيها قيادة هذا الواجب لقائد ياباين. 

التعاون  تعزيز  �شياق  تاأتي يف  االن�شطة  ان هذه  نرى  لذلك 

املجاالت  فيها  مبا  البلدين  بني  املجاالت  خمتلف  يف  الثنائي 

ال�شيا�شية واالقت�شادية والتجارية واالمنية واال�شتثمار والثقافة 

يف  ناجحاً  منوذجاً  عالقاتنا  تكون  ان  جداً  املهم  من  والتعليم، 

لبالدي  ك�شفري  واأنا  التجارية،  االعمال  ال�شيما  متعددة  جماالت 

وقعها  التي  االتفاقيات  خمتلف  اأطر  متابعة  على  العزم  عاقد 

امل�شوؤولني يف البلدين ال�شديقني. 

ال�شفري الياباين كيو�شي اآ�شاكو

حتتفل  ال�شقيقة  والبحرين  العميقة  �شعادتي  دواعي  فمن 

مبرور 44 �شنة على ا�شتقاللها والذكرى ال�شاد�شة ع�شرة لتقلد 

�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة مقاليد احلكم اأن 

الكرمي  ل�شعبها  القلبية  ومتنياتي  التهاين  باأحر  جلاللته  اأرفع 

املكا�شب  تقدير  بكل  م�شتح�شراً  والرخاء  والنماء  التقدم  مبزيد 

وثقة  وثبات  بحكمة  ال�شيا�شية  القيادة  حققتها  التي  الوطنية 

املقومات  هدي  على  ال�شاعدة  لالأجيال  م�شرق  م�شتقبل  بناء  يف 

هذا  البالد.  ود�شتور  الوطني  امليثاق  حددها  التي  واالأهداف 

االإرادة  تلكم  من  وحيويته  عمقه  ا�شتمد  الذي  االإ�شالحي  امل�شار 

مبادئ  اإطار  يف  امل�شتدامة  التنمية  لتحقيق  القوية  امللكية 

الفردية  العامة  للحريات  البناءة  واملمار�شة  الدميقراطي  احلكم 

واجلماعية.

ومن هنا، فاإن هذا امل�شار الطموح يقدم اليوم جتربة جديرة 

البحرين  العربية وجعل مملكة  بالتثمني واالإعجاب يف منطقتنا 

التنمية  جمال  يف  االأمم  بني  متقدمة  مكانة  با�شتحقاق  حتتل 

الب�شرية وت�شجيع مناخ االأعمال وروح املقاولة وتعزيز موقعها 

واملواطنات  املواطنني  تاأهيل  عن  ف�شالً  واال�شتثماري،  املايل 

وال�شكن  وال�شحة  كالتعليم  العامة  احلاجيات  من  ومتكينهم 

احلكومي  الربنامج  الأولويات  املت�شدرة  القطاعات  من  وغريها 

الذي �شادق عليه الربملان اإعماالً للمقت�شيات الد�شتورية اجلديدة 

يف �شياق اإثراء وتطوير احلقل املوؤ�ش�شاتي والد�شتوري للبالد.

اأ�شيد  اأن  البحرين  مملكة  اأفراح  نعي�ص  ونحن  يفوتني  وال 

ال�شامية  التوجيهات  ظل  واملتنوع يف  والفاعل  املعزز  بالتعاون 

اجلاللة  �شاحب  واأخيه  ال�شاد�ص  حممد  امللك  اجلاللة  ل�شاحب 

روؤية  نطاق  يف  اهلل،  حفظهما  خليفة،  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك 

ا�شرتاتيجية حتكمها �شالت االأخوة ال�شادقة املت�شمة باالن�شجام 

وخا�شة  امل�شرتكة  الق�شايا  اإزاء  الرا�شخ  والت�شامن  واالحرتام 

التدخل  ورف�ص  الرتابية  وال�شيادة  الوطنية  بالوحدة  يتعلق  ما 

التفرقة  نزعات  ونبذ  االإرهاب  وحماربة  الداخلية  ال�شوؤون  يف 

وال�شراعات املفتعلة 

حتقق  وهي  املجيد  الوطني  عيدها  البحرين  ململكة  فهنيئاً 

مزيداً من االإ�شعاع بحكم �شمعتها الطيبة كاأر�ص لالألفة والتعاي�ص 

والت�شامح والتنوع احل�شاري مع املحافظة على قيمها ومبادئها 

الوطنية االأ�شيلة

ال�شفري املغربي اأحمد ر�شيد خطابي 

نيابًةً عن اأع�شاء �شفارة باك�شتان يف البحرين، اأود اأن 

اأتقدم بالتهاين اخلال�شة للبحرين قيادًة و�شعباً مبنا�شبة 

التهاين  اآيات  اأ�شمى  اأرفع  ان  اأود  كما  الوطني،  العيد 

ل�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة، و�شاحب 

رئي�ص  خليفة  اآل  �شلمان  بن  خليفة  االمري  امللكي  ال�شمو 

الوزراء، و�شاحب ال�شمو امللكي االمري �شلمان بن حمد اآل 

خليفة ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�ص 

الوزراء. 

و�شريك  كحليف  البحرين  مملكة  باك�شتان  تعترب 

ا�شا�شي يف خمتلف الق�شايا واملنتديات الدولية، اننا على 

اأطرها  باأن العالقات االأخوية من �شاأنها تعزيز  ثقة تامة 

يف كافة املجاالت ملا يخدم م�شلحة البلدين، نحن نفتخر 

حتت  البحرين  ال�شقيقة  حققته  الذي  الكبري  التقدم  يف 

خليفة،  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  قيادة 

االقت�شادية  امل�شرية  هذه  بتقدم  كبرية  ثقة  على  ونحن 

نتمنى  االمم،  بني  االف�شل  نحو  وا�شتمرارها  والتنموية 

حلكومة البحرين و�شعبها كل التوفيق والنجاح والتقدم 

امل�شتمر واالزدهار. 

 

ال�شفري الباك�شتاين حممد �شعيد خان
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نهضٌة تنمويٌة وحضاريٌة في عهد جاللة الملك

شراكٌة قويٌة
 بين البحرين وأمريكا

نعتز بالتقدم الذي حققته البحرين بفضل المشروع اإلصالحي 

موسكو حريصٌة على تطوير التعاون االقتصادي مع البحرين 

املا�ضية  الأعوام  �ضهدت خالل  قد  البحرين  اأن مملكة  �ضك  ل 

بف�ضل  والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  اجلوانب  يف  ملحوظاً  انفتاحاً 

جلو�ضه  بداية  يف  امللك  جاللة  اأقره  الذي  الوطني  العمل  ميثاق 

حرية  اأمام  وا�ضعاً  املجال  فتح  مما  البحرين  مملكة  عر�ش  على 

التي متثلت يف حرية  الر�ضيدة  الدميقراطية  واملمار�ضة  التعبري 

الراأي والنتخابات التي جرت يف جو �ضليم �ضارك فيها جميع اأهل 

البحرين دومنا متييز اأو حجر على اأحد.

مقد�ش  ك�ضفر  امليثاق  اململكة  وحكومة  امللك  جاللة  ياأخذ  مل 

فان  لذلك  للمراجعة  قابل  اإن�ضاين  جهد  اأنه  روؤيتهم  وكانت  بل 

الإ�ضالح طاملا كان هماً دائماً جلاللة امللك يرعاه بكل �ضفافية من 

البحرينيني وليوفر لهم  املواطنني  منطلق م�ضوؤولية جاللته عن 

احلرية وامل�ضاواة التي تتيح لهم ممار�ضة الدميقراطية وامل�ضاركة 

يف احلياة العامة.

احلكم  موجبات  من  يعترب  والذي  الوطني  احلوار  اأن  كما 

بني  الوطني  الوفاق  لتحقيق  مهماً  م�ضروعاً  كان  لذلك  الر�ضيد 

اأبناء ال�ضعب البحريني وفق املرئيات التي خرج بها احلوار. وقد 

اأف�ضى اإىل اإجراء التعديالت الد�ضتورية لتمكني العمل الدميقراطي 

النواب  جمل�ش  خالل  من  الد�ضتوري  حقه  ال�ضعب  وممار�ضة 

وال�ضورى. تلك التعديالت التي �ضاهمت بال �ضك يف اإر�ضاء روح 

قبل  من  احلكم  ل�ضوؤون  العملية  املمار�ضة  يف  واحلوار  التفاهم 

ال�ضعب الذي ميثله اجلهاز الت�ضريعي والرقابي املنتخب.

وت�ضهدها  �ضهدتها  التي  واحل�ضارية  التنموية  النه�ضة  اإن 

البحرين يف عهد جاللة امللك حمد بن عي�ضي اآل خليفة تقف �ضاهداً 

و�ضعب  لوطن  ثر  وعطاء  �ضادقة  وعزمية  خال�ضة  ارادة  على 

قادت  نه�ضة  اأحد..  ينكرها  ل  للعيان  بارزة  نه�ضة  وهي  ويف، 

البحرين ايل م�ضاف رفيع بني الدول واىل دور بارز يف حميطها 

القليمي وهي ايل جانب ذلك قد حققت لل�ضعب البحريني كرمي 

العي�ش.. وجليل اخلدمات.. واأ�ضباب الرقي والزدهار وال�ضتقرار 

ال�ضيا�ضي.

جلاللة  التهاين  باأحر  اأتقدم  اأن  ي�ضرين  املنا�ضبة،  هذه  يف 

التهاين  باأحر  ال�ضقيق  البحريني  اململكة وال�ضعب  امللك وحكومة 

وال�ضتقرار  والرخاء  التقدم  من  املزيد  راجياً  والتربيكات، 

ال�ضيا�ضي حتت قيادة جاللة امللك حمد بن عي�ضي اآل خليفة حفظه 

خليفة  اآل  �ضلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�ضمو  و�ضاحب  اهلل 

رئي�ش الوزراء و�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان بن حمد اآل 

خليفة ويل العهد النائب الأول لرئي�ش جمل�ش الوزراء نائب القائد 

الأعلى حفظهم اهلل ورعاهم.

ال�ضفري ال�ضوداين عبدالرحمن خليل اأفندي

الرئي�ش  ع��ن  ن��ي��اب��ًة 

اأوباما، وال�ضفارة الأمريكية، 

املتحدة  الوليات  و�ضعب 

�ضعب  اأهنئ  الأمريكية، 

وحكومة البحرين مبنا�ضبة 

ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال��راب��ع 

هذه  للمملكة.  والأرب��ع��ني 

فر�ضة  الهامة  املنا�ضبة 

واإجن��ازات  تاريخ  لتقدير 

وكذلك  البحريني  ال�ضعب 

امل�ضالح والقيم امل�ضرتكة بني الوليات املتحدة ومملكة 

البحرين.

نتقدم بال�ضكر اجلزيل اىل �ضاحب اجلاللة امللك حمد 

مملكة  ل�ضداقة  وتعزيزه  لدعمه  خليفة  اآل  عي�ضى  بن 

البحرين مع الوليات املتحدة الأمريكية. كما نعرب عن 

الوزراء  رئي�ش  امللكي  ال�ضمو  ل�ضاحب  العميق  تقديرنا 

الأمري خليفة بن �ضلمان اآل خليفة و�ضاحب ال�ضمو امللكي 

اآل خليفة ونعرب عن  ويل العهد الأمري �ضلمان بن حمد 

امتناننا لتفانيهم يف بناء �ضراكة قوية ومفيدة للطرفني. 

�ضراكتنا  كبري  حد  اإىل  املتحدة  الوليات  تثمن  كما 

ال�ضرتاتيجية القوية مع مملكة البحرين، والتي ت�ضمل 

جمالت متنوعة مثل القت�ضاد والتعليم والأمن والثقافة. 

يف الواقع، �ضنحتفل بالذكرى العا�ضرة لتفاقية التجارة 

عام  يف  املتحدة  والوليات  البحرين  مملكة  بني  احلرة 

الوليات  نوعها وقعتها  اتفاقية من  اأول  2016، وهي 

املتحدة مع دول جمل�ش التعاون اخلليجي ورمزا هاما 

للتزامنا بال�ضداقة والتعاون البحريني - الأمريكي.

حكومة  مع  وثيق  ب�ضكل  العمل  اإىل  نتطلع  اإننا 

جميع  مع  والعمل  امللك،  جاللة  قيادة  حتت  البحرين 

و�ضلمي  واآم��ن  مزدهر  م�ضتقبل  ل�ضمان  البحرينيني 

لبلدينا.

التمنيات نزفها لكم مبنا�ضبة  التهاين واأطيب  اأجمل 

الذكرى 44 ل�ضتقالل البحرين.

ال�ضفري الأمريكي وليام روباك

يرمزان  وما  املجيد  اجللو�ش  وعيد  الوطني  العيد  ذكرى  اإطاللة  مع 

الأماين  واأجمل  التهاين  اأ�ضدق  اأرفع  اأن  ي�ضرفني  جليلة،  معاٍن  من  اإليه 

املفدى حمد  امللك  اإىل مقام ح�ضرة �ضاحب اجلاللة  ال�ضعيدة  املنا�ضبة  بهذه 

وال�ضعب  املوقرة  القيادة  كل  واىل  ورعاه،  اهلل  حفظه  خليفة  اآل  عي�ضى  بن 

اجلزائرية  اجلالية  اأفراد  عن  ونيابًة  اخلا�ش  با�ضمي  ال�ضقيق،  البحريني 

املقيمة باململكة.

وبكل فخر واعتزاز الزدهار والتقدم املطرد والجنازات التي حققت قلة 

نوعية للمملكة ول�ضعبها الويف، يف �ضتى املجالت عرب امل�ضروع ال�ضالحي 

امل�ضتويات يف  اآل خليفة حفظه اهلل على كافة  امللك حمد بن عي�ضى  جلاللة 

لتحقيق  ال�ضعي  يف  الثابتة  امللك  جاللة  روؤية  تعك�ش  والتي  قيا�ضي  وقت 

الرفعة والزدهار ل�ضعب البحرين. 

لقيادة  التربيكات  وباأخل�ش  القلبية  التهاين  باأحر  لأتقدم  ال�ضانحة  الطيبة  الفر�ضة  هذه  واأغتنم  هذا، 

وحكومة و�ضعب البحرين ال�ضقيق م�ضاركة منا يف اأفراح احتفالت عيد جلو�ش ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك 

املفدى حمد بن عي�ضى اآل خليفة واحتفالت مملكة البحرين ال�ضقيقة بهذا العر�ش الوطني املجيد وبالذكرى 

الرابعة والأربعني ل�ضتقاللها الوطني، والتي تزدان جناح الفحو�ضات التي اجراها �ضاحب ال�ضمو امللكي 

هذه  البحرين يف  ململكة  نبارك  كما  ورعاه،  اهلل  الوزراء حفظه  رئي�ش  اآل خليفة،  �ضلمان  بن  الأمري خليفة 

املنا�ضبة الوطنية الغالية وعا�ضت مملكة البحرين معززة يف كنف ال�ضلم والتطور والبناء والرقي.

ال�ضفرياجلزائري ال�ضايح قادري

با�ضمي �ضخ�ضياً وبا�ضم رو�ضيا الحتادية اأود اأن اأتقدم باأطيب التهاين 

اإىل مملكة البحرين ال�ضديقة وقيادتها الر�ضيدة و�ضعبها الكرمي مبنا�ضبة 

اليوم الوطني. تربط رو�ضيا والبحرين عالقات ال�ضداقة والثقة والتعامل 

املثمر يف العديد من املجالت. ونعرب عن ارتياحنا العميق مب�ضتوى هذه 

العالقات الطيبة وا�ضتمرار احلوار ال�ضيا�ضي وتطوير التعاون القت�ضادي 

وال�ضتثماري ووترية النمو للتبادل التجاري. واأوؤكد حر�ضنا على توطيد 

ال�ضراكة الرو�ضية البحرينية ل�ضالح دولتينا ال�ضديقتني ومن اأجل تعزيز 

الأمن وال�ضتقرار يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط وخا�ضة منطقة اخلليج.

ول�ضعبها  والتوفيق  ال�ضحة  موفور  البحرين  مملكة  لقيادة  واأمتنى 

العزيز الرفاهية والزدهار.

ال�ضفري الرو�ضي فاغيف غارايف
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العالقات الصينية - البحرينية دخلت مرحلة تاريخية

نشارك البحرين احتفاالتها باألعياد الوطنية

البحرين تحتل مركزًا ماليًا مرموقًا إقليميًا وعالميًا

بخال�ص  �أتقدم  �ن  �أود  �ل�صني،  و�صعب  عن حكومة  بالنيابة 

عيد  وكذلك   44 �لـ  �لوطني  �لعيد  مبنا�صبة  للبحرين  �لتهنئة 

�جللو�ص �مللكي �لـ 16. 

مما ال �صك فيه �ن �لبحرين تتمتع �ليوم بف�صل قيادة وحكمة 

رئي�ص  �ل�صمو  و�صاحب  خليفة  �آل  عي�صى  بن  حمد  �مللك  جاللة 

�لوزر�ء �المري خليفة بن �صلمان �آل خليفة، و�صاحب �ل�صمو �مللكي 

ويل �لعهد �المري �صلمان بن حمد �آل خليفة باال�صتقر�ر �ل�صيا�صي 

و�لتما�صك �الجتماعي و�الزدهار �لثقايف و�لتقدم �ل�صامل مبختلف 

جماالت �حلياة �الجتماعية.

من  �لرغم  على  �ملنطقة  يف  هادئًة  و�حًة  �لبحرين  تز�ل  وال 

�ل�صعوبات و�ملتغري�ت �لعميقة �لتي تو�جه �ملنطقة باأكملها. 

�ليوم �ل�صني و�لبحرين تتمتعان ب�صد�قة قوية جد�ً و�جلانب 

�ل�صيني بدوره يثمن هذه �ل�صد�قة مع �لبحرين، نحن ندعم بقوة 

جهود �لبحرين للحفاظ على ��صتقر�رها و�منها و�زدهارها. 

لقد دخلت �لعالقات �ل�صينية - �لبحرينية مرحلة تاريخية 

ناجحة ال�صيما بعد زيارة �صاحب �جلاللة �مللك حمد �ىل �ل�صني 

يف �لعام 2013. 

و�ليوم لدينا �لعديد من �جلو�نب �ملزدهرة حيث �صيتم �فتتاح 

مدينة »�لتنني �ل�صيني« هذ� �ل�صهر،  كذلك لدينا ��صتثمار م�صرتك 

يف �اللياف �لزجاجية »فايرب جال�ص« بقيمة 100 مليون دوالر. 

مر�حلها  �ف�صل  يف  �ليوم  �لبلدين  بني  �لعالقات  �ن  �عتقد 

�صتدفع  �لبلدين  بني  �مل�صرتكة  �جلهود  �ن  �صك  وبال  �لتاريخية، 

نحو �لو�صول �ىل م�صتويات �ف�صل.

�طيب �لتهاين للبحرين قيادًة و�صعباً. 

�ل�صفري �ل�صيني ت�صي زهينهوجن

مبنا�صبة �لعيد �لوطني �ملجيد ململكة �لبحرين، �أتقدم با�صمي وبا�صم 

�لتون�صية  �جلالية  �فر�د  وكافة  �لتون�صية  �جلمهورية  �صفارة  �ع�صاء 

مقام  �ىل  و�لتربيكات  �لتهاين  عبار�ت  باأ�صمى  �لبحرين  مبملكة  �ملقيمني 

خليفة،  �آل  عي�صى  بن  حمد  �مللك  �جلاللة  �صاحب  ح�صرة  �لبالد  عاهل 

و�صاحب �ل�صمو �مللكي �المري خليفة بن �صلمان �آل خليفة، رئي�ص �لوزر�ء، 

و�صاحب �ل�صمو �مللكي �المري �صلمان بن حمد �آل خليفة، ويل �لعهد نائب 

�لقائد �العلى �لنائب �الول لرئي�ص جمل�ص �لوزر�ء، و�ىل حكومة و�صعب 

مملكة �لبحرين.

�لبحريني  �ل�صعب  ن�صارك  �ن  و�العتز�ز  �ل�صرور  دو�عي  ملن  و�إنه 

�ل�صقيق �حتفاله بهذه �ملنا�صبة �جلليلة ملا متثله من �متد�د لتاريخ �لبحرين 

�لقيادة �حلكيمة  �ملباركة يف ظل  �لقدم و�لز�خر باالجناز�ت  �ل�صارب يف 

و�ملتب�صرة ل�صاحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�صى �آل خليفة و�لر�مية �ىل 

حتقيق عزة ورفعة وتقدم �ململكة و�صعبها �لويف.

باهر  تقدم  من  �لتنمية  م�صتوى  ي�صجله  �أ�صيد مبا  �ن  يفوتني  ال  كما 

�صاحب  يبذلها  فتئ  ما  �لتي  �ل�صخية  �جلهود  بف�صل  �جلميع  له  ي�صهد 

�ل�صمو �مللكي �المري خليفة بن �صلمان �آل خليفة، رئي�ص �لوزر�ء و�صاحب 

�ل�صمو �مللكي �المري �صلمان بن حمد �آل خليفة ويل �لعهد نائب �لقائد �العلى 

�لنائب �الول لرئي�ص جمل�ص �لوزر�ء خدمة للمو�طن �لبحرينية ولرفاهه.

�ل�صفري �لتون�صي حممد بن يو�صف

غبطتي  عن  الأعرب  يل  �لفر�صة  �تاحة  على  �أ�صكركم 

و�صروري مبنا�صبتني عزيزتني على قلوبنا جميعاً، هما �ليوم 

تويل جاللة  وذكرى  �ل�صقيقة  �لبحرين  ململكة  �ملجيد  �لوطني 

�مللك مقاليد �حلكم، فاإنني وبهذه �ملنا�صبة �رفع خال�ص �لتهنئة 

بن  حمد  �مللك  �جلاللة  �صاحب  ح�صرة  مقام  �ىل  و�لتربيكات 

عي�صى �آل خليفة �ملعظم بهاتني �ملنا�صبتني، كما و�أتقدم بالتهنئة 

خليفة  �آل  �صلمان  بن  خليفة  �المري  �مللكي  �ل�صمو  �صاحب  �ىل 

�مللكي  �ل�صمو  و�صاحب  �ملوقر،  �لوزر�ء  رئي�ص  �هلل  حفظه 

نائب  �لعهد  ويل  �هلل  حفظه  خليفة  �آل  حمد  بن  �صلمان  �المري 

و�ل�صعب  �لوزر�ء  جمل�ص  لرئي�ص  �الول  �لنائب  �العلى  �لقائد 

�لبحريني �ل�صقيق.

حني يحتفل �لبحرينيون بعيدهم �لوطني، فانهم على موعد 

مع وطنهم ومليكهم يف يوم خالد للفرح و�لعطاء، فلقد �صهدت 

مملكة �لبحرين يف �لعهد �لز�هر حل�صرة �صاحب �جلاللة �مللك 

حمد بن عي�صى �آل خليفة �ملعظم حفظه �هلل ورعاه نقلة نوعية 

يف كافة �ملجاالت على م�صتوى �لتنمية �لب�صرية و�القت�صادية 

و�لثقافية و�لعمر�نية وحقوق �الن�صان. وال ي�صتطيع �حد �ن 

ينكر �الجناز�ت �لتي حتققت خالل �ل�صنو�ت �ملا�صية من عهد 

جاللته �لز�هر؛ النها مائلة للعيان يلم�ص �ثرها كل مقيم على 

هذه �الر�ص �لطيبة وما مت �جنازه يف مملكة �لبحرين من تقدم 

متز�يد وبنية حتتية يف �ملجاالت كافة.

�لعمل  ذلك  طليعة  يف  �لكر�م  خليفة  �آل  �أ�صرة  وكانت 

و�قتد�ر  حكمة  بكل  �لبحريني  �ل�صعب  قادت  حيث  �لوطني، 

من �جل حتقيق �ال�صتقالل وتكري�ص �لهوية �لعربية للبحرين 

�ر�صاً و�صعباً.

ويرو�  وطنهم  يف  �جنازه  مت  مبا  �لبحرينيون  ويفخر 

فالنه�صة  �ملجاالت،  خمتلف  ويف  �لبالد  كل  يف  بعيونهم 

�لعمر�نية مالأت �الركان �الربعة 

�القت�صادية  و�حلركة  للبالد، 

�لبحرين  من  جعلت  �ملزدهرة 

مرموقاً  وجتارياً  مالياً  مركز�ً 

و�لعامل،  �ملنطقة  م�صتوى  على 

و�لتطوير  �لتعليم  وعملية 

و�لتقدم و�لتحديث جارية على 

�و�صع مدى �صمن خطط وبر�مج 

طموحة لي�ص لها حدود.

كان  �صو�ء  �ملرء  وبو�صع 

�ن  مقيماً  �و  ز�ئر�ً  �و  مو�طناً 

و�لرقي  و�لتح�صر  �لتقدم  هذ�  �صو�هد  مبا�صر  ب�صكل  يلم�ص 

يف خمتلف جماالت �حلياة، وال بد �ن ت�صرتعي �نتباهه �ي�صا 

م�صاحة �حلريات �ل�صيا�صية و�الجتماعية �لو��صعة �لتي يتمتع 

�لذي مت  �لبالد �حلديث  لهم د�صتور  �تاحها  و�لتي  �لنا�ص  بها 

�قر�ره يف �لعهد �لز�هر ل�صاحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�صى 

�آل خليفة �ملعظم حفظه �هلل ورعاه. وحني يكون هذ� �ملرء عربياً 

باالعتز�ز  ي�صعر  �ن  بد  ال  فانه  بالتحديد  �الردن  من  وعربياً 

و�لفخر لهذ� �مل�صتوى �ملتقدم من �لتحديث و�لبناء �لذي بلغته 

بني  فالعالقة  �ملجاالت.  جميع  يف  �ل�صقيقة  �لبحرين  مملكة 

يل  بد  وال  �لو�صف  مرحلة  فعالً  جتاوزت  و�لبحرين  �الردن 

�ملتينة  �الخوية  �لعالقات  حجم  على  �وؤكد  �ن  �ملنا�صبة  بهذه 

�لتي تربط مملكة �لبحرين و�ململكة �الردنية �لها�صمية يف �صتى 

�مليادين، هذه �لعالقات �لتي يحر�ص على تعزيزها و�صيانتها 

وتعميقها با�صتمر�ر موالي و�صيدي �صاحب �جلاللة �لها�صمية 

�مللك عبد�هلل �لثاين �بن �حل�صني �ملعظم و�أخوه �صاحب �جلاللة 

�مللك حمد بن عي�صى �آل خليفة �ملعظم حفظهما �هلل ورعاهما.

يف  بحق،  �ملثل  �صربا  �لعربيان  �لقائد�ن  فهذ�ن 

�أ�ص�صاً �صلبة  �لقيادة �حلديثة و�حلكم �ل�صالح وو�صعا 

لعالقات �خوية بينية بني �لبلدين مرت�بطة فيها �مل�صالح 

وتتماهى �الهد�ف حتى غدت هذه �لعالقات م�صرب �ملثل 

فيما ميكن �ن تكون عليه �لعالقات بني �لبلد�ن �ل�صقيقة.

وهي  �لوطني  بعيدها  حتتفل  �ن  للبحرين  ويحق 

مرفوعة �لر�أ�ص �عتز�ز�ً بكل ما حققت و�جنزت، على �نه 

ما كان من �ملمكن حتقيق كل هذ� �لذي حتقق لوال �ن �هلل 

حكيمة  قيادة  �لطيبة  �لبالد  هذه  حبا  وتعاىل  �صبحانه 

متنورة متثلت يف �صخ�ص ح�صرة �صاحب �جلاللة �مللك 

و�صاحب  �هلل  حفظه  �ملعظم  خليفة  �آل  عي�صى  بن  حمد 

�هلل  حفظه  خليفة  �آل  �صلمان  بن  خليفة  �المري  �مللكي  �ل�صمو 

رئي�ص �لوزر�ء �ملوقر و�صاحب �ل�صمو �مللكي �المري �صلمان بن 

حمد �آل خليفة حفظه �هلل ويل �لعهد نائب �لقائد �العلى �لنائب 

�الول لرئي�ص جمل�ص �لوزر�ء.

و�لفعل  �الجناز  بان  �لبدء  منذ  �آمنت  �لتي  �لقيادة  هذه 

وتركت  و�ل�صعار  و�لت�صريح  �لقول  ي�صبق  �ن  يجب  و�لعمل 

�حلقائق تتحدث عن نف�صها بنف�صها.

وي�صرين بهذه �ملنا�صبة �لعظيمة با�صمي �صخ�صياً ونيابًة 

�ن  �لبحرين  �الردنية يف  �جلالية  و�بناء  �ل�صفارة  �ع�صاء  عن 

�مللك  �لتهاين و�أعطرها �ىل مقام �صاحب �جلاللة  ��صدق  �أرفع 

�ل�صعب  ورعاه  �هلل  حفظه  �ملعظم  خليفة  �آل  عي�صى  بن  حمد 

يحفظ  �ن  �لقدير  �لعلي  �هلل  �ىل  �صارعاً  �ل�صقيق،  �لبحريني 

�لبحرين ملكاً وحكومًة و�صعباً ويدمي عليهم نعمته، �نه �صميع 

جميب.

�صفري �ململكة �الأردنية حممد علي عبد�حلميد �صر�ج
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د. رضا محمود 
المثناني

البحرينية  القيم  هذه  ب�أنف�سكم  تعي�سون  اأنكم  مب�   ...«

ح�ب  الترّ يف  الدفء  ذلك  ت�سهدون  ف�إنكم  يوم،  كل  الأ�سيلة 

البحرينيون  به�  يحيطكم  التي  وال�سداقة  ال�سي�فة  وح�سن 

مبختلف فئ�تهم، وم� ي�سهم به ذلك يف توفري كل م� يلزم ملم�ر�سة 

اأدي�نكم بحرية وارتي�ح وتطوير جمتمع�تكم املحلية، والحتف�ل 

لن� يف رغبتن�  م�س�ركتكم  كله هو  ذلك  والأهم من كل  بتاثكم، 

وت�سميمن� على بن�ء جمتمع ع�دل ومزدهر ومت�س�مح للأجي�ل 

الق�دمة«.

بهذه الكلم�ت خ�طب �س�حب اجلللة امللك حمد بن عي�سى 

اآل خليفة، ع�هل البلد املفدى، امل�س�ركني يف فع�لي�ت »هذه هي 

البحرين« التي نظمه� احت�د اجل�لي�ت الأجنبية املقيمة ب�ململكة، 

دي�سمرب   7 الثنني  يوم  ال�سخري،  ق�سر  يف  ا�ستقب�لهم  عند 

اجل�ري.

والأ�س�لة  والتك�فل  والت�س�مح  العتدال  قيم  هي  هذه  اأجل، 

والنتم�ء والنفت�ح والإ�سرار على بن�ء جمتمع متقدم مزدهر، 

هذه هي البحرين.

جديًدا،  نف�ًس�  الدولة،  حي�ة  يف  امللك،  جللة  ي�  نفثتم  لقد 

ذاته�  ختم موؤ�س�س�ته�، و�س�حلتموه� مع  اأرك�نه�، ور�سرّ فدعمتم 

وهويته�، واأ�سعتم الت�س�من بني فئ�ت املجتمع جميًع�، و�سيرّدمت 

املدار�س، ون�سرمت التعليم، وبنيتم امل�ست�سفي�ت ورفعتم امل�س�جد، 

ونزلتم املراأة وال�سب�ب املنزلة املرموقة. 

ر ط�ق�ته�،  وهو م� اأك�سب مملكة البحرين ثقة يف قدراته�، وفجرّ

التي  ال�س�عدة  الدول  مدار  وو�سعه� يف  لنموه�،  دفًع�  واأعطى 

ترنو للح�ق ب�لدول املتقدمة، وجذرّر انتم�ءه� للحداثة. ف�نخرطت 

والت�س�ل،  املعلوم�ت  تكنولوجي�  ومتلرّكت  املعرفة،  جمتمع  يف 

النمو  من  اأعلى  درج�ت  حتقيق  يف  املعرفة  اأهمية  واأدركت 

القت�س�دي، والتوازن الجتم�عي، والتنظيم ال�سي��سي. فحققت 

مك��سب ثمنه� املنتظم الأممي حني اأ�سند ململكة البحرين »ج�ئزة 

التي  امل�ستدامة«  التنمية  والت�س�لت يف  املعلوم�ت  تكنولوجي� 

ت�سلمه� �س�حب ال�سمو امللكي خليفة بن �سلم�ن اآل خليفة رئي�س 

الوزراء، يف 26 �سبتمرب الف�رط يف نيويورك. 

كي�ًن�  تنحتون  العهد  على  دوًم�   - امللك  ي� جللة   - واإنكم 

لنموذج بحريني اأ�سيل مت�أ�سل متطور يف اآن. وت�سعون بثب�ت 

اإىل حت�سني قيم حقوق الإن�س�ن يف ف�س�ء اإقليمي وع�ملي تختقه 

الأهواء وتفتك به الأطم�ع. لقد اأوليتم حقوق الإن�س�ن واحلري�ت 

وتلزمه�،  اأبع�ده�،  وتك�مل  و�سموليته�،  مب�دئه�،  كونية  يف 

منزلة خ��سة، و�سمنتم ملجتمع مملكة البحرين العي�س يف اأم�ن، 

اأ�سلء،  لته�  ب�أمم حورّ وال�سراع�ت  النزاع�ت  فيه  فتكت  يف وقت 

�سررّدتهم،  واأه�يل  اإرًب�،  مزرّقته�  وبلدان  �سظ�ي�،  اأح�لته�  ودول 

ون�س�ء �سبتهم، واأطف�ل عبثت بهم، و�سلطة بددته�.

 - امللك  ي� جللة   - اأوتيتم  �س�خمة، مب�  البحرين  وه� هي 

من حكمة، وح�س�فة راأي، تبني �سرحه� لبنة لبنة، فمن امليث�ق 

الوطني، اإىل الد�ستور، اإىل الروؤية القت�س�دية البحرين 2030، 

اإىل �س�ئر الإجن�زات. تتع�قب الإجراءات لتبني منوذًج� جمتمعًي� 

فيه  والعتدال،  التوازن  على  يقوم  مت�أ�سلً،  اأ�سيلً  بحرينًي� 

د الإن�س�ن اإن�س�نيته. يحقق الفرد ذاته، وفيه يج�سرّ

حموًرا،  الإن�س�ن  يجعل  الذي  البحريني  النموذج  اإنه 

والزده�ر  هدًف�،  والتقدم  ًه�،  توجرّ واحلداثة  مرجًع�،  والأ�س�لة 

طموًح�. اإنه جمتمع البحرين اخل�لد الذي يتطلع اإىل العل.

الأ�ست�ذ امل�س�رك بق�سم 

الإعلم وال�سي�حة والفنون - ج�معة البحرين

كيف ينحت جاللة الملك كياًنا 
لنموذج بحريني أصيل متأصل 

البحرين في صدارة
 المؤشر العالمي لالقتصاد

ت�سدرت مملكة البحرين، اإ�س�فة اإىل ثلث دول 

واململكة  والإم�رات  م�ليزي�  هي  اأخرى  اإ�سلمية 

للقت�س�د  الع�ملي  املوؤ�سر  ال�سعودية،  العربية 

تك�مل  ويقي�س  دولة   73 ي�سمل  والذي  الإ�سلمي 

قط�ع�ت  �سبعة  يف  الإ�سلمي  القت�س�د  منظومة 

واملنتج�ت  الإ�سلمية،  ال�سريفة  هي  رئي�سية 

الرقمي،  واملحتوى  الع�ئلية،  وال�سي�حة  احللل، 

الإ�سلمية، ومع�يري  والفنون  والبحوث،  واملعرفة 

اجلودة الإ�سلمية، وذلك بح�سب تقرير »القت�س�د 

مت  والذي   2015 لع�م  ن�سخته  يف  الإ�سلمي« 

القت�س�د  لتطوير  دبي  مركز  من  بتكليف  اإعداده 

الإ�سلمي وب�لتع�ون بني توم�سون رويتز ودين�ر 

�ست�ندرد.

ومت عر�س نت�ئج تقرير وموؤ�سر واقع القت�س�د 

ال�سحفي  املوؤمتر  خلل   2015 الع�ملي  الإ�سلمي 

دبي  مركز  عن  ممثلني  و�سم  دبي،  يف  عقد  الذي 

لتطوير القت�س�د الإ�سلمي وغرفة دبي وتوم�سون 

رويتز، واجله�ت املنظمة للقمة الع�ملية للقت�س�د 

الإ�سلمي التي تنعقد بدبي يف 5 و6 اأكتوبر املقبل 

حتت رع�ية �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

اآل مكتوم ن�ئب رئي�س دولة الإم�رات رئي�س جمل�س 

الوزراء ح�كم دبي. 

الإ�سلمي  القت�س�د  تقرير  يت�سمنه  م�  واأبرز 

الإ�سلمي  القت�س�د  اأن   2015 لع�م  ن�سخته  يف 

مع   - الع�مل  يف  منواً  القت�س�دات  اأ�سرع  من  يعد 

�سعفي  مبعدل   - الع�مل  يف  امل�سلمني  عدد  تن�مي 

ن�سبة منو تعداد ال�سك�ن يف الع�مل، حيث يتوقع اأن 

ي�سل حجم اإنف�ق امل�سلمني ع�م 2019، اإىل 9.55 

تريليون درهم )2.6 تريليون دولر اأمريكي( عرب 

ب�ملق�رنة  الإ�سلمي، وذلك  القت�س�د  ك�فة قط�ع�ت 

مع 6.6 تريليون درهم )1.8 تريليون دولر( يف 

ع�م 2014. 

ويف وقت �سجل القت�س�د الع�ملي منواً بن�سبة 

ب�رتف�ع  الع�م 2014 مع توقع�ت  2.6% فقط يف 

3.3% يف  واإىل   %3.1 اإىل  الع�م 2015  النمو يف 

منواً  الإ�سلمي  القت�س�د  ي�سجل   2016 الع�م 

مع  الإ�سلمي  التمويل  قط�ع  يف  خ��سة  مطرداً 

الع�ملية  امل�لية  املوؤ�س�س�ت  قبل  من  الهتم�م  تن�مي 

اأحك�م  مع  املتوافقة  امل�لية  املم�ر�س�ت  بتطبيق 

�سروط  ا�ستثم�رات حتفظ  الإ�سلمية يف  ال�سريعة 

ال�ستدامة والتنمية القت�س�دية. مع وفرة الرثوات 

ال�سي�دية  ال�سكوك  حتظى  الإ�سلمية  والأ�سول 

عن  الب�حثني  امل�ستثمرين  قبل  من  متزايد  ب�هتم�م 

ع�ئدات ث�بتة ب�أقل املخ�طر على املدى الطويل.

البحرين حققت إنجازاتٍ  تاريخية
ني�بًةً عن احلكومة وال�سعب اليط�يل، اأود اأن اأعرب عن 

ته�نين� اخل�ل�سة مبن��سبة العيد الوطني ململكة البحرين، 

واجن�زات  بت�ريخ  للحتف�ل  فر�سة  اله�مة  املن��سبة  هذه 

البحرين قي�دًة و�سعب�ً، وكذلك الحتف�ء ب�لعلق�ت املتميزة 

التي تربط البلدين ال�سديقني. 

واأود اأن اأتقدم ب�ل�سكر ل�س�حب اجلللة امللك حمد بن 

عي�سى اآل خليفة و�س�حب ال�سمو امللكي المري خليفة بن 

امللكي  ال�سمو  الوزراء، و�س�حب  اآل خليفة رئي�س  �سلم�ن 

المري �سلم�ن بن حمد اآل خليفة ويل العهد لدعم وتعزيز 

بعد  ل�سيم�  وايط�لي�  البحرين  بني  وال�سراكة  ال�سداقة 

امللكي المري �سلم�ن  ال�سمو  التي ق�م به� �س�حب  الزي�رة 

بن حمد اآل خليفة اىل روم� وميلنو والجتم�ع مع رئي�س 

الوزراء اليط�يل م�تيو رينزي. 

اأطيب المني�ت نحو ال�ستمرار  اأعرب عن  اأن  اأود  كم� 

ب�لتقدم والزده�ر ل�سعب مملكة البحرين. 

ال�سفري الإيط�يل الربتو فيكي 
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     حسين المرزوق:

ي�شكل العيد الوطني املجيد بهجة كبرية 

مبختلف  البحرينيني  املواطنني  قلوب  يف 

ذكرى  اأي�شا  وي�شادف  العمرية  فئاتهم 

اآل  عي�شى  بن  امللك حمد  عيد جلو�س جاللة 

هذه  ومبنا�شبة  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة 

االعياد الوطنية املجيدة عرب عدد من ال�شباب 

اجلامعي يف هذا اال�شتطالع عن فرحتهم بهذه 

الر�شيدة  للقيادة  االزدهار  متمنني  االعياد، 

ولل�شعب البحريني الويف.

الطالبة بجامعة  ال�شدد، علقت  ويف هذا 

بهذه  فرحتها  عن  ال�شعيد  يا�شمني  البحرين 

�شاحب  حل�شرة  »ابارك  وقالت:  االعياد، 

الر�شيدة  والقيادة  املفدى  امللك  اجلاللة 

لوطني  واأمتنى  الويف،  البحريني  وال�شعب 

واالزدهار  التقدم  من  املزيد  البحرين  الغايل 

مكروه  كل  من  الوطن  هذا  اهلل  يحفظ  واأن 

و�شوء«.

املناعي  �شامل  الطالب  تقدم  جهته،  من 

البحرين  مملكة  و�شعب  لقيادة  بالتهاين 

ململكة  الوطني  اليوم  ذكرى  »يف  وقال: 

التهاين  اآيات  ا�شمى  ارفع  ان  احب  البحرين 

امللك  اجلالله  �شاحب  حل�شرة  والتربيكات 

حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى 

واىل �شاحب ال�شمو امللكي االمري خليفة بن 

�شلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء واإىل �شاحب 

ال�شمو امللكي االمري �شلمان بن حمد اآل خليفه 

االأول  النائب  االأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل 

اعمارهم، واىل  اطال اهلل يف  الوزراء  لرئي�س 

كافة ال�شعب البحريني الغايل ادام اهلل علينا 

اخلري والفرح واالمان«.

كما بارك الطالب حممد الدو�شري بالعيد 

الوطني وعيد جلو�س جاللة امللك حيث قال: 

وجاللة  البحرين  العزيزة  مملكتنا  »اأهنئ 

امللك حمد حفظه اهلل ورعاه والقيادة الر�شيدة 

املجيد،  الوطني  بالعيد  البحريني  و�شعب 

ع�شى اهلل اأن يحفظ هذا الوطن ويدوم عليه 

االأمن واالمان، واأمتنى ان ت�شتمر مملكتنا يف 

القطاعات  �شتى  االزدهار يف  والنمو  العطاء 

والتقدم اإىل االأعلى واالأف�شل«.

نعمة  منتظر  الطالب  تقدم  جانبه،  من 

القيادة  اىل  والتربيكات  بالتهاين  العلوي 

وعيد  الوطني  العيد  مبنا�شبة  الر�شيدة 

اجللو�س، متمنيا ان يعيدها اهلل على مملكتنا 

باأمن واأمان.

علي  الطالب  قال  ال�شياق،  ذات  ويف 

ال�شعب  اأهنئ  اأن  اأود  »بداية  �شهرام: 

والقيادة  الوطنية،  املنا�شبة  بهذه  البحريني 

واالأمان  االأمن  نعمة  دوام  متمنيا  الر�شيدة، 

وال�شالم يف اأرجاء مملكتنا احلبيبة ويف كل 

اإن الكلمات ال تفي للتعبري عن  بقاع العامل، 

القوايف  كل  فت�شقط  الوطن،  لهذا  مدى حبنا 

واالأوزان اإجالالً الألوان العلم، اأحمر من دماء 

ال�شرفاء واأبي�س من نقاء قلوب هذا  رجالنا 

احلبيبة  وبحريننا  عام  كل  املجيد.  ال�شعب 

باألف خري«.

اأما الطالبة عائ�شة ح�شن ح�شني فقد قالت: 

اجللو�س،  وعيد  الوطني  اليوم  ذكرى  »يف 

احب ان ارفع ا�شمى اآيات التهاين والتربيكات 

وان  الر�شيدة،  وحكومته  املفدى  العاهل  اىل 

يدوم  واهلل  وتقدم  خري  كلها  �شنة  اهلل  �شاء 

وكل  واال�شتقرار،  واالمن  الرقي  نعمة  علينا 

عزك  ودام  بخري  واهلها  والبحرين  عام 

يالبحرين و�شلمتي �شعباً ووطناً«.

رجا  مروه  الطالبة  هناأت  جانبها،  من 

البدارين بالعيد الوطني وعيد جلو�س جاللة 

امللك وقالت: »يف ذكرى اليوم الوطني ململكة 

التهاين  اآيات  ا�شمى  ارفع  ان  احب  البحرين 

امللك  اجلاللة  �شاحب  حل�شرة  والتربيكات 

حمد بن عي�شى اآل خليفة، واىل �شاعده االمين 

ويل العهد االمري �شلمان بن حمد اآل خليفة، 

واىل �شاحب ال�شمو االمري خليفة بن �شلمان 

كافة  واإىل  املوقر،  الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل 

ذكرى  مبنا�شبة  الغايل  البحريني  ال�شعب 

اليوم الوطني، وكل عام ومملكتنا بخري«.

هنأوا القيادة الرشيدة بأعياد البحرين.. جامعيون:

نتمنى مزيدًا من األمن واالستقرار للمملكة
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جاللة الملك رائد اإلصالح الشامل في العالم العربي
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التهاين  اأ�شدق  اأرفع  اأن  ي�شّرفني  واالعتزاز  الفخر  بكل 

امللك  اإىل مقام �شيدي ح�شرة �شاحب اجلاللة  والتربيكات 

اهلل  حفظه  البحرين  ملك مملكة  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

بن  خليفة  االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  و�شيدي  ورعاه 

اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل ورعاه  �شلمان 

اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  و�شيدي 

خليفة ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س 

العيد  حلول  مبنا�شبة  ورعاه  اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�س 

الوطني املجيد وذكرى تويل جاللة امللك حفظه اهلل مقاليد 

احلكم يف البالد.

لقد �شهدت مملكتنا الغالية يف عهده الزاهر العديد من 

عالمة  �شكلت  والتي  االأ�شعدة  خمتلف  وعلى  االإجنازات 

بارزة يف تاريخ مملكتنا مبا حتقق لها من مكا�شب �شيا�شية 

الكرمية  واأ�شهمت يف حتقيق احلياة  واقت�شادية وتنموية 

يف �شوء نهج جاللته اال�شالحي ذلك النهج الذي كان فيه 

رائًدا من رواد اال�شالح ال�شامل لي�س يف املنطقة وح�شب بل 

من رواد االإ�شالح يف كافة اأرجاء الوطن العربي. 

املنا�شبة  هذه  يعيد  اأن  وتعاىل  �شبحانه  اهلل  داعًيا 

ال�شعيدة على اململكة باملزيد من اخلري والنماء وحتقيق كل 

تقدم ورفعة ورخاء ململكة البحرين و�شعبها الويف يف ظل 

قيادة جاللته احلكيمة.

خالد بن اإبراهيم الف�شالة

رئي�س جمل�س اأمناء مركز البحرين للدرا�شات اال�شرتاتيجية 

والدولية والطاقة
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دور تنموي وريادي في المسيرة االقتصادية.. الهيئة الوطنية للنفظ:

تنفيذ مشاريع استراتيجية للمساهمة في تنويع مصادر الدخل

اأ�صدرت الهيئة الوطنية للنفط والغاز تقريراً �صحفياً، 

والإجنازات،  والفعاليات  الأن�صطة  جممل  يتناول  والذي 

الداخلية  امل�صاركات  عن  ف�صالً  الثنائية  والتفاقيات 

واخلارجية واملوؤمترات واملعار�ض التي نظمتها اأو �صاركت 

يف تنظيمها وا�صت�صافتها اململكة وكذلك الدرا�صات والتقارير 

 2015 عام  من  الأول  الن�صف  خالل  الهيئة  حققتها  التي 

قطاع  يلعبه  الذي  والريادي  التنموي  الدور  تعك�ض  والتي 

القت�صادية  التنموية  امل�صرية  يف  والطاقة  والغاز  النفط 

القيادة  ظل  يف  البحرين  مملكة  ت�صهدها  التي  املباركة 

الر�صيدة. 

وزير  مريزا  علي  بن  عبداحل�صني  الدكتور  اأعرب  وقد 

على  الر�صيدة  للقيادة  والمتنان  ال�صكر  عظيم  عن  الطاقة 

النفط والغاز والطاقة يف اململكة  دعمها وم�صاندتها لقطاع 

والتي جاءت بنتائج حتمية يف حتقيق الكثري من الإجنازات 

خالل الفرتة من يناير حتى نوفمرب 2015 وذلك بتوفيق 

والقيادة  وجل  عز  اهلل  معاهدين  وتعاىل،  �صبحانه  اهلل  من 

الر�صيدة على بذل املزيد من اجلهد والعطاء وذلك من اأجل 

الرتقاء بهذا القطاع املهم.

[ متيز �صهر مار�ض برعاية �صاحب ال�صمو امللكي الأمري 

خليفة بن �صلمان اآل خليفة رئي�ض الوزراء املوقر لفعاليات 

معر�ض وموؤمتر ال�صرق الأو�صط التا�صع ع�صر للنفط والغاز 

مار�ض   11  –  8 من  الفرتة  خالل  وذلك   )2015 )ميو�ض 

2015 على مركز البحرين الدويل للمعار�ض، بتنظيم من 

جمعية مهند�صي البرتول واإدارة املعار�ض العربية و�صركة 

الوطنية  الهيئة  بالتعاون مع  اإيفنت  اإكزب�صن  اأول ورلد  اآن 

رئي�ض  امللكي  ال�صمو  �صاحب  اأناب  حيث  والغاز،  للنفط 

اآل خليفة نائب  الوزراء املوقر �صمو ال�صيخ علي بن خليفة 

امل�صاحب  املعر�ض  اأعمال  لفتتاح  الوزراء  جمل�ض  رئي�ض 

ملوؤمتر ميو�ض الذي �صارك فيه اأكرث من 300 �صركة من 30 

دولة حيث بلغ عدد زوار املوؤمتر واملعر�ض خالل الفرتة اإىل 

اأكرث من 8000 م�صارك. 

 2015 ل�صنة   )19( رقم  امللكي  املر�صوم  �صدور   ]

واخلا�ض باإعادة ت�صكيل جمل�ض اإدارة الهيئة الوطنية للنفط 

الطاقة  وزير  برئا�صة  املجل�ض  ت�صكيل  يعاد  بحيث  والغاز، 

�صوؤون  على  امل�صرف  مريزا  علي  بن  عبداحل�صني  الدكتور 

النفط والغاز وع�صوية كل من ر�صيد حممد املعراج وال�صيخ 

حممد بن خليفة بن اأحمد اآل خليفة وال�صيخ طارق بن حممد 

بن مبارك اآل خليفة والدكتور فايز ها�صم عبداللطيف ال�صادة 

ويو�صف عبداهلل حمود ويو�صف عبداحل�صني خلف. وتكون 

مدة الع�صوية مبجل�ض الإدارة ثالث �صنوات قابلة للتجديد.

الأعمال  رجال  منتدى  البحرين  مملكة  ا�صت�صافت   ]

الذين  املنتدى  اأع�صاء  ح�صره  الذي  الربيطاين  البحريني 

الأعمال  رجال  من  ع�صواً   450 من  اأكرث  عددهم  جتاوز 

قطاعات  خمتلف  من  والربيطانيني  البحرينيني  واملدراء 

تاريخ  الطاقة  وزير  ا�صتعر�ض  حيث  واخلدمات،  الإنتاج 

يف  النفط  اكت�صاف  منذ  البحرين  مملكة  يف  النفط  �صناعة 

.1932

[ وزير الطاقة يرعى احتفالت الهيئة الوطنية للنفط 

وتكرمي  لتاأ�صي�صها  العا�صرة  الذكرى  مبنا�صبة  والغاز 

من  بذلوه  ملا  واملكافاأت  احلوافز  على  احلائزين  املوظفني 

املن�صودة.  الأهداف  الطيب يف حتقيق  الأثر  لها  كان  جهود 

ف�صالً عن تكرمي ال�صركات النفطية التابعة للهيئة واملتمثلة 

البحرين  نفط  و�صركة  والغاز  للنفط  القاب�صة  ال�صركة  يف 

و�صركة  )بناغاز(  الوطنية  البحرين  غاز  و�صركة  )بابكو( 

تعاونهم  على  )جيبك(  البرتوكيماويات  ل�صناعة  اخلليج 

الدائم مع الهيئة والربامج التي تنفذها.

بن  عبداحل�صني  الدكتور  عن  يوليو  �صهر  يف  �صدر   ]

علي مريزا وزير الطاقة رئي�ض جمل�ض اإدارة الهيئة الوطنية 

اإعادة  ب�صاأن   2015 ل�صنة   )5( رقم  القرار  والغاز  للنفط 

ت�صكيل جمل�ض اإدارة �صركة نفط البحرين »بابكو«. وقد ن�ضَّ 

القرار يف مادته الأوىل على اأنه ُي�صّكل جمل�ض اإدارة �صركة 

نفط البحرين )�ض. م. ب مقفلة( برئا�صة ال�صيخ حممد بن 

خليفة بن اأحمد اآل خليفة الرئي�ض التنفيذي لل�صركة القاب�صة 

ت املادة الثانية  للنفط والغاز وع�صوية 6 اأع�صاء. كما ن�صّ

على اأن تكون مدة الع�صوية ثالث �صنوات تبداأ من 1 يوليو 

2015 قابلة للتجديد، على اأن ُيعمل بهذا القرار اعتباراً من 

1 يوليو 2015.

اأناب �صاحب ال�صمو امللكي الأمري خليفة بن �صلمان   ]

اآل خليفة رئي�ض الوزراء املوقر الدكتور عبداحل�صني بن علي 

مريزا وزير الطاقة لفتتاح موؤمتر ومعر�ض ال�صرق الأو�صط 

الثالث لهند�صة العمليات )ميبيك 2015( الذي ا�صت�صافته 

مملكة البحرين حتت رعاية كرمية من لدن �صاحب ال�صمو 

امللكي الأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة رئي�ض الوزراء حفظه 

اهلل ورعاه يف الفرتة من 15-17 �صبتمرب 2015 على اأر�ض 

مركز البحرين للمعار�ض والذي نظمته �صركة ميدل اإي�صت 

للمهند�صني  الأمريكي  املعهد  مع  بالتعاون  اإيفنت�ض  اإنرجي 

والغاز  للنفط  الوطنية  الهيئة  مع  وبالتن�صيق  الكيميائيني 

ال�صركات البحرينية واخلليجية والعاملية. وقد  وبدعم من 

�صاركت يف املعر�ض امل�صاحب للموؤمتر جمموعة كبرية من 

ال�صركات العاملية يف جمال النفط والغاز والبرتوكيماويات 

وكذلك كربى �صركات الت�صغيل والتي تقدر باأكرث من 150 

�صركة وذلك على م�صاحة تقدر بـ 8000 مرت مربع.

امل�شاريع النفطية:
1- م�صروع حتديث م�صفاة التكرير:

يعترب هذا امل�صروع من امل�صاريع ال�صرتاتيجية الرامية 

الأوىل يف منطقة دول  لرفع م�صتوى امل�صفاة والتي تعترب 

 .1936 عام  يف  اأن�صئت  حيث  اخلليجي،  التعاون  جمل�ض 

ورفع  التكريرية  القدرة  تعزيز  اإىل  امل�صروع  هذا  ويهدف 

اإىل  اليوم  يف  برميل   260،000 من  الإنتاجية  م�صتوى 

التحديث  م�صروع  اأن  كما  اليوم.  يف  برميل   360،000

�صوف ي�صاهم يف اإنتاج منتجات نظيفة وذات قيمة م�صافة 

و�صديقة للبيئة.

2- م�صروع مرفاأ البحرين للغاز الطبيعي امل�صال:

وال�صركة  والغاز  للنفط  الوطنية  الهيئة  وقعت كل من 

القاب�صة للنفط والغاز التفاقيات اخلا�صة مب�صروع اإن�صاء 

وت�صغيل مرفاأ الغاز الطبيعي امل�صال يف البحرين مع احتاد 

بارترنز  اإن جي  اإل  تيكاي  �صركة  من  مكون  عاملي  �صركات 

اآند  �صي  �صام�صونغ  و�صركة  الكندية  جي(  اإن  اإل  )تيكاي 

لال�صتثمار  اخلليج  وموؤ�ص�صة  الكورية  )�صام�صونغ(  تي 

ل�صركة البحرين  اأن يكون املرفاأ ملكاً  ومن املقرر  الكويتية. 

للغاز امل�صال )�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة، وهي م�صروع 

م�صرتك تاأ�ص�ض حديثاً وتعود ملكيته بن�صبة 30% لل�صركة 

القاب�صة للنفط والغاز، ون�صبة 70% لحتاد �صركات تيكاي 

اإل اإن جي و�صام�صونغ وموؤ�ص�صة اخلليج لال�صتثمار. وتبلغ 

�صيتم  بحريني  دينار  مليون   250 امل�صروع  هذا  تكلفة 

متويلها من قبل احتاد من البنوك الإقليمية والعاملية.

3- م�صروع تنفيذ خط اأنابيب النفط اجلديد بني مملكة 

البحرين واململكة العربية ال�صعودية:

وزير  مريزا  علي  بن  عبداحل�صني  الدكتور  بح�صور 

خط  تنفيذ  م�صروع  عقود  على  التوقيع  حفل  اأقيم  الطاقة 

اأنابيب النفط اجلـديد الـرابط بني مملكة البحرين واململكة 

العربية ال�صعودية وقد قام ال�صيخ حممد بن خليفة بن اأحمد 

اآل خليفة الرئي�ض التنفيذي لل�صركة القاب�صة للنفط والغاز 

رئي�ض جمل�ض اإدارة �صـركة نفط البحرين )بابكو( بالتوقيع 

نيابة عن �صركة بابكو. 
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وعن �سركة »اأرامكو« ال�سعودية املهند�س فهد الهالل نائب 

الرئي�س التنفيذي وذلك يف يوم اخلمي�س املوافق 17 �سبتمرب 

ال�سعودية  القاب�سة يف  2015. وقد فازت �سركة »اآل ربيع« 

�سركة  فازت  فيما  اخلط،  من  الربي  اجلانب  ت�سييد  بعقد 

العربية  الإمارات  دولة  من  الوطنية  البرتولية  الإن�ساءات 

املتحدة بعقد تنفيذ اجلانب البحري من امل�سروع. ويبلغ طول 

اخلط اجلديد 115 كيلومرتاً منها 42 كيلومرتاً مغمورة يف 

املياه و73 كيلومرتاً على الياب�سة.

4- بناء وحدة تخفي�س الغاز – �سركة تطوير للبرتول:

تخفي�س  وحدة  بناء  عقد  للبرتول  تطوير  �سركة  وقعت 

الغاز ب�سعة 500 مليون قدم مكعب يومياً مع �سركة برتوفاك 

الربيطانية بقيمة 100 مليون دولر اأمريكي، حيث ُيعد اأحد 

امل�ساريع املخطط لها لتلبية الطلب املحلي املتزايد على الغاز.

5- م�سروع اإن�ساء م�سنع الغاز امل�ساحب:

اإن�ساء  )بناغاز( يف  الوطنية  البحرين  غاز  �سركة  ت�سعى 

املخ�س�سة  املناق�سة  طرح  مت  وقد  امل�ساحب.  الغاز  م�سنع 

م�سنع  م�سروع  اإن�ساء  واأعمال  الهند�سية  الت�ساميم  لأعمال 

 CB1 :الغاز امل�ساحب والتي تقدمت لها 3 �سركات عاملية هي

فتح  وقد   .Technip Raty SPA اإىل  اإ�سافة   JGC Corpو

امل�سوؤول عن مراقبة  املناق�سات واملزايدات احلكومية  جمل�س 

يوم  �سباح  البحرين  مملكة  يف  العامة  والعقود  امل�سرتيات 

اخلمي�س املوافق 3 دي�سمرب 2015 املناق�سة اخلا�سة لت�سميم 

واإن�ساء م�سنع الغاز امل�سال التابع ل�سركة بناغاز.

6- م�سروع الغاز العميق:

يف  العميق  الغاز  م�سادر  ا�ستك�ساف  اإىل  امل�سروع  يهدف 

مملكة البحرين يف اإطار املبادرات املهمة التي ت�سب يف توفري 

الحتياجات من الغاز ملواجهة الطلب املتزايد على الطاقة. ولقد 

مت اإر�سال خطابات الدعوة اإىل ال�سركات العاملية للم�ساركة يف 

التنقيب عن الغاز العميق.

االتفاقيات:
1- اتفاقية تزويد الغاز بني بابكو واألبا:

اأقيم يف مبنى الهيئة الوطنية للنفط والغاز يوم اخلمي�س 

املوافق 26 نوفمرب 2015 حفل التوقيع على اتفاقية تزويد 

و�سركة  )بابكو(  البحرين  نفط  �سركة  بني  الطبيعي  الغاز 

اأملنيوم البحرين )األبا( بح�سور الدكتور عبد احل�سني بن علي 

اآل  دعيج  بن  �سلمان  بن  دعيج  وال�سيخ  الطاقة  وزير  مريزا 

خليفة، رئي�س جمل�س اإدارة �سركة اأملنيوم البحرين )األبا(.

والتاريخية  الفعلية  النطالقة  تعترب  التفاقية  هذه  اإن 

اإنتاجي  خط  باإ�سافة  األبا  �سركة  يف  التطويرية  للم�سروعات 

ميثل  الطبيعي  بالغاز  امل�سروع  هذا  تزويد  واأن  �ساد�س، 

جت�سيداً لتوجيهات القيادة الر�سيدة يف دعم التنمية ال�سناعية 

وحتقيق روؤية البحرين الطموحة 2030 يف تعزيز �سيا�سات 

تنويع م�سادر الدخل باململكة.

2- اإن�ساء �سركة مملوكة بالت�ساوي:

متت املوافقة على م�سروع اإن�ساء �سركة مملوكة بالت�ساوي 

بني ال�سركة القاب�سة للنفط والغاز و�سركة البرتول الوطنية 

ويعترب  البرتولية،  البرتوكيماويات  ل�سناعة  الكويتية 

�سوف  وهو  الوطني  لالقت�ساد  املهمة  امل�ساريع  من  امل�سروع 

املنتجات  وقطاع  والغاز  النفط  قطاع  تطوير  يف  ي�سهم 

البرتوكيميائية.

3- التوقيع على مذكرة التفاهم مع جمعية رجال الأعمال 

البحرينية:

وزير  مريزا  علي  بن  عبداحل�سني  الدكتور  رعاية  حتت 

يوم  والغاز  للنفط  الوطنية  الهيئة  مبنى  يف  اأقيم  الطاقة، 

التوقيع على مذكرة  املوافق 23 يونيو 2015 حفل  الثالثاء 

رجال  وجمعية  والغاز  للنفط  الوطنية  الهيئة  بني  التفاهم 

علي  بن  عبداحل�سني  الدكتور  قام  وقد  البحرينية.  الأعمال 

الوطنية  الهيئة  عن  نيابة  املذكرة  هذه  على  بالتوقيع  مريزا 

للنفط والغاز وعن اجلانب الآخر وقعها ال�سيد اأحمد عبد اهلل 

بن هندي رئي�س جمعية رجال الأعمال البحرينية.

4- التوقيع على مذكرة تفاهم بني الهيئة وبرنامج الأمم 

املتحدة للبيئة:

اأقيم يف مبنى الهيئة الوطنية للنفط والغاز يوم الثالثاء 

املوافق 19 مايو 2015 حفل التوقيع على مذكرة التفاهم بني 

للبيئة  املتحدة  الأمم  وبرنامج  والغاز  للنفط  الوطنية  الهيئة 

)UNEP، وقد قام الدكتور عبداحل�سني بن علي مريزا بالتوقيع 

على هذه املذكرة نيابة عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز وعن 

الأمم  لربنامج  الإقليمي  واملمثل  املدير  وقعها  الآخر  اجلانب 

املتحدة للبيئة يف غرب اآ�سيا الدكتور اإياد اأبومغلي.

وهذه املذكرة تهدف اإىل تعزيز التعاون بني الهيئة الوطنية 

للنفط والغاز وبرنامج الأمم املتحدة للبيئة يف جمالت: الإدارة 

الطاقة  الأيكولوجية،  النظم  �سمنها  ومن  لل�سركات  البيئية 

ونقل  النظيف  الإنتاج  املناخ،  تغري  الطاقة،  وكفاءة  النظيفة 

واملخلفات  الكيميائية  للمواد  ال�سليمة  الإدارة  التكنولوجيا، 

اخلطرة. 

 التعاون الدويل:
1- افتتاح مكتب �سركة كات�س كان الكندية:

الطاقة  وزير  مريزا  علي  بن  عبداحل�سني  الدكتور  افتتح 

احللول  توفري  يف  املتخ�س�سة  كان  كات�س  �سركة  مكتب 

املتعلقة باأمن و�سالمة العاملني والآبار النفطية وحماية البيئة 

�سباح  وذلك  احلديثة  والأجهزة  التقنيات  اأحدث  با�ستخدام 

الكندي  ال�سفري  املوافق 8 فرباير 2015 بح�سور  الأحد  يوم 

كان  كات�س  ل�سركة  التنفيذي  والرئي�س  ماكدونالدز  ثوما�س 

خليفة  اآل  حمد  بن  دعيج  بن  �سعود  وال�سيخ  هولتبي  كوين 

وعدد من املدعوين.

2- افتتاح املقر الرئي�س ل�سركة ويل فلو العاملية خلدمات 

التكنولوجيا يف �سيانة الآبار النفطية:

الطاقة  وزير  مريزا  علي  بن  عبداحل�سني  الدكتور  افتتح 

الرئي�س  املقر   2015 اأكتوبر   7 املوافق  الأربعاء  يوم  �سباح 

والحتفال  العاملية(  )اآبار  العاملية  فلو  ويل  ل�سركة  اجلديد 

مع  بال�سراكة  الإجنازات  مل�سرية  ع�سرة  ال�ساد�سة  بالذكرى 

مبنطقة  فخرو  برج  يف   )42 )جمموعة  القاب�سة  ال�سركة 

ال�سناب�س بح�سور الرئي�س التنفيذي ل�سركة ويل فلو العاملية 

ورئي�س ال�سركة القاب�سة )جمموعة 42( بول بيل. 

اأو  التي تنظمها  املوؤمترات واملعار�س  اأما فيما يخ�س   ]

�ساركت يف تنظيمها الهيئة الوطنية للنفط والغاز خالل الفرتة 

من 15  اأكرث  عددها  بلغ  فقد  نوفمرب 2015  يناير حتى  من 

فعالية عاملية وهذا يوؤكد اأهمية مملكة البحرين كمركز اأقليمي 

ت�سعى  حيث  املتخ�س�سة،  النفطية  الفعاليات  لإقامة  مهم 

حكومة البالد املوقرة يف تعزيز مكانة اململكة وت�سهيل جميع 

الإجراءات وتوفري المكانيات الالزمة لإجناح هذه الفعاليات.

[ كما �ساركت الهيئة يف عدة اجتماعات خليجية وعاملية. 

حيث �سارك وزير الطاقة يف الجتماع الرابع والثالثني لوزراء 

البرتول بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية الذي عقد 

يف العا�سمة القطرية الدوحة يوم 15 �سبتمرب 2015 ف�سالً 

عن امل�ساركة يف منتدى الطاولة امل�ستديرة لوزراء الطاقة بدول 

اآ�سيا، حيث حتدث �سعادته يف املنتدى الذي عقد يف الدوحة 

عا�سمة دولة قطر ال�سقيقة.

250 مليون دينار لمشروع مرفأ البحرين للغاز المسال

رؤساء المجالس البلدية: البحرين في تطور وارتقاء في ظل الملك القائد 
      دعاء عنان 

 

اأعرب روؤ�ساء املجال�س البلدية عن اأطيب تهانيهم ل�ساحب 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

املجيد، متمنني  الوطني  مبنا�سبة عيد جلو�س جاللته والعيد 

جلاللته موفور ال�سحة وال�سعادة وململكة البحرين و�سعبها 

دوام الأمن والتقدم والزدهار يف ظل القيادة احلكيمة جلاللة 

امللك. فقد عربرَّ اأحمد الأن�ساري رئي�س املجل�س البلدي للمحافظة 

اجلنوبية عن فرحته مبنا�سبة العيد الوطني املجيد قائالً »العيد 

اأمن الوطن باأكمله،  الوطني فرحة ت�سمل اجلميع، فهي فرحة 

فاأتقدم بهذه املنا�سبة بالتهنئة ل�ساحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�سى اآل خليفة و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 

اآل خليفة رئي�س الوزراء، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى واىل حكومة 

و�سعب مملكة البحرين، فهذه املنا�سبة غالية جداً علينا ملا لها 

من ذكريات واأحداث تخلدها هذه املنا�سبة اجلميلة، فتمنياتي 

من  ومزيد  الكرمي  و�سعبها  البحرين  ململكة  وال�سرور  بالفرح 

التقدم القت�سادي ومزيد من التطور يف اأيامنا املقبلة اإن �ساء 

اهلل«. ومن جانبه، هناأ حممد بو حمود رئي�س املجل�س البلدي 

للمحافظة ال�سمالية بهذه املنا�سبة �ساحب اجلاللة امللك حمد 

ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن  اآل خليفة و�ساحب  بن عي�سى 

�سلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى واىل  �سلمان بن حمد 

حكومة و�سعب مملكة البحرين.

قائالً »العيد الوطني هو فرحة وطن قبل اأن يكون فرحة 

له، فهذه  بفرح وطن ل مثيل  الذي يحت�سنك  فالوطن  �سعب، 

ملا  املواطنني  الكثري من  التي ينتظرها  املنا�سبات  املنا�سبة من 

وزيادة  اخلدمات  كتد�سني  عديدة  وخدمات  اأفراح  من  تقدمه 

من  الوطني  فالعيد  ال�سكنية،  الوحدات  وتوزيع  الرواتب 

بيت  كل  تالم�س  التي  بالأفراح  دائما  ترتبط  التي  املنا�سبات 

من بيوت مملكة البحرين ون�ساأل اهلل العزيز القدير اأن يعيده 

علينا بالأمن والأمان ويحفظ لنا مملكة البحرين يف ظل القيادة 

البلدي  املجل�س  رئي�س  �سنان  اآل  حممد  هناأ  كما  الر�سيدة«. 

ملحافظة املحرق �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

والقيادة الر�سيدة و�سعب مملكة البحرين الكرمي بكل طوائفه، 

قائدنا حمد  بعمر  يطيل  اأن  �سبحانه وتعاىل  اهلل  »ندعو  وقال 

ملك البالد املفدى واأن نبقى حتت قيادته وتوجيهاته الر�سيدة، 

واحلمد هلل فمنذ تويل �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل 

اأ�سعاف ما  خليفة مقاليد احلكم والبحرين يف تطور وارتقاء 

كانت عليه يف ال�سابق، وهذه هي النقلة النوعية التي نطمح 

مملكتنا  يف  والأمان  الأمن  نعمة  على  اهلل  نحمد  واأخرياً  لها، 

احلبيبة مملكة البحرين«.
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نواجه هبوط السوق وانخفاض أسعار البترول.. الرئيس التنفيذي ألسري:

استراتيجية جديدة لمواجهة األحوال الصعبة التي تمر بها السوق البحرية

رج
 بي

ان
ستي

ري
ك

لز 
 ني

ان
لم

س
ن 

ج ب
عي

 د
يخ

ش
ال

و�أو�سح �لرئي�س �لتنفيذي لـ )�أ�سري( نيلز كري�ستيان بريج �أن: 

»من بني �لرو�فد �لثالثة �لتي تدر دخالً لأ�سري، يحقق قطاع ت�سليح 

�ل�سفن جناحا فائقا ونحن ننهي �لربع �لثالث من هذه �ل�سنة. ول 

تز�ل �ل�ستف�سار�ت مرتفعة فيما يو��سل �حلو�س حتقيق �أرقام من 

�لقدر�ت �لعالية للربع �لأخري من �ل�سنة. ومع ذلك، فال يز�ل قطاع 

ت�سليح �أبر�ج �حلفر يعاين من �ل�سغوط �لناجتة عن تدين �أ�سعار 

�ل�سركة، وملو�جهة  �إير�د�ت  تاأثري كبري على  �لذي له  �لأمر  �لنفط، 

�لإن�ساء�ت  ق�سم  ن�ساط  يف  �رتفاعا  �لأخرية  �لأ�سهر  �سهدت  ذلك، 

�جلديدة مع تلقي و��ستكمال مزيد من م�ساريع �لت�سليح �ملعقدة.

�إنز�ل  �سفينة  لبناء  �إىل عقد  �لإن�ساء�ت �جلديدة  �أعمال  وت�سري 

�لعمل  قطع  حيث  �لبحرينية،  �ل�سو�حل  خفر  حل�ساب  برمائية 

�سوطا متقدما مع �لحتفال موؤخر� بتقطيع �حلديد و�إر�ساء �لهيكل 

و��ستكمال �جلانب �لأكرب من عملية تقطيع �حلديد. وهذه �للحظة 

�لإيجابية يف بناء �ل�سفن �جلديدة �لتي تتز�من مع �مل�ساركة �ملفيدة 

�أبوظبي،  �ل�سفن يف  و�سناعة  مرين  �أوف�سور  �سيرتيد  معر�س  يف 

�أ�سفرت عن �أعمال هي �لآن يف طريقها للظهور. و�ست�سبح �سناعة 

�حلالية  �لهتمام  م�ستويات  ��ستمرت  �إذ�  قوية  �لأنابيب  خطوط 

بها«، كما �أكد بريج.

و�سهد �لن�سف �لثاين من �ل�سنة �أعمال فريق عمليات �حلو�س 

فنية مفيدة.  �لتقدم من خالل حتديات  �جلاف وهي حتقق بع�س 

 Odfjell �أ�سري من قبل �سركة  و�أ�ساف بريج معلقا: »مع �ختيار 

�ملو�د  ناقالت  من  ثالث  على  �لطاقة  لتوفري  د�فعة  حزمة  لتنفيذ 

�لكيماوية �لتابعة لها، فقد �أتيحت لنا �لفر�سة لتنفيذ عمل متطور 

�أكدت  بحرية،  جتارب  �إجر�ء  وبعد  �لعامليني.  �لعمالء  من  لو�حد 

فكرة �لدفع �جلديدة رفع �لكفاءة بن�سبة 2%، مما �أثلج �سدر �لزبون 

و�أ�ساف وتر� �آخر يف قو�س �أ�سري«.

�أ�سبح  �أخرى،  �أعمال يف جمالت  �إىل  �إ�سافة  ملا تقدم،  وتقدير�ً 

�لعام 2015 منا�سبة للح�سول على جو�ئز �إقليمية تفوز بها �أ�سري. 

فقد حظيت �أ�سري باأربعة تر�سيحات جلو�ئز �سيرتيد �لبحرية �سمن 

فئة �بتكار ت�سليح �ل�سفن وفئة �مل�سوؤولية �لجتماعية و�سهادتني 

رئي�س  وفاز  �ل�سالمة.  وفئة  �ل�سنة  حو�س  فئة  �سمن  لويدز  من 

بجائزة  �آل خليفة  �سلمان  بن  دعيج  �ل�سيخ  �ل�سركة  �إد�رة  جمل�س 

�لذي  �لأخري  �حلفل  يف  وذلك  لل�سناعة  ماريتامي  �سيرتيد  �سهادة 

�أقيم يف دبي خالل �سهر �أكتوبر �ملا�سي تقدير� مل�ساهماته يف دعم 

�ل�سناعة على �مل�ستوى �لإقليمي خالل توليه من�سبه.

ويف ظل ما ت�سهده �سوق ت�سليح �أبر�ج �حلفر من تر�جع ب�سبب 

�نخفا�س �أ�سعار �لنفط، �أكد بريج باأن هناك بع�س �لتفاوؤل، وقال: 

يف  �لريادية  بح�ستها  �لحتفاظ  على  قادرة  تز�ل  ل  �ل�سركة  »�إن 

وبالرغم  �ملنطقة.  يف  كبرية  �سركات  مع  عقود  خالل  من  �ل�سوق 

�لأعمال  باأغلب  تفوز  )�أ�سري(  فاإن  �لنفط،  �أ�سعار  �نخفا�س  من 

�ل�سفن  ت�سليح  جمال  يف  �أي�سا  يحدث  وهذ�  �ملتوفرة،  �ملنخف�سة 

�لع�سكرية �لتي تو��سل منوها«.

وفيما يتعلق باأعمال �حلو�س �جلاف �لتي فازت بها )�أ�سري( 

هذ� �لعام، فاإنها تاأتي نتيجة لتفاقية �أبرمتها �ل�سركة مع »بابكوك« 

�لتي تعد �ل�سركة �لهند�سية �لر�ئدة يف �ململكة �ملتحدة لدعم خدمات 

�لأ�سطول  �سفن  لبع�س  باأعمال �سيانة  للتعهد  �أهلها  �ل�سركة، مما 

�لربيطاين يف �خلليج.

�إىل  عامة  �سيانة  �أعمال  من  �لتفاقية  هذه  تغطية  وترت�وح 

بالديزل مبوجب  تعمل  �لتي  �ملولد�ت  تغيري  مثل  م�ساريع حمددة 

برنامج فولفو. و�ستعمل �أ�سري على تقدمي دعم هند�سي فيما تتوىل 

فريق  من خالل  �لفنية  �ملعلومات  وتقدمي  �مل�ساريع  �إد�رة  بيبكوك 

�إ�سر�ف مقيم وتوفري بع�س �ملعد�ت �لالزمة.

كذلك متكن فرع خدمات �لأوف�سور من حتقيق �إجناز متثل يف 

�إمتام 3، 5 مليون �ساعة عمل دون حو�دث م�سيعة للوقت. و�سمل 

هذ� �لإجناز مدة تزيد على �سنتني ون�سف �ل�سنة يف ت�سليح �أبر�ج 

�حلفر دون حو�دث م�سيعة للوقت، مما جلب تفاوؤل لد�ئرة �ل�سالمة 

وتركيز� على �لتميز يف �جلودة وهي من �لأولويات �لتي و�سعتها 

�ل�سركة �سمن برنامج عملها.

و�أكد �لرئي�س �لتنفيذي بريج �أي�سا �لهتمام �لذي توليه �ل�سركة 

�لوقت و�جلهد  من  »�إننا ن�سرف كثري�  وقال:  �لآمن،  �لعمل  ملجال 

على تبني ثقافة مميزة يف جمال �ل�سالمة. كما �أن رعاية موظفينا 

كل  خالل  �لق�سوى  �لأولوية  ت�سكل  لدينا  �لعاملني  و�ملقاولني 

م�سروع نقوم بتنفيذه، وقد و�سعنا بروتوكولت مو�سعة مو�سع 

بل  و�سدتها،  �حلو�دث  تكر�ر  معدل  من  للحد  فقط  لي�س  �لتنفيذ، 

كذلك لتغيري مفاهيم موظفينا يف مو�قع �أعمالهم«. و�سدد بريج على 

باجلودة  �ل�سالمة  ندمج  »�إننا  وقال:  �ل�سركة.  �ل�سالمة يف  فل�سفة 

ون�سعهما يف �عتبارنا �لأول، وي�سكل �إيجاز �ل�سالمة مادة هامة يف 

�جتماع �لإد�رة �لأ�سبوعي، ويت�سمن تقرير� �أ�سبوعيا عن �حلو�دث 

وملخ�سا لنو�حي �ل�سحة و�ل�سالمة و�لأمن و�لبيئة و�جلودة خالل 

�لأ�سبوع«.

كشف الرئيسي التنفيذي ألسري 
الشركة العربية لبناء وإصالح 

السفن »الحوض الجاف« التي 
تعد الرائد في الخليج العربي 

وإحدى أكبر الشركات العاملة 
في البالد، أن أحوال السوق 

البحرية العالمية وتزامنها مع 
انخفاض أسعار البترول، تشكل 

أكبر التحديات التي يواجهها 
نمو الشركة، إال أن هذه النتائج 

تظل صامدة بالنظر الستراتيجية 
المبيعات النشطة وتنويع 

الدخل.
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أطفال البحرين يحتفلون بأعياد الوطن

إنجازات تاريخية في العهد الزاهر

ون
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اء
يف

ه

 16 يوم  يف  املوعد  ويكون  الذكرى  وت�أتي 

دي�سمرب من كل ع�م... هي ذكرى عزيزة على كل 

واحلب  والوالء  العهد  لنجدد  ومواطنة  مواطن 

يف  للت�أمل  الفر�سة  اأي�س�  ومتنحن�  الوطن  لهذا 

االأر�ض  التي حتققت على هذه  اله�ئلة  االإجن�زات 

ورع�ه  اهلل  حفظه  امللك  جاللة  عهد  يف  الطيبة 

والتي  املختلفة  املج�الت  يف  الر�سيدة  وحكومته 

هذه  نلم�ض  ف�إنن�  به�.  واعتزازن�  فخرن�  ن�سجل 

جم�ل  يف  املتوا�سل  العمل  خالل  من  االإجن�زات 

وكذلك  للمواطن  االأ�س��سية  اللبنة  الأنه  التعليم 

ال�سحة واالقت�س�د وغريه� من االإجن�زات مل� له� 

من دور كبري يف رفعة �س�أن هذا الوطن وحتقيق 

العي�ض الكرمي للمواطن.

ومل تقت�سر جهود جاللته على البن�ء الداخلي 

للمملكة واملواطن فقط، بل حر�ض من خالل نظرته 

الث�قبة وحنكته على مد ج�سور التع�ون والتق�رب 

وتعزيز الروابط والعالق�ت بني االأ�سق�ء يف دول 

اخلليج العربي والدول العربية والدول ال�سديقة، 

متينة  ق�عدة  اإر�س�ء  يف  االأثر  كبري  له  ك�ن  مم� 

حل��سر قوي متك�مل وغد م�سرق لوطن تتوا�سل 

مع�ين  فيه  وتتج�سد  والعط�ء  اخلري  م�سرية  فيه 

الوف�ء من خالل ملك تف�نى يف خدمة وطنه لرفعة 

�س�أنه يف ك�فة املي�دين واأ�سبح هذا الوطن اأ�سوة 

يقتدى به يف عدة جم�الت ليتخذ مك�نة رفيعة بني 

ب�قى الدول املتقدمة ويكون له التواجد الفع�ل يف 

االأحداث من حولن�.

وتزامًن� مع احتف�الت مملكة البحرين ب�لعيد 

لتويل  ع�سرة  ال�س�د�سة  والذكرى  املجيد  الوطني 

جمموعة  حتر�ض  احلكم،  مق�ليد  امللك  جاللة 

بهذه  االحتف�ل  على  ع�م  كل  اليونيت�ك  �سرك�ت 

املن��سبة الوطنية العزيزة على قلوب اجلميع مع 

موظفيه� وذلك اإمي�ن� من االإدارة العلي� ب�أهمية هذه 

ب�النتم�ء  ال�سعور  تنمية  على   � وحر�سً املن��سبة 

والوالء لهذا الوطن ليعك�ض مدى حبهم وتقديرهم 

لوطنهم واعتزازهم به واالإخال�ض له ولق�ئده.

دوًرا  اليونيت�ك  �سرك�ت  جمموعة  وتلعب 

البحرين  التنمية االقت�س�دية مبملكة  حمورًي� يف 

منذ ت�أ�سي�سه� ع�م 1974. ونحن لن�سعر ب�لفخر 

النج�ح  ق�سة  من  جزء  اليونيت�ك  ب�أن  دوًم� 

الغ�لية  مملكتن�  يف  الزم�ن  مر  على  �سردت  التي 

وال�سي�حة  وال�سفر  الطريان  منه�  جم�الت  بعدة 

الطبي  التحتية واملج�ل  البنية  وال�سرافة وقط�ع 

اهتم�م�  الر�سيدة  واملق�والت حيث تويل احلكومة 

امل�ل  راأ�ض  يف  واال�ستثم�ر  القط�ع�ت  بهذه  كبرًيا 

عجلة  دفع  يف  الرئي�سي  الع�مل  لكونه  الب�سري 

التطور والنم�ء.

وبهذه املن��سبة اأتقدم ب�أ�سمى اآي�ت الته�ين اإىل 

مق�م ح�سرة �س�حب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

ال�سمو  و�س�حب  املفدى  البالد  ع�هل  خليفة،  اآل 

اآل خليفة، رئي�ض  االأمري خليفة بن �سلم�ن  امللكي 

االأمري  امللكي  ال�سمو  و�س�حب  املوقر،  الوزراء 

الق�ئد  اآل خليفة ويل العهد ن�ئب  �سلم�ن بن حمد 

االأعلى الن�ئب االأول لرئي�ض الوزراء واإىل حكومة 

البحرين و�سعبه� الويف.

املدير الع�م لل�سوؤون االإدارية واملوارد

 الب�سرية جمموعة �سرك�ت اليونيت�ك
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العهد 
الزاهر

أنا أحبك يا وطن

السيف 
أبو حدين

ــر واحـــروف  ــف واأغـــنـــي واعــتــ�ــصــر ح ــت اأه

ال�صم�س  وجنة  على  ا�صمك  حــروف  واأكتب 

ــل خمــ�ــصــرم بــالــتــوا�ــصــيــف مــو�ــصــوف  ــاه ع

ــس ــ� ــد والـــيـــوم واالأم ــغ ال ــعــجــزات  يف م

ــك طــوابــر و�ــصــفــوف  ــول والــ�ــصــعــب مــن ح

ـــوح والــهــمــ�ــس ـــب ويـــبـــدع الــتــعــبــر وال

ــهــوف ــيــم ومــل ـــك مــت ــ�ــس ومــــن اأجـــل  خمــل

ــاأ�ــس  ــي ـــاط والـــدجـــل وال ــــارب االإحـــب وح

ــم بــاأحــلــك اظــــروف  ــه ــذت ــق ـــن ان واأنـــــت م

واملــ�ــس  الــرجــ�ــس  عــلــة  ــن  م وح�صنتهم 

ــروف  ــع ــل م ــك فـــار�ـــس وتــاريــخــك لـــدى ال

البا�س  �ــصــدة  يف  الــفــر�ــصــان  ــك  ل وت�صهد 

ـــوف  اخل بـــــارق  ــف  ــص ــ� ــك وان اخلـــطـــر  زال 

ــس  ــدر� ال ح�صة  تكتمل  زاهـــر  عــهــد  يف 

ــك يف �ــصــمــاء االبـــــداع تــعــابــر و�ــصــنــوف  ل

لب�س ــا  ــه ــول ح ومــــا  جـــم  ــك  ــزات ــج ــن وم

ـــوب راقــــي مــن الــ�ــصــوف  الــبــ�ــصــت عــبــلــه ث

عب�س ــي  ــن ب ــــواين  غ ــة  ــف حت وخــلــيــتــهــا 

ــروف  احل طي�س  مــن  ال�صعر  �ص�صايا  جتمع 

ال�صم�س  وجنة  على  ا�صمك  حــروف  وتكتب 

حدين ـــو  اأب ال�صيف  يــخــون  ــا  م لكن  ــت  ــوق ال يــخــون 

)مق�صابه( ت�صن  قــبــل  �ــصــن  حـــده  �صنيت  لــيــا 

اأبـــو وجهني ــا يــعــز الــطــيــب  ــز الــطــيــب لــكــن م ــع وي

مت�صابه ــــداه  وع هــلــه  يف  ــه  ــول ق ــار  ــص � لــيــامــن 

التخمني ــــورة  ث ــل  حتــم مـــا  ـــف  ـــواق امل بــعــ�ــس  اذا 

خمالبه ق�س  يف  لنا  اأجـــدى  اليدين  بع�س  ــرى  ت

البحرين عــلــى  اهلل  ــالم  �ــص ــا  ي مــنــي  الــبــحــريــن  عــلــى 

اأع�صابه على  يــاقــف  ال�صعر  فيها  ــف  وق ال  ــالد  ب

ــوت الطني ــي ــــدول تــبــنــي ب ـــاد ال ــن ع ــخ م ــاري لــهــا ت

حتــامــابــه مــن  حتــمــي  ودار  ـــرف  ي ـــرق  ب ـــي  وه

�صبعني وواحــــد  وت�صعميه  ـــف  ال ـــام  ع يف  ــا  ــه ول

ـــخ اتــغــنــابــه ـــواري ـــت ــف كـــل ال ــص ــة عـــز � ــاي ــك ح

العبثني وانــفــ�ــصــو  مــلــك  ــت  ــف وق لــهــا  عي�صى  وقـــف 

طالبه ـــاب  وخ الــوجــيــه  ــل  ك عــلــى  فعله  ــم  وخــت

ــا تــ�ــصــوف العني ــل م ــم ــن اأج ــا م ــني خــاله ــاهــا ل ــن وب

نتعزوابه الــلــي  الثمني  ـــدر  ال ــن  م اأ�ــصــحــت  الــني 

ــن ــاوي ــغ ــى جــعــل يــفــداه الــعــدا والـــعـــوج وال ــف وق

ــز واأجنـــابـــه ــع ــم دفـــة املـــركـــب مــلــيــك ال ــل ــص و�

ــن ــدي ــز ال ــع ـــوك الـــلـــي ت ـــل ـــز امل ــد ع ــم يــكــمــلــهــا ح

ــه ــالب ـــب وه ـــرك ــر امل ــص ـــا � ـــري ـــم ال ــى جن ــل ع

الثنتني ويــلــبــ�ــس  اأهــلــه  ـــز  وع اأبــــوه  عــز  يــبــاري 

ــى عـــز ومـــعـــزه مـــن تــهــقــوابــه ــل ــا ع ــره ــص ــ� وي

واملتنني بــالــ�ــصــدر  و�ــصــالــهــا  الــ�ــصــحــاب  مــثــل  �صما 

�صعابه ــالــت  و�ــص الــديــار  فـــوق  مــطــر  و�صيلها 

ــه تــفــتــل الــعــوديــن ــوجــي ــاف �ـــصـــودان ال ــص لــيــامــن �

اأذنــابــه ويقطع  اخل�صي�س  فكر  يف  الــنــار  ي�صب 

فعلني ــرب  ــع ال فــعــل  غـــدى  ال  ــرب  ــج امل ال�صيف  ــه  ل

وه�صابه املــجــد  جــبــال  يف  ــعــرب  امل الطيب  ولــه 

ــوب وهــــام فــيــهــا لني ــل ــوطــن ق ــت ــخ وا�ــص ــاري حــفــر ت

الــقــلــوب وفــهــر�ــس كتابه ــل  ك عــلــى  طــبــع جمـــده 

بــالــداريــن والــعــفــو  املــغــفــره  ن�صيب  ــن  م ــه  ل ع�صى 

حتيابه املـــــدات  �ــصــحــت  ان  ــن  ــدي ــي ال كـــل  ــك  مــل

ـــدوم �صنني ــه ي ـــاري ب ــالد الــلــي من ــب وعــ�ــصــى عــمــر ال

ت�صدابه ــس  ــا� ــن وال بفخر  الــــدار  بـــرق  ــرف  ــرف ي

ي
اد

صي
ي ال

عل

طر
وي

ش
ف 

س
يو

عبداهلل حمد الجبر النعيمي

ي
الم

ر ال
بد

اأنا احبك يا وطن

واأحب فيك

 دي�صمرك

اللي به االأ�صعار

فا�صت يف من�صه

منرك

كل �صي ف الديرة فرح

الليت هاللي يف النخل

عر �صعوره

لل�صوارع

للف�صا

للعابرين

دي�صمرك اأحلى �صهر

فيه اتفاق العا�صقني

واأر�صك تلمم حبهم

باأجمل لقى

بعد ال�صقى

دي�صمرك اأغلى زمن

يف كل �صنة نزفك عرو�س

والعر�س خري يا بلد

مرة يف اأيام العمر

لكن عل�صانك دهر

يف كل �صنة ن�صوي زفاف

ملا نروح ونعتمر

نرفع اأيادينا ونقول:

ربي يدميچ يا اأوال

يا ماي ي�صفي كل مري�س

يا موج يف �صكله عري�س

يري املواطن من جروح

ويعو�س اللي مغرتب

داٍر ت�صاوي األف دار

مشاعر 
الحب

ــا ــه ــدي ــي اأب ــن ـــــب م ــــب واج ــر احل ــاع ــص ــ� م

ــن ديـــرة �ــصــاكــنــة يف داخـــل اأعــمــاقــي ع

ــا ــه ــي ــص اأرا� يف  وكـــبـــر  ــر  ــغ ــص � ــت  ــم ــص �

ــي ــراق ال منهاجها  ــع  م احلـــر  ب�صلوبها 

فيها اأو  ــني  ــن اث عــطــاهــا  عـــن  يــخــتــلــف  مـــا 

االذواقـــي ح�صب  بالو�صايف  تختلف  لــو 

ــا ــه ــوي ـــــــــان حت ـــات واالدي ـــاف ـــق ـــث كــــل ال

بعناقي الــعــمــر  ــوا  وعــا�ــص فرقتهم  ومـــا 

ــا ــه ــادي ــب ــده مــــن م ــم ــت ــص ــ� �ـــصـــعـــارهـــا ت

ــي واعــراق اأجــنــا�ــس  ــني  ب ــا  م التميز  �صد 

ي�صاهيها مـــن  يــ�ــصــعــب  املـــ�ـــصـــاواة  دار 

اال�صراقي �صم�س  ي�صابه  اللي  ابنهجها 

ــى يــديــهــا ــل ــا.. ع ــن ــع ــم ــا جت ــن والـــيـــوم ح

ــي ــاق ــاالف ب وحــلــقــنــا  بع�صنا  نــحــ�ــصــن 

مــعــانــيــهــا ــو يف  ــم ــص ــ� ون نــ�ــصــمــو  بـــاحلـــب 

ــج اخلــــر �ــصــبــاقــي ــه ــن ــك ل ــي ــل ديـــــرة م

يغليها ـــل  ـــك ال ـــا  غـــاله مـــن  ــا  ــن ــن ــري ــح ب

ــي ـــل احــداق ــوفــوا غــالهــا تــ�ــصــور داخ �ــص

مــعــالــيــهــا يف  وقــلــتــه  ـــعـــوري  �ـــص هــــذا 

ــي ــاق ــم اع داخـــــل  غـــالهـــا  ــم  ــل ــع ي واهلل 
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اجلاللة/   �صاحب  ح�صرة  مقام  اإىل  الق�صيدة  هذه  اأرفع 

امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة حفظه اهلل واإىل �صعب البحرين 

الويف مبنا�صبة العيد الوطني املجيد.

وكل عاٍم واجلميع بخري.  

يا وطنا

اجل���م���ال  ف�����وق  احل�����ا  ب����ا  اإن������ك  واهلل 

ال�����س��ح��ب ف����وق  ب��ال��غ��ا  اإن�����ك  واهلل 

ي�����ا وط����ن����ا م�����ا وج������د م���ث���ل���ك حم���ال

 ب���ن اأوط������ان ال��ع��ج��م ه���ي وال���ع���رب

اجل�����ال رب  زان�����ه�����ا  دره  اأن��������ت 

ب���الأ����س���ال���ه واحل�������س���اره وال��ن�����س��ب

اأن�����ت ي���ا ال��ب��ح��ري��ن ي���ا ب��ن��ت ال��ه��ال

اأن�����ت ي���ا رم����ز ال���وف���ا ط��ي��ن��ك ذه��ب

ي��ح��ك��م��ك رج�������ال حم����م����ود اخل�������س���ال

امل���ل���ك اب�����ن امل���ل���ك ���س��ق��ر ال���ع���رب

ع���ا����ش ب����و ���س��ل��م��ان م����ق����دام ال���رج���ال

ن��ا���س��ر امل��ظ��ل��وم ب����اأوق����ات ال��غ�����س��ب 

ن���ا����س���ر ال�����س��ع��ب ال���ي���م���اين ب���ال���ن���زال

واأع����ل����ن ال���ف���زع���ه ب���رم���ي���ان ال�����س��ل��ب

ال��ق��ت��ال وق�����ت  يف  امل����غ����وار  ج��ي�����س��ك 

ي��ك��ت�����س��ح خ�����س��م��ه ب���ن���ران ال��ل��ه��ب

ح���ال ك����ل  يف  امل���ل���ك  اأم������ر  يف  ج��ي�����ش 

حت����ت اأم�������رك ����س���ي���دي ك����ل ال���رت���ب

ال����وط����ن ن����ف����دى ����س���ه���ول���ه وال����ت����ال

ال��ط��ل��ب ع��ن��د  ل���ه  الأرواح  ت��رخ�����ش   

زلل وخ������رات������ه  غ�������ايل  ال�����وط�����ن 

وامل�����واط�����ن م����ن حم��ا���س��ن��ه��ا ���س��رب

له����ن����ا ي����ا ه���اج�������س���ي خ���ت���م امل���ق���ال

العجب ف��ي��ه  ل��ك��م  ���س��ع��ري  ع�����س��ى  ي���ا 

 حمد حسين الحمري

غصن 
وحمامة 
سالم

ال���ك���ام وج������ف  و����س���ف���ك  يف  احل������ر  غ������رد 

وان���ث���ن���ى ح�����ريف امل���م���ل���ي مب����ا ي�����س��ت��ه��ون

وخ�������س���ام  ود  ح�����رب  ط���ر����س���ي  وب�����ن  ب���ي���ن���ه 

م�����س��ت��ح��ي ي��غ��زل��ك ب��ال��ط��ر���ش ن��اق�����ش ف��ن��ون 

راق��������ب ال���ف���ك���ر وج����ه����ات����ك ب���ك���ل اه���ت���م���ام

وان����ذه����ل م����ن مل����ح ب���ي���دك ت������ذوب امل�����زون

حت�����س��ن ال�����س��م�����ش م���ن ���س��ف��ت��ك وج����ه ال��ظ��ام

واي��ت��ن��ف�����ش ���س��ي��اك ال�����س��ب��ح ن��ف��ح��ة ���س��ك��ون

 ا����س���ت���ح���ال���ة ع���ل���ى اأر�����س����ك ي���ن���وح احل���م���ام

���س��ج��ون ف����احت حل���زن���ه يف ح������دودك  واأن������ت 

ح���ام وب������اج������واك  غ���ن���ى  ل  ب����ف����رح  ي�������س���دح 

ال��ل��ح��ون ب���ع���ذب  غ�����رد  ل  اخل�����ر  ي��ن�����س��ر 

ت���ن���ام م���واط���ن���ي���ن���ك  ع����ي����ون  يف  وط������ن  ي�����ا 

ي��دخ��ل��ك خ���وف والأج����ف����ان ح��ول��ك ح�����س��ون؟!

���س��ام  ح���م���ام���ة  ث���غ���ره  غ�����س��ن يف  ب����ك  اأن������ت   

ال�����س��ل��م يف ���س��ع��ب��ك وي������ورق غ�����س��ون ي��ن��ب��ت 

ع���ام ك����ل  ال����ك����ون يف  ه������ذا  ب������رد  ي��ل��ب�����س��ك 

وان���ت���دف���ى ب��ح�����س��ن��ك واأن������ت ح�����س��ن��ك ح��ن��ون

ي���ا����س���ع اأط����ي����اف ���س��ع��ب��ك ب���ال���وف���ى وال���ت���م���ام 

ف���ي���ه ي��ل��ق��ى ال���ف���ق���ر حل���اج���ة اي������ده ع��ي��ون

م����ن ع�����رق ج���ه���د ���س��ع��ب��ك ����س���ار ف���وق���ك غ��م��ام

مي��ط��ر ب��ط��ي��ب اأه���ل���ك واأن������ت ب���اأه���ل���ك ت��ك��ون

م����ن ت���اح���م ب���ي���وت ال�����س��ع��ب ����س���ار ال���وئ���ام

وح�����دة ال�����س��ع��ب ف��ي��ك ال���ك���اف واحل�����ب ن��ون

ال���زح���ام وق�����ت  الأزر  ����س���دي���د  ع��ي��ن��ك  جل����ل 

م�����ا ي����ه����اب امل����ن����اي����ا م�����ا ي������ذل وي���خ���ون 

اح�����رام ب���ك���ل  ل����ك  م����ن ج����ا  ع�����ذب يف وج�����ه 

وم����ال����ح ب���وج���ه م����ن ع���ن���ده ع���ي���ون���ك ت��ه��ون 

احل���م���ام ي������ذوق  ح���اق���د  ب���غ���ا  واإن  م���وط���ن���ي 

ي���دخ���ل ح������دود اأر�����س����ك ي��ل��ت��ق��ي ب��امل��ن��ون 

حت�����ت ظ�����ل ال�����ق�����ي�����ادة ي�����ا رف����ي����ع امل����ق����ام

مي��ون ع����زك  واأن������ت  ���س��ع��ب��ك  اأرواح  ت�����ارد 

ق���ل���ب واح��������د ي�������س���م ال����واف����ي����ن ال����ك����رام

���س��خ وح�����دة وط����ن وات�����س��اق��ط امل��ب��غ�����س��ون 

ب���ال���ك���ام ك�������روا  واإن  ح����ك����ي،  ي���ه���م���ك  ل 

ي���ح���زن���ون ول  ت���ب���ع���دن���ا  خ�����اف�����ات  ل 
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الأربعاء 4 ربيع الول 1437� العدد 9747 
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