
البحرين اتخ��ذت االحتياطات الالزم��ة لتجّنب االأو�س��اع اال�ستثنائية يف العامل
لت�ستم��ر نه�ستن��ا ال�سامل��ة بخط��ى ثابت��ة نح��و وجه��ة االإ�س��الح والتحدي��ث

جاللته يتف�سل مبنح الأو�سمة التقديرية على املكّرمني بالحتفال بالأعياد الوطنية.. امللك:

�سرورة تكاتف اجلميع حلماية مكت�سباتنا واإجنازاتنا

رعى �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل �لبالد �ملفدى يف ق�سر �ل�سخري �أم�س بح�سور �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري خليفة بن �سلمان �آل 

خليفة رئي�س �لوزر�ء �ملوقر و�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل �لعهد نائب �لقائد �لأعلى �لنائب �لأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء، �لحتفال 

�لذي �أقيم مبنا�سبة �لعيد �لوطني �ملجيد ململكة �لبحرين و�لذكرى �ل�ساد�سة ع�سرة لتويل جاللة �مللك �ملفدى مقاليد �حلكم.

فلدى و�سول موكب �ساحب �جلاللة �إىل ق�سر �ل�سخري تر�فقه كوكبة من �خليالة، �أطلقت �ملدفعية �إحدى وع�سرين طلقة ترحيبًا مبقدم جاللة �مللك، وكان يف 

�ل�ستقبال �لقائد �لعام لقوة دفاع �لبحرين �مل�سري �لركن �ل�سيخ خليفة بن �أحمد �آل خليفة ورئي�س �حلر�س �لوطني �لفريق �لركن �سمو �ل�سيخ حممد بن عي�سى �آل 

خليفة ووزير �لد�خلية �لفريق �لركن �ل�سيخ ر��سد بن عبد�هلل �آل خليفة.

وبعد عزف �ل�سالم �مللكي وتالوة �آي من �لذكر �حلكيم، تف�سل �ساحب �جلاللة �مللك �ملفدى باإلقاء �لكلمة �ل�سامية هذ� ن�سها:

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل، وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل �سيدنا حممد 

وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، 

اأ�سحاب ال�سمو واملعايل وال�سعادة، احل�سور الكرام، 

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.. 

ي�سعدنا اأن ن�سارككم اليوم احتفاالتنا الوطنية املجيدة، 

ككيان  العريقة،  البحرينية  الدولة  قيام  ذكرى  مبنا�سبة 

قبل  الفاحت  اأحمد  املوؤ�س�س  عهد  يف  م�ستقل،  اإ�سالمي  عربي 

حوايل مائتني وثالثني عام، والذكرى ال�ساد�سة ع�سرة لتولينا 

مقاليد حكم البالد. واإنها ملنا�سبة طيبة ن�ستذكر فيها امل�سرية 

العطرة واالإجنازات الرائدة الأجدادنا واآبائنا الكرام، رحمهم 

اهلل، واأن نعرب عن تقديرنا للمواقف الوطنية النبيلة ل�سعب 

البحرين الويف على امتداد تاريخ البالد املعا�سر، التي مّكنت 

البحرين من تخطي الكثري من ال�سعاب لتحظى مبكانة تليق 

مب�ستوى ما بذل من ت�سحيات واإ�سهامات، ولت�ستمر نه�ستنا 

ال�ساملة بخطى ثابتة نحو وجهة االإ�سالح والتحديث.. كما 

متنينا لها.

على  املجيدة،  باأعيادنا  نحتفي  ونحن  التاأكيد،  ونود 

واإجنازاتنا،  مكت�سباتنا  حلماية  اجلميع  تكاتف  �سرورة 

يف  تتناف�س  التي  الوطنية  اجلهود  حتققه  مبا  واالعتزاز 

ا اإذا اأخذنا  م�ستويات اأدائها مع امل�ستويات العاملية، خ�سو�سً

االقت�سادية  لالأو�ساع  اال�ستثنائية  الظروف  االعتبار  يف 

واالأمنية يف العديد من دول العامل، التي اجتهدت البحرين، 

من  ال�سلبية  تاأثرياتها  عن  مبناأى  تكون  اأن  على  تزال،  وال 

دون  الالزمة،  واالحتياطات  االحرتازات  كافة  اتخاذ  خالل 

لال�ستقرار  الهادفة  امل�ستدامة  التنموية  ب�سيا�ستنا  اإخالل 

بيئتنا.  وينمي  يحمي  ومبا  االقت�سادي  والنمو  االجتماعي 

الذي  ال�سهيد  ليوم  االأوىل  الذكرى  يف  وجل،  عز  اهلل  داعني 

ي�سادف يوم الغد -اليوم- اأن يرحم من اأكرمهم بال�سهادة 

واأن  هذا،  يومنا  اإىل  االأول  التاأ�سي�س  منذ  �سبيل وطنهم  يف 

ف�سله«،  من  اهلل  اآتاهم  مبا  »فرحني  جنانه  ف�سيح  يدخلهم 

دون  نف�سه  جند  ملن  العالية  الهمم  تلك  يف  �سلواننا،  لنجد 

تردد، تلبية لنداء الواجب مهما كانت الت�سحيات.

االأخوة واالأخوات..

اإن امل�ساهمات القّيمة واملتتالية لرجاالت ون�ساء البحرين 

الذي  بال�سكل  واإبرازها  بها  االحتفاء  فخر،  وبكل  ت�ستدعي، 

ت�ستحق، اإذ متثل هذه امل�ساهمات ثروة ال تقدر بثمن ونربا�ًسا 

لالأجيال القادمة تلهمهم وت�سجعهم على موا�سلة درب البناء 

ال�سنوية،  عادتنا  على  جرًيا  نحر�س،  اإذ  ونحن  والعطاء. 

يطيب  فاإنه  الوطن،  خدمة  يف  ومتفاٍن  جمد  كل  بتكرمي 

اأيديهم  على  ن�سد  واأن  الوطن«،  »عيد  بهم يف  ن�سيد  اأن  لنا 

تقديًرا واعتزاًزا لنقدم من خاللهم منوذج اخلربة والكفاءة 

هذا  انطالقة  منذ  يوًما  عطاوؤها  يتاأخر  مل  التي  البحرينية، 

الكيان املبارك. فلهم التهنئة وال�سكر جلعل نه�سة البحرين 

غايتهم املن�سودة، مكررين اعتزازنا بكل عطاء خمل�س، واأداء 

وامل�ستقبل  امل�سرق  الغد  نحو  الغايل  بالوطن  ياأخذ  متميز، 

االأجمل باإذن اهلل.

اهلل  ورحمة  عليكم  وال�سالم  بخري..  واأنتم  عام  وكل 

وبركاته.. 

�ستبدي لك الإيام ما كنت جاهاًل                                  وياأتيك بالأخباِر من مل تزود
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نعتز باجلهود الوطنية التي تتناف�س يف م�ستوياتها مع العاملية
اهلل  املفدى حفظه  امللك  تف�ضل جاللة 

مبنح الأو�ضمة التقديرية على املكّرمني.

عبدالرحمن  اأحمد  حممود  األقى  ثم 

كلمة نيابة عن املكّرمني فيما يلي ن�ضها:

ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم

�ضيدي ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك 

البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�ضى  بن  حمد 

املفدى حفظه اهلل ورعاه..

خليفة  الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب 

الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل  �ضلمان  بن 

املوقر..

�ضلمان  الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد 

جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى 

الوزراء املوقر.. 

ال�ضادة  واملعايل  ال�ضمو  اأ�ضحاب 

احل�ضور الكرام.. 

ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

يف هذه ال�ضاعة املباركة من هذا اليوم 

ململكة  الوطني  العيد  يوم ذكرى  املجيد، 

على  جاللتكم  جلو�س  وعيد  البحرين، 

الزمن  يبدو  العزيز،  الوطن  هذا  عر�س 

اأبناء  من  نفر  نفو�س  وكرمًيا، يف  �ضخيًّا 

الغالية، وهم يت�ضّرفون  البحرين  مملكة 

وي�ضتعدون  جاللتكم  اأمام  بالوقوف 

مدى  الدائم،  العتزاز  متنحهم  للحظة 

احلياة.

عنهم جميًعا،  نيابة  املكّرمون  هوؤلء 

اأقول  اأن  ي�ضّرفني  نف�ضي،  عن  واأ�ضالة 

فخورون  باأننا  امللك  اجلاللة  �ضاحب  يا 

باأن اأتاح لنا الزمن حلظة نقف فيها بني 

يدي جاللتكم ن�ضافح جاللتكم ويغمرنا 

ال�ضعور ب�ضرف تقديركم لنا.

يعتزون  مولي  يا  جميًعا  اإنهم 

ينظرون  اإذ  وهم  لهم،  جاللتكم  بتقدير 

اإىل مقامكم ال�ضامي ليوؤكدوا جميعهم اأن 

هذه اللحظة جزاوؤها الإخال�س والوفاء.. 

جلاللتكم ولقيادتكم.

كما  بحبكم،  قلوبهم  امتالأت  لقد 

امتالأت قلوب اأبناء �ضعبكم الويف، واأنتم 

القائد الفذ الذي ي�ضهر على م�ضلحة هذا 

جاللة  يا  اإنكم  الظروف،  كل  يف  الوطن 

ي�ضون  الذي  التاريخي  القائد  امللك 

م�ضالح مملكة البحرين والأمة العربية، 

اجتياز  ما ميكنه من  الوطن  ومينح هذا 

التحديات اإىل امل�ضتقبل الواعد اجلميل.

�ضاحب اجلاللة:

اأمام  اليوم  نقف  اإذ  �ضيدي  يا  اإننا 

�ضعبنا  من  اأمنوذًجا  منثل  جاللتكم، 

الطيب، الذين تقّدرونهم حق تقدير وهم 

ميثلون الولء والوفاء لقيادتكم ومل�ضتقبل 

الأيام الأجمل التي �ضتحملونهم اإليها عرب 

التاريخ العزيز.

اإنكم تعلمون يا �ضاحب اجلاللة باأننا 

اإليه  تقودوننا  الذي  بامل�ضتقبل  واثقون 

العامل  علّمتم  واأنكم  واإباء،  �ضجاعة  بكل 

يديكم  على  يرتبى  الذي  ال�ضعب  باأن 

واأنتم القائد املوؤزر، لهو �ضعب جدير باأن 

ينال ثقتكم.

اإننا  امللك،  اجلاللة  �ضاحب  يا  �ضكًرا 

لن�ضاأل اهلل عز وجل اأن يدمي على جاللتكم 

ال�ضحة والعافية، وح�ضبنا من جاللتكم 

اأنكم تقودوننا اإىل مدار العال واإىل مواطن 

العزة والكرامة.

اأدام اهلل عزكم وحماكم ورعاكم.

وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..
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احل�ضور،  املفدى  امللك  جاللة  �ضافح  ذلك  بعد 

ثم غادر ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك املفدى احلفل 

بحفظ اهلل ورعايته.

وقد �ضملت قائمة املكّرمني كالً من:

1. نبيل بن يعقوب احلمر.

2. زايد بن را�شد الزياين.

3. عي�شى بن عبدالرحمن احلمادي.

4. حمد بن علي الكعبي.

5. ال�شيخ �شلمان بن اإبراهيم بن حمد اآل خليفة.

6. عبداهلل ح�شن البوعينني.

7. اإبراهيم بن م�شلم ال�شعود.

8. طارق بن خليفة املهيزع.

9. �شالح بن عبدالرحمن املحمود.

10. جهاد دعيج الرويعي.

11. نادر خليل املوؤيد.

12. الدكتورة بهية جواد اجل�شي.

13. اللواء ناجي فهد الها�شل.

14. اللواء حممد را�شد بوحمود.

15. العميد عبداهلل را�شد مندي التميمي.

16. العقيد الركن عي�شى فار�س القطامي.

17. املقدم ركن عي�شى عيد الكبي�شي.

18. ال�شيخ حمد بن حممد اآل خليفة.

19. امل�شت�شار عبدالعزيز الرا�شد البنعلي.

20. حممد اإبراهيم ال�شروقي.

21. الدكتور اأحمد علي ال�شريان.

22. الدكتور عبدالرحمن عبداحل�شني جواهري.

23. جا�شم اأحمد اجلودر.

24. حممود اأحمد عبدالرحمن حممد.

25. �شباح خليل املوؤيد.

26. الدكتور في�شل اإبراهيم الزياين.

27. الدكتور ظافر اأحمد العمران.

28. علي يو�شف فردان.

29. رنا اإبراهيم فقيهي.

30. املهند�س علي نعمة اهلل علي عبدالرحيم النعمة.

31. الدكتور خالد اإ�شماعيل العلوي.

32. لطيفة عي�شى البونوظة.

33. امل�شت�شار عبداهلل ماجد حبيب ال�شيخ.

34. املهند�شة هدي عبداهلل فخرو.

35. املهند�شة منى جا�شم املطوع.

36. املهند�س عبدالنبي عبداهلل ال�شباح.

37. املهند�س �شامي عبداهلل بوهزاع.

38. املهند�شة مرمي اأحمد جمعان.

39. فوزية �شالح �شهاب.

40. را�شد حممد نور املدين.

41. حممد عبدالرحيم عبداهلل.

42. الدكتور علي اأحمد البقارة.

43. نبيل طه ح�شني اآل �شهاب.

44. وفاء ابراهيم العمادي.

45. فجر طالل مفيز.

46. ب�شام حممد الذوادي.

47. الفار�س ال�شيخ حممد بن مبارك اآل خليفة.

48. الفار�س فهد هالل اخلاطري.

49. الفار�س �شامل مبارك �شبت.

50. الفار�شة دانة علي البنغدير.

51. الفار�س حممد هالل اخلاطري.

52. الوكيل اأول عي�شى اإبراهيم حمادة.

53. الوكيل اأول وليد حممد عبداهلل.

54. وكيل اأول ح�شني علي جرب الدو�شري.
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وقال: »يف هذا العام ولأول مرة، وبالتزامن مع هذه املنا�سبة 

�سهداء  تكرمي  مت  الوطن،  بها  يحتفل  التي  وال�سعيدة  الكرمية 

قبل  من  كبرية  مبادرة  ذلك  ويعد  لهم،  يوم  وتخ�سي�ص  الواجب 

جاللته لأبناء �سعبه املخل�سني، والذين بذلوا اأرواحهم رخي�سة يف 

�سبيل هذا البلد«.

اليوم  هذا  اإن  بالكالم،  امللك  جاللة  تف�سل  »مثلما  واأ�ساف: 

والذين  باأرواحهم،  و�سحوا  بذل  من  اأعطوا  من  لدماء  وفاء  ياأتي 

نعتز  كبحرينيني  ونحن  والكرامة،  العزة  ميادين  يف  ا�ست�سهدوا 

بال�سهداء وجنلهم لكل ما قدموه و�سحوا به يف �سبيل الوطن«.

اأنه:  اأو�سح  الو�سام،  على  وح�سوله  بالتكرمي  يتعلق  وفيما 

»جريا على عادة جاللته كل عام يف العيد الوطني املجيد، يقوم 

بتكرمي اأبناء البحرين املخل�سني على اأجنزوه وما اأعطوا للوطن«.

واأ�ساف: »�سخ�سيا، كفرد من اأبناء هذا البلد، اأعتز بهذا التكرمي 

ومبنحي هذا الو�سام، واأت�سرف واأفخر باأن يكون هذا الو�سام من 

يد جاللته، واأت�سرف واأفخر باأنه يحمل ا�سم البحرين وهو اأعز ما 

ميكن اأن يحمله الإن�سان على �سدره من و�سام«.

واأكد اأن منح هذا الو�سام يعد م�سوؤولية كبرية ودافعا للمزيد 

من الجناز والإخال�ص يف خدمة هذا الوطن.

نعتز بال�ضهداء وجنّل ت�ضحياتهم.. نبيل احلمر:

و�صام البحرين اأعز ما يحمله الإن�صان على �صدره
�سارة جنيب

�أكد م�ضت�ض�ر جاللة �مللك ل�ضوؤون �العالم نبيل بن يعقوب �حلمر �أن كلمة جاللة �مللك �لتي تف�ضل به� يوم �أم�س ت�أتي 

ت�أكيد� على ��ضتمر�رية �لروؤية �ملتعلقة مب�ضتقبل �لبحرين وتكثيف �جلهود ملو��ضلة �الإجن�ز، وتوؤكد على حمبته الأبن�ء 

�ضعبه. 

و�أ�ض�ر �إىل �أن جاللة �مللك يهتم د�ئم� مب� يتطلع �إليه من منح حي�ة كرمية لكل �ملو�طنني يف مملكة �لبحرين، و�أن ذلك 

دليل على حمبته الأبن�ء �ضعبه.

�سارة جنيب

والتجارة  ال�سناعة  وزير  قال 

وال�سياحة زايد بن را�سد الزياين اإن: »كلمة 

اأم�ص،  يوم  بها  تف�سل  التي  امللك  جاللة 

وتوجيها  عالية،  وطنية  روحا  ت�سمنت 

واإ�سادة  واملواطنني،  الوطن  �ساميا خلدمة 

البحرين  اأبناء  قبل  من  تقدميه  مت  مبا 

املخل�سني«.

وفيما يتعلق بالتكرمي ومنح الأو�سمة، 

اأ�سار اإىل اأن الأمر غري م�ستغرب على جاللة 

للمتميزين  وتقديره  اهتمامه  اأن  اإذ  امللك، 

ت�سريفا  ويعد  عليه،  اعتدنا  منهجا  يعد 

والعطاء  البذل  من  املزيد  لتقدمي  وحافزا 

مبا ي�سهم يف رفعة الوطن واإعالء �ساأنه.

بالن�سبة  كبري  ل�سرف  »اإنه  واأ�ساف: 

كما  التكرمي،  بهذا  نحظى  اأن  كمكرمني  لنا 

على  لن�ستمر  لنا  وداعما  حافزا  ميثل  اأنه 

النهج ذاته لبقية حياتنا، وموا�سلة العمل 

الأهداف  حتقيق  يف  ي�سهم  الذي  الدوؤوب 

امل�ستدامة التي ت�سب يف اإطار روؤية جاللة 

امللك احلكيمة«.

تقدير املتميزين منهج معتاد.. الوزير الزياين:

التكرمي حافز لال�صتمرار على النهج بقية احلياة

و�ضام البحرين دافع خلدمة القيادة والوطن.. وزير الإعالم: 

جـاللــة املـلك قـائــد التنمية ال�صــامـلــة
اأ�ساد وزير �سوؤون الإعالم و�سوؤون جمل�سي 

عبدالرحمن  بن  عي�سى  والنواب  ال�سورى 

والدميقراطية  التنموية  بالإجنازات  احلمادي 

البحرين  مملكة  يف  املتوا�سلة  واحلقوقية 

�ساحب  حل�سرة  الرائدة  املبادرات  بف�سل 

اآل خليفة عاهل  بن عي�سى  امللك حمد  اجلاللة 

ال�ساملة  التنمية  م�سرية  قائد  املفدى،  البالد 

وامل�ستدامة.

ورفع الوزير اأ�سمى اآيات ال�سكر والتقدير 

امللك  اجلاللة  �ساحب  اإىل  المتنان  وعظيم 

ال�سامي  وتكرميه  الغالية  ثقته  على  املفدى 

الأوىل،  الدرجة  من  البحرين  و�سام  مبنحه 

بالعيد  اململكة  باحتفالت  جاللته  مهنًئا 

مقاليد  جاللته  تويل  وذكرى  املجيد  الوطني 

احلكم.

واأعرب وزير �سوؤون الإعالم واملجل�سني عن 

جاللته  قبل  من  التكرمي  بهذا  واعتزازه  فخره 

وازدهارها،  وا�ستقرارها  البحرين  وحدة  رمز 

وقائد نه�ستها احلديثة واملباركة، موؤكًدا اأن هذا 

التكرمي من �سيم الكرام، ودافع نحو مزيد من 

الت�سحية والإخال�ص من اأجل الوطن، وتاأدية 

واجباته بكفاءة، والعمل اجلاد والدوؤوب نحو 

رفعته ونه�سته، وتعزيز اإجنازاته ومكت�سباته 

التنموية والإ�سالحية يف جميع املجالت.

املفدى  امللك  جاللة  م�سرية  اأن  واأ�ساف 

من  بالعديد  حافلة  احلكم  مقاليد  توليه  منذ 

تد�سني  منذ  الرا�سخة،  الوطنية  الإجنازات 

وتكرمي  وحتفيز  الوطني،  العمل  ميثاق 

املجالت،  جميع  يف  املخل�سني  الوطن  اأبناء 

والتعاي�ص  والت�سامح  احلوار  قيم  وتر�سيخ 

ال�سلمي بني جميع الأديان واملذاهب والثقافات 

واحل�سارات.

اجلاللة  �ساحب  الإعالم  وزير  وعاهد 

الإجنازات  من  املزيد  على حتقيق  املفدى  امللك 

الوطنية يف الرتقاء بالر�سالة الإعالمية �سكالً 

وم�سموًنا، ودورها يف تعزيز الوحدة الوطنية 

بني  التعاون  وتوطيد  امل�ستدامة،  والتنمية 

يواكب  مبا  والت�سريعية،  التنفيذية  ال�سلطتني 

والقت�سادية  الدميقراطية  الإجنازات  م�سرية 

والإدارية الرائدة.

�سوؤون  وزير  رفع  ت�سريحه،  ختام  ويف 

والنواب  ال�سورى  جمل�سي  و�سوؤون  الإعالم 

�ساحب  اإىل  والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�سمى 

امللكي  ال�سمو  و�ساحب  املفدى،  امللك  اجلاللة 

رئي�ص  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأمري 

الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  املوقر،  الوزراء 

نائب  العهد،  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

الوزراء،  لرئي�ص  الأول  النائب  الأعلى  القائد 

مبنا�سبة  البحريني  ال�سعب  اأبناء  جميع  واإىل 

من  املزيد  متمنًيا  املجيدة،  الوطنية  الأعياد 

التقدم والرفعة والزدهار ململكتنا الغالية يف 

جميع املجالت.
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من جانبه اأكد رئي�س �صركة اخلليج ل�صناعة 

جواهري  عبدالرحمن  »جيبك«  البرتوكيماويات 

األقاها  التي  الكلمة  خالل  تطرق  امللك  جاللة  اأن 

املهمة،  واملوا�صيع  الق�صايا  من  لعدد  اأم�س  يوم 

اإذ اأ�صار اإىل اأن البحرين ت�صري يف طريق التنمية 

جميع  تخطي  على  قادرة  واأنها  امل�صتدامة 

امل�صتوى  على  �صواء  تواجهها  التي  التحديات 

املحلي، اأو الإقليمي اأو العاملي.

العيد  بذكرى  حتتفل  البحرين  اأن  واأو�صح 

مع  بالتزامن  امللك،  جاللة  بقيادة  الوطني 

الحتفال مبرور 16 عاما على عيد جلو�س جاللة 

امللك حفظه اهلل ورعاه.

تاأكيدا  تاأتي  كلمة جاللته  م�صامني  اإن  وقال 

على دعمه امل�صتمر لالرتقاء بالبحرين يف جميع 

املحافل، كما اأنها املرة الأوىل التي يتم تخ�صي�س 

تطرق  وقد  الواجب،  ب�صهداء  لالحتفاء  يوم 

جاللته لت�صحياتهم من خالل كلمته.

واأ�صاف: »حول التكرمي، لقد كان يل ال�صرف 

امللك،  جاللة  قبل  من  املكرمني  اأحد  اأكون  اأن 

جاللته  لأن  اجلديد،  اأو  بالغريب  لي�س  وذلك 

�صباق دائما يف ت�صجيع وتقدير ما يقدمه �صعب 

البحرين لهذا الوطن، وهذا الو�صام ت�صريف كبري 

�صاأحتفظ به مدى احلياة، وحمفز لأقوم بخدمة 

اأنه  كما  عمري،  من  ل�صنوات  وقيادتنا  البحرين 

ميثل تاجا على روؤو�صنا، ونحن اإذ ن�صكر جاللته 

وت�صجيعنا  بتكرمينا  تف�صله  على  ال�صكر  جزيل 

وتقديرنا«.

وزارة  يف  للطرق  امل�صاعد  الوكيل  وقالت 

الأ�صغال هدى فخرو »اإن هذا اليوم ال�صعيد يتكرر 

كمكرمني  لنا  بالن�صبة  العام  هذا  لكنه  �صنويا، 

ا�صتثنائي، لأن عملنا كل هذه ال�صنوات مت تقديره 

من قبل جاللة امللك وهو اأعلى رجل يف الدولة«.

الوطني  العيد  مع  »بالتزامن  واأ�صافت: 

واحتفالت البلد، نحن نتمنى دوام الأمن والأمان 

واأن يعم اخلري على اجلميع«.

الأ�صغال  مدير  م�صاعد  اأهدى  جانبه،  من 

جميع  اإىل  التكرمي  التميمي  عبداهلل  الع�صكرية 

العامة  القيادة  واإىل  البحرين،  ون�صاء  رجالت 

لقوة دفاع البحرين.

يدفعه  حافز  هو  الو�صام  منحه  اإن  وقال 

والإيثار  والت�صحية  والبذل  للعطاء  من  للمزيد 

والعمل يف �صبيل رفعة البحرين.

وقالت ع�صو جمل�س ال�صورى بهية اجل�صي: 

لفتة  وهي  امللك،  قبل  من  بالتكرمي  »ت�صرفت 

ومن  للمواطنني  القيادة  تقدير  عن  تعرب  جميلة 

نقدم  الواقع  يف  اأننا  موؤكدة  الوطن«،  يخدم 

اأننا  اإذ  تكرميا،  عليه  ننتظر  ل  كواجب  خدماتنا 

من يجب اأن نعطي ونقدم للوطن ونقدم خدماتنا 

دون اأن ننتظر مقابل، لكن حني يكون التكرمي من 

قبل امللك فذلك ي�صكل حافزا لال�صتمرار يف العطاء 

وخدمة الوطن.

البناء  مل�صاريع  امل�صاعد  الوكيل  واعتربت 

وال�صيانة بوزارة الأ�صغال والبلديات والتخطيط 

العمراين منى املطوع اأن هذا العام منا�صبة العيد 

اإذ  للتكرمي،  بالن�صبة  عيدين  اأ�صبحت  الوطني 

اأنهم نالوا �صرف تكرمي جاللة امللك لهم والت�صرف 

بال�صالم عليه، ف�صال عن ا�صتالم اأعلى و�صام وهو 

الكفاءة من الدرجة الأوىل.

على  الأعياد  تدوم  اأن  »نتمنى  وقالت: 

خلدمة  جاهدين  العمل  �صنوا�صل  ونحن  البالد، 

البحرين«.

للتعليم  امل�صاعد  الوكيل  اأكدت  بدورها، 

لطيفة  والتعليم  الرتبية  بوزارة  والفني  العام 

واأن  »املنا�صبة عزيزة على قلبي،  اأن:  البونوظة 

الأيام كفيلة باأن جتعل هذا الو�صام فخرا لي�س يل 

دافعا  واأن يكون  واأحفادي،  لأبنائي  بل  فح�صب، 

وحافزا لهم ليدركوا اأن لكل جمتهد ن�صيب، واأن 

هناك من ينظر لعملهم ويكافئهم عليه«.

وقالت: »لحظنا اأن عدد ال�صباب املكرمني يف 

تزايد، ونحن اإذ نرى يف ذلك دافعا وم�صجعا لهذه 

بال�صنوات  اأكرث  عددهم  ليزداد  لالجتهاد  الفئة 

القادمة«.

باللجنة  التدريب والتطوير  قال مدير مركز 

الأوملبية البحرينية نبيل طه اإن اأف�صل تكرمي قد 

من  بالتكرمي  يحظى  اأن  الإن�صان،  عليه  يح�صل 

وطنه، وما يزيده فخرا اأن يكون الكرمي من قبل 

جاللة امللك.

دين  مبثابة  الأمور  هذه  »كل  واأ�صاف: 

ووفاء وعرفان لهذا الوطن، كما اأن تكرمي العمل 

الريا�صي وامل�صوار الريا�صي يعرب عن الهتمام 

البارز بالريا�صة وكل القطاعات، من قبل جاللة 

امللك«.

واأ�صار اإىل اأن الريا�صة مل تغب عن اهتمامات 

الريا�صي  جاللته  يعترب  اإذ  امللك،  جاللة 

له  كبري  �صرف  الو�صام  منحه  اأن  موؤكدا  الأول، 

وللريا�صيني.

من جانبه، قال رئي�س البعثة الطبية للحج 

علي البقارة اأن تكرمي املتميزين يعد اإحدى �صمات 

الدولة املدنية التي ت�صجع اأبناءها وتدفعهم نحو 

املزيد من العمل والعطاء، متوجها بجزيل ال�صكر 

ال�صرف  هذا  منحه  على  امللك  جلاللة  والتقدير 

الكبري.

من  لأنها  ال�صحة  وزيرة  »اأ�صكر  واأ�صاف: 

التكرمي، والذي ميثل  قامت برت�صيحي لنيل هذا 

تكليفا اإىل جانب كونه ت�صريفا، اإذ اأنه �صي�صعني 

كما هو حال جميع املكرمني اأمام حتدي موا�صلة 

العمل والعطاء يف �صبيل خدمة البحرين والتميز، 

بدور  اململكة  يف  القيادات  لإميان  انعكا�س  لأنه 

الكوادر الوطنية«.

التكرمي ت�شريف وتكليف.. املكرمون لـ »الأيام«:

نعاهد جاللة امللك على اال�ستمرار يف العطاء
�صارة جنيب - غالب اأحمد

ثمن املكرم�ن احلا�صل�ن على الأو�صمة التقديرية تقدير جه�دهم وعملهم يف �صبيل خدمة مملكة البحرين، م�ؤكدين اأن تكرمي �صاحب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى لهم ه� ت�صريف كبري لهم، وه� اأي�صا تكليف وحافز لهم لتقدمي املزيد من العطاء.

وبهذه املنا�صبة، رفع رئي�س هيئة الت�صريع والفتاء امل�صت�صار القان�ين عبداهلل اأ�صمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل مقام ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�صى اآل خليفة ملك البالد املفدى، واإىل �صاحب ال�صم� امللكي الأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س ال�زراء امل�قر، واإىل �صاحب ال�صم� 

امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س ال�زراء حفظهم اهلل ورعاهم، واإىل �صعب البحرين الكرمي.

وقال اإن منحه و�صام الكفاءة من قبل جاللة امللك ي�صع على عاتقه م�ص�ؤولية كبرية، وميثل حافزا ل�صتمرار العمل بجد واجتهاد واخال�س، لنعطي 

ونقدم املزيد من العطاء لل�طن وامل�اطنني مبا ي�صهم يف خري ورفعة �صاأن مملكة البحرين.

 عبداهلل: و�سام 

الكفاءة من امللك 

ميثل حافًزا ال�ستمرار 

العمل بجد واجتهاد 

واإخال�ص

جواهري: م�سامني 

كلمة جاللته تاأتي 

تاأكيًدا على دعمه 

امل�ستمر لالرتقاء 

بالبحرين يف جميع 

املحافل

البونوظة: عدد 

ال�سباب املكرمني يف 

تزايد، ونحن نرى يف 

ذلك دافًعا لهذه الفئة 

لالجتهاد

البقارة: تكرمي 

املتميزين يعد اإحدى 

�سمات الدولة املدنية 

التي ت�سجع اأبناءها 

وتدفعهم نحو املزيد 

من العطاء

نبيل طه: اأف�سل 

تكرمي قد يح�سل 

عليه االإن�سان اأن 

يحظى بالتكرمي من 

وطنه، وما يزيده 

فخًرا اأن يكون من 

امللك
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البحرين رائدة الإ�صالح والتنمية 

رئي�س جمل�س النواب ي�ضيد مب�ضامني خطاب جاللة امللك
اأ�شاد رئي�س جمل�س النواب اأحمد بن اإبراهيم 

بها  تف�شل  التي  ال�شامية  الكلمة  مب�شامني  املال 

جاللة امللك املفدى مبنا�شبة العيد الوطني املجيد 

�شعب  وحدة  اأن  موؤكًدا  جاللته،  جلو�س  وعيد 

البحرين ومتا�شكهم هي عهدهم منذ القدم وهي 

كانت ومازالت الدرع احلامي الأي تدخل واأطماع 

خارجية.

االإ�شالح  رائدة  هي  البحرين  اأن  واأكد 

احلكومة  وتوجيهات  جاللته  بقيادة  والتطور 

ب�شاأن  جاللته  كلمة  يف  جاء  ما  واأن  املوقرة، 

بثبات  ال�شعاب  من  للكثري  البحرين  تخطي 

املكت�شبات  حلماية  اجلميع  تكاتف  بف�شل  لهو 

واالجنازات، وهو النهج ال�شحيح والدائم التي 

والتنمية،  التطوير  م�شرية  يف  البحرين  تتبعه 

وا�شتمرارية النه�شة ال�شاملة.

كما نوه رئي�س جمل�س النواب بدور جمل�س 

د�شتورية  وموؤ�ش�شة  ت�شريعية  ك�شلطة  النواب 

وممثال لل�شعب يف دعم توجهات القيادة ملا فيه 

خري البالد �شواء يف جمال تطوير القوانني و�شن 

الت�شريعات والرقابة، اأو يف جمال اإقرار احلقوق 

وحماية احلريات، والتنمية االقت�شادية، واإقرار 

الت�شريعات املعززة لالأمن واال�شتقرار يف البالد 

وباجلهود  الكبري  بالتعاون  اإال  يتم  ال  ما  وهو 

ال�شمو  �شاحب  يبذلها  التي  والبناءة  املتميزة 

امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�س 

املوقر، معرًبا يف  الوزراء  املوقر رئي�س  الوزراء 

ذات الوقت عن تقديره للتعاون واجلهود الطيبة 

التي يقوم بها �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد االأعلى 

النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء اإ�شهاًما يف 

نه�شة وتقدم الوطن العزيز.

بجميع  البحرين  واعتزاز  فخر  عن  واأعرب 

لرجاالتها  املخل�شة  الوطنية واجلهود  الكفاءات 

ون�شائها والتي تتناف�س يف م�شتويات اأدائها مع 

اليوم  جاللته  تكرمي  واأن  العاملية،  امل�شتويات 

القيادة  نهج  لهو  ون�شائها  رجاالتها  من  لعدد 

وم�شاعيهم  اأبنائها  عطاءات  تقدير  يف  الكرمية 

لرفعة الوطن، م�شجالً عظيم تقديره لت�شحيات 

التاريخ  �شطروا  الذين  الوطني  الواجب  �شهداء 

اأن  اإىل  وم�شرًيا  للوطن،  وفدائهم  ب�شجاعتهم 

تخ�شي�س يوم ال�شهيد هو رد للجميل والعرفان 

والوفاء، لتبقى ت�شحياتهم حية مدى الزمان.

اأ�صاد مب�صامني اخلطاب ال�صامي.. ال�صالح: 
�ضرورة ترجمة اخلطاب 

امللكي بتكاتف اجلميع حلماية املكت�ضبات

علي  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  اأ�شاد 

بن �شالح ال�شالح بامل�شامني التي حملها 

امللك  اجلاللة  ل�شاحب  ال�شامي  اخلطاب 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

خالل  جاللته  بها  تف�شل  والتي  املفدى، 

الوطني  العيد  الحتفال  الكرمية  رعايته 

البحرينية  الدولة  قيام  وذكرى  املجيد، 

م�شتقل،  اإ�شالمي  عربي  ككيان  العريقة، 

يف عهد املوؤ�ش�س اأحمد الفاحت قبل حوايل 

مائتني وثالثني عاما، والذكرى ال�شاد�شة 

مقاليد  املفدى  امللك  جاللة  لتويل  ع�شرة 

اآيات  اأ�شمى  رافعاً  البالد،  يف  احلكم 

املفدى  العاهل  ملقام  والتربيكات  التهاين 

الوزراء  رئي�س  امللكي  ال�شمو  و�شاحب 

املوقر، و�شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد 

نائب القائد النائب االأول لرئي�س جمل�س 

العزيزة  الوطنية  املنا�شبة  بهذه  الوزراء 

على اجلميع.

اإىل  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  واأ�شار 

كلمته  يف  املفدى  امللك  جاللة  تقدير  اأن 

ال�شامية للمواقف الوطنية النبيلة ل�شعب 

البحرين الويف على امتداد تاريخ البالد 

املعا�شر، يبني مدى حر�س جاللته على 

بني  وامل�شاواة  املواطنة  مفهوم  تر�شيخ 

اأبناء الوطن الواحد، لي�شرب بذلك اأروع 

احل�شاري  ال�شلوك  هذا  �شّن  عرب  املثل 

احلقة،  املواطنة  ير�شخ  الذي  الواعي، 

واالإ�شهامات،  والت�شحيات  والُبِذل 

بخطى  ال�شاملة  اململكة  نه�شة  لت�شتمر 

والتحديث،  االإ�شالح  وجهة  نحو  ثابتة 

ال�شعاب  تخطي  من  ميكنها  ومبا 

لتحظى مبكانة تليق مب�شتوى التحديث 

املجاالت،  طالت خمتلف  التي  والتطوير 

يبني  املفدى  امللك  جاللة  اأن  اإىل  الفًتا 

واالإخال�س  الوفاء  االآخر  اجلانب  يف 

الراحل  االأمري  لها  اأ�ش�س  التي  للمبادئ 

�شمو ال�شيخ عي�شى بن �شلمان اآل خليفة، 

ا�شتذكار  اإىل  اإ�شافة  واالأجداد،  واالآباء 

لبوا  الذين  البوا�شل  جلنودنا  جاللته 

نداء الواجب، و�شحوا بحياتهم يف �شبيل 

اإعالء كلمة احلق.

على  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  واأكد 

�شرورة ترجمة الكلمات ال�شادقة جلاللة 

اجلميع  تكاتف  اإىل  الداعية  املفدى  امللك 

الوطنية  واالجنازات  املكت�شبات  حلماية 

لالأو�شاع  اال�شتثنائية  الظروف  ظل  يف 

االقت�شادية واالأمنية التي جتتاح العديد 

مملكة  ا�شتطاعت  التي  العامل،  دول  من 

البحرين بف�شل قيادتها احلكيمة اأن تكون 

خالل  من  ال�شلبية  تاأثرياتها  عن  مبناأى 

واالحتياطات  االحرتازات  كافة  اتخاذ 

بال�شيا�شة  االإخالل  دون  الالزمة، 

لال�شتقرار  الهادفة  امل�شتدامة  التنموية 

االجتماعي والنمو االقت�شادي.

ال�شورى  جمل�س  رئي�س  قدم  وفيما 

للمكّرمني  وتربيكاته  تهانيه  خال�س 

على  اأكد  فقد  الوطني،  العمل  رواد  من 

القادمة  االأجيال  ت�شتلهم  اأن  �شرورة 

ون�شاء  لرجاالت  والعطاء  البذل  م�شرية 

البحرين ملوا�شلة درب البناء والتطوير، 

جاللة  بحر�س  نف�شه  الوقت  يف  م�شيًدا 

امللك املفدى على تكرمي كل جمد ومتفاٍن 

يف خدمة هذا الوطن ال�شامخ.

نوح خليفة ينوه بجهود العاهل من اأجل رفعة البحرين و�ضعبها
اأن ح�شرة  الباحث نوح خليفة  �شرح 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

ع�شراً  اأنتج  املفدى  البالد  عاهل  خليفة 

يف  و�شعبها  البالد  اأثرى  فريداً  بحرينياً 

امل�شتويات  على  وم�شتقبلهم  حا�شرهم 

كافة. 

امللك  جاللة  اإىل  تهانيه  خليفة،  وبعث 

املجيد  الوطني  العيد  مبنا�شبة  املفدى 

اأجل  من  العظيمة  جاللته  بجهود  منوهاً 

رفعة البحرين و�شعبها التي تعك�شها بكل 

و�شوح يف هذه اللحظات امل�شاعر ال�شعبية 

عهده  ومكت�شبات  جاللته  جتاه  اجليا�شة 

امليمون. وعرب خليفة عن اعتزازه باالحتفاء 

الوطني الكبري الذي ت�شهده البحرين مبلك 

البالد املفدى يف ذكرى تويل جاللته مقاليد 

احلكم على امل�شتويات ال�شعبية والر�شمية 

يف  بلد  اأي  اأجواء  اأن  مردفاً  والعاملية، 

عيده الوطني تعك�س جلياً حجم االزدهار 

جتاه  والقائد  ال�شعب  ووحدة  والرخاء 

احلا�شر وامل�شتقبل.

�شهدت  البحرين  اأن  خليفة  واأ�شاف 

خالل عهد ح�شرة عاهل البالد املفدى مناء 

البحرين  منزلة  له  ت�شهد  كبرياً  وازدهاراً 

بني دول العامل ومنزلة العاهل بني ال�شعب 

املتجددة  ال�شعبية  والوالء  املحبة  عهود 

املنا�شبات  خمتلف  يف  جاللته  جتاه 

واملواقف الوطنية يف كل ما فيه خري البالد 

واخلليج والعرب.

بوفر�ضن: خطاب امللك تقدير

للمواقف الوطنية لرجاالت ون�ضاء البحرين
بوفر�شن  علي  الدكتور  النائب  اأ�شاد 

�شاحب  حل�شرة  ال�شامية  الكلمة  مب�شامني 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

املجيد وتكرميه  الوطني  العيد  احتفال  خالل 

يف  �شاهموا  الذين  املخل�شني  الوطن  الأبناء 

تقدمي خدمات جليلة للوطن، موؤكداً اأن قائمة 

الوطنيني تطول فيما يتعلق بتقدمي االجنازات 

يف  عالياً  اململكة  ا�شم  رفع  يف  وامل�شاهمة 

املحافل املختلفة.

ال�شامي  اخلطاب  ان  بوفر�شن  وقال 

واملوجه للمواطنني يعرب عن االهتمام البارز 

والتقدير العايل من جاللته لرجاالت ون�شاء 

العطرة  امل�شرية  يف  قدم  من  ولكل  اململكة 

واالجنازات الرائدة لالأجداد واالآباء واملواقف 

الوطنية النبيلة ل�شعب البحرين على امتداد 

تاريخ البالد املعا�شر.

اأن  ولفت اإىل اأن العاهل املفدى اأكد مراراً 

البحرين مل تتخط ال�شعاب لوال الت�شحيات 

الوطن  اأبناء  بني  والتكاتف  واال�شهامات 

عن  عربوا  البحرينيني  اأن  موؤكداً  الواحد، 

وطنيتهم وحبهم الأر�س اململكة وا�شتعدادهم 

للت�شحية من اأجل اأمنها وا�شتقرارها.

علي بوفر�سن

نوح خليفة

رئي�س جمل�س النواب

رئي�س جمل�س ال�سورى
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يف خطابه ال�سامي للمواطنني يف هذه الذكرى العطرة من تاريخ الوطن املجيد، اأكد جاللة امللك املفدى مت�سك البحرين بطريقها الثابت نحو التنمية والرخاء، كما اأكد على العديد من 

املعاين والروؤى املهمة، فقد اراد جاللته اأن يحيي اأبناء الوطن الكرام يف اأعيادهم، والتاأكيد على اأن هذه املنا�سبة الوطنية اجلليلة مبا حتمله من اأهمية يف تاريخ الوطن هي فر�سة ال�ستذكار 

التاريخ املجيد للمملكة، وما قام به االآباء واالأجداد من جهود يف �سبيل بناء اململكة حتى و�سلت اإىل اجليل احلايل الذي يتحمل م�سوؤولية احلفاظ على الوطن وحمايته من اأجل االأجيال 

القادمة وهذه م�سوؤولية تاريخية على اجلميع واأمانة يف اأعناقهم.

وقد �سدد جاللة امللك بالتاأكيد يف خطابه اأي�سا على االجنازات الكبرية التي حتققت يف اململكة خالل املرحلة املا�سية، والتي كان جاللته قائًدا لها حتى و�سلت اململكة اإىل هذا امل�ستوى 

الكبري من التنمية والتطور. 

قراءة يف اخلطاب امللكي ال�سامي 

حتقيق امل�سلحة الوطنية العليا والتم�سك بنهج التنمية

اإن جاللة امللك يود اأن يوجه ر�سالة الأبناء الوطن بعزمه 

االأكيد الذي ال يلني على موا�سلة ما حتقق من تقدم يف اململكة 

والذي جاء بجهود جبارة اأ�سهم فيها اأبناء اململكة املخل�سني، 

الذي  الوقت  ا يف  التوجيه امللكي خ�سو�سً اأهمية هذا  وتاأتي 

القيادة  جهود  تتوا�سل  اإذ  هائلة،  بتطورات  املنطقة  به  متر 

تغريات  من  ال�ساحة  على  ي�ستجد  ما  ملواكبة  الر�سيدة 

مر�سومة  وفق خطط  احلكومية  االأجهزة  وتعمل  مت�سارعة، 

الوطن  هذا  الأبناء  العليا  امل�سلحة  اأجل حتقيق  من  وا�سحة 

رغم التحديات والعقبات.

وحر�سه  ال�سادقة  املفدى  امللك  جاللة  رغبة  ومتثلت 

التام على االلتزام بدعم ما �سرع فيه منذ �سنوات من خطى 

لتعزيز عملية االإ�سالح والتطوير، يف االإ�سرار على ا�ستكمال 

املنطقة  له  تتعر�س  ما  رغم  ال�سامل  التطوير  متطلبات 

املرحلة  تفر�سها  التي  املختلفة  التحديات  غمار  وخو�س 

احلالية بكافة تداعياتها. فعلى رغم ق�سر املدة الزمنية، فاإن 

عهد جاللته وباإقرار اجلميع كان حافالً باالإجنازات اجتماعًيا 

واقت�سادًيا و�سيا�سًيا ل�سعب البحرين الويف لقيادته احلكيمة 

والذي يلهج بالثناء الدائم واالخال�س الذي ال حدود له، ملا 

�سعيد،  كل  على  والتطور  التقدم  اثواب  من  به  يرفل  بات 

االجتماعي،  ال�سمان  واال�سكان،  التعليم،  اإىل  ال�سحة  من 

اإىل  ال�سناعة،  التجارة،  ال�سياحة،  املوا�سالت،  االت�ساالت، 

اآخر هذه ال�سل�سلة من عطاءات اخلري التي طالت كل مواطن. 

اإن الديناميكية التي اأطلقها عاهل البالد املفدى واملتمثلة 

مب�سروع جاللته االإ�سالحي مل تكن حركة مو�سمية حمدودة 

يف الزمان واملكان، بل هي حركة م�ستمرة وا�سعة الطموح 

يف  اململكة  حققت  وقد  با�ستمرار،  امل�ستقبل  اإىل  وتتطلع 

االأمن واال�ستقرار  اأهمها  عهد جاللته العديد من االإجنازات 

واملكانة املميزة يف حميطها اخلليجي وعمقها العربي، وما 

اكت�سبته من احرتام وتقدير لدى املجتمع الدويل. انه ح�ساد 

بداأب  جاللته  قادها  احلياة  ميادين  كل  يف  �ساملة  نه�سة 

�سنوات  مدى  على  نظر  وبعد  وحكمة  اأناة  وطول  و�سرب 

بعيدة. 

ا التوحد  اإن ما حتقق من اإجنازات ومكت�سبات يتطلب اأي�سً

والتكاتف الوطني حلمايتها، كما اأكد جاللة امللك يف خطابه، 

فاإن  وبالتايل  التحقيق،  �سهل  يكن  مل  حتقق  الذي  فالتطور 

اجلميع مطالب باأن يحافظ عليه حتى توا�سل اململكة طريقها 

الذي اختطه امل�سروع االإ�سالحي نحو التقدم والتطور، وهذا 

نداء ملكي للمواطنني، باالنتباه يف هذه املرحلة ل�سرورة بذل 

اقت�سادية  ظروف  ظل  يف  الوطن  مكت�سبات  حلماية  اجلهد 

واأمنية ا�ستثنائية فر�ستها متغريات خارجية.

امللكي  اخلطاب  ت�سمن  الكرام..  �سيم  من  الوفاء  والأن 

والذين  الربرة  �سهدائنا  اأرواح  على  الرتحم  ال�سامي 

وطنهم  عن  مدافعني  والكرامة،  العزة  ميدان  يف  ا�ست�سهدوا 

واأمتهم العربية واالإ�سالمية، وهي م�سوؤولية قومية مل يكن 

حماية  يف  امل�ساركة  اإىل  فبادرت  عنها،  تتنحى  اأن  للمملكة 

ال�سرعية  ال�سقيقة واإعادة  ال�سعودية  العربية  اململكة  حدود 

ا�ستجابت  التي  الدول  اوىل  من  وكانت  ال�سقيق  اليمن  اإىل 

جمل�س  دول  اأمن  حلماية  ال�سريفني  احلرمني  خادم  لنداء 

الأجل  العزيزة  بدمائهم  اأبناوؤها  و�سحى  اخلليجي  التعاون 

هذا الهدف ال�سامي، فاململكة تعترب االعتداء على اأي دولة من 

دول املجل�س اعتداء عليها وال ميكن القبول به، وقد خ�س�س 

بيوم  االحتفال  مع  يتزامن  لل�سهيد  يوًما  املفدى  امللك  جاللة 

الأبناء  التكرمي  قمة  هذا  ويف  العر�س  على  جاللته  جلو�س 

الوطن والوفاء لهم واالعتزاز بت�سحياتهم وما قدموه من بذل 

وت�سحية يف �سبيل اإعالء كلمته. 

اإن جاللة امللك قد جعل من عيد اجللو�س العظيم منا�سبة 

اأ�سمى  يرفع  اأن  اعتاد  الذي  وطنه  بني  من  االأبطال  لتكرمي 

اآيات االإجالل والتكرمي ملليكه، هذه االلتفاتة امللكية الكرمية 

والنبيلة جاءت مع كلمة مفعمة باملحبة الأبناء �سعبه لت�سطر 

تاريًخا من املجد يبقى على مر االأزمان والع�سور. 

اإن ما حتقق من منجزات وطنية على يد جاللة امللك هي 

وفي�س  وم�ستمر،  وخالق  �ساق  وعمل  واإرادة  روؤية  نتاج 

واالمة،  وال�سعب  للوطن  والت�سحية  والعطاء  املحبة  من 

قادر  دينامي  فعل  اإىل  وحتويله  الكامنة  بقدراتها  واالميان 

على �سنع التاريخ وتغيري جمراه واأقداره، هذا هو النموذج 

املميز واال�ستثنائي الذي قدمه جاللة امللك املفدى يف م�سرية 

تعتز  اأن  البحرين  ململكة  الذي يحق  النموذج  القيادة، وهو 

وتفخر به فقد ا�ستطاع ربان ال�سفينة اأن يحميها من االأنواء 

وي�سري بها و�سط العوا�سف اآمنة م�ستقرة واحلمد هلل.. فهنيًئا 

لكل اأبناء الوطن يف عيدهم هذه االأجماد اخلالدة.
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