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�سنبقى يًدا بيد..

جتديد للعهد والوالء

بكل فخر واعتزاز.. وبكل احلب لهذا الوطن وهذا ال�شعب.. 

وبروؤية ت�شبق ع�شرها.. وقف �شاحب اجلاللة امللك حمد بن 

يف  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى 

ق�شر الرفاع العامر يف 23 دي�شمرب من العام 2000؛ ليهيئ 

العزيزة، عندما  ململكتنا  ال�شيا�شي  التحديث  لنطالقة م�شرية 

العمل  ميثاق  م�شروع  بت�شلم  اليوم  ذلك  يف  جاللته  تف�شل 

الوطني من نخبة من رجال ون�شاء البحرين املخل�شني بعد اأن 

اأدوا املهمة التي كلّفهم بها جاللته.

امليثاق  هذا  اإن  قائالً  ليوؤكد  جاللته  وقف  اليوم،  ذلك  يف 

واأمانة بني  �شيكون مو�شع عنايتنا وتقديرنا  للعهد«  »وثيقة 

الزمان  من  العقدين  يقارب  ما  م�شي  بعد  نحن  وها  اأيدينا.. 

مع ما تخللهما من اأحداث وتطورات وظروف غري م�شبوقة يف 

اآخر  واأكرث، ويوًما بعد  اأكرث  البحرين واملنطقة، نوقن  تاريخ 

باأن جاللته هو خري من حمل هذه الأمانة بني يديه الكرميتني.

حينها كان باإمكان جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه يف 

ذلك اليوم اأن يد�شن العمل بامليثاق واأن يتم اإقراره باعتبار اأن 

من و�شعه نخبة من رجال البحرين ون�شائها، ميثلون خمتلف 

جاللته  اأن  اإل  البحرين،  يف  والقطاعات  والطوائف  الأطياف 

قائالً  مبا�شرة،  ال�شعب  من  قوته  امليثاق  ي�شتمد  اأن  اختار 

جاللته يف ذلك اليوم: »من منطلق ثقتنا الكبرية يف وعي هذا 

ال�شعب العزيز �شوف يتم باإذن اهلل طرحه يف ا�شتفتاء �شعبي 

ال�شاأن،  بهذا  عليها  املتعارف  والإجراءات  النظم  ح�شب  عام 

ل�شتطالع راأي ال�شعب فيه، وبعد اأن نطمئن اإىل القبول العام 

له، �شنقّره ونعتمده مرجًعا مل�شريتنا الوطنية«. 

وهكذا كان، ح�شب ما اأراده القائد وبكل ثقة، فقد مت طرح 

غري  �شعبًيا  اإجماًعا  لينال  عام  �شعبي  ا�شتفتاء  يف  امل�شروع 

م�شبوق يف تاريخ البحرين، ولتنطلق مبا�شرة بعد ذلك بقيادة 

و�شلطاتها  الدولة  موؤ�ش�شات  لكافة  التحديث  م�شرية  جاللته 

الد�شتورية، وكان و�شيظل امليثاق مرجعنا يف كل ذلك.

وبف�شل رعاية وعناية جاللة امللك املفدى انطلقت م�شرية 

بوترية  البحرين  يف  احلياة  جمالت  كافة  يف  التحديث 

كان  بل  مكان،  اأي  يف  تراجع  اأي  هناك  يكن  ومل  مت�شاعدة، 

جاللة امللك حفظه اهلل ورعاه ملبًيا لتطلعات املواطنني وفاحًتا 

اأفًقا وا�شًعا من املمار�شة والتطوير ح�شب ما تقت�شيه متطلبات 

كل مرحلة.

ومنذ تد�شني ميثاق العمل الوطني وحتى اليوم مل تتوقف 

التوجيهات واملبادرات امللكية اخلرّية والكرمية لتوفري احلياة 

اأجل رفعة الوطن  احلرة الكرمية لأبناء ال�شعب جميًعا؛ ومن 

وازدهاره، وطوال هذه ال�شنوات كان وما زال جاللته حفظه 

معهم  نف�شه  يرى  مواطنيه،  من  جًدا  جًدا  قريًبا  ورعاه  اهلل 

وي�شت�شعر نب�س قلوبهم، فكان بحق ملك القلوب.

بيد  يًدا  معكم  »�شنبقى  اليوم:  ذلك  يف  جاللته  قال  وكما 

بحريني  كل  اإىل  ممدودة  يدي  وهذه  امل�شرية،  امتداد  على 

وبحرينية..«، فهذه اليد الكرمية جلاللته ظلت و�شتظل باإذن 

البحرين واإىل كل  اأرجاء  اإىل كل  اهلل ممدودة باخلري والعطاء 

الرجال والن�شاء املخل�شني لهذا الوطن.
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امللك ورئي�س الوزراء وويل العهد يتبادلون برقيات التهنئة بذكرى ميثاق العمل الوطني
اآل خليفة  عي�سى  بن  امللك حمد  تلقى �ساحب اجلاللة 

عاهل البالد املفدى، برقية تهنئة من �ساحب ال�سمو امللكي 

املوقر  الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأمري 

العمل  مليثاق  ع�سرة  الثامنة  الذكرى  مبنا�سبة  اهلل؛  حفظه 

الوطني، هذا ن�سها:

خال�س  عن  جلاللتكم  نعبرّ  اأن  كثرًيا  لي�سرنا  فاإنه   

تهانينا وتبيكاتنا مبنا�سبة احتفال البالد بالذكرى الثامنة 

ع�سرة لإقرار ميثاق العمل الوطني، والذي جاء تعبرًيا عن 

مل�سرية  الوطني  العمل  نهج  يف  احلكيمة  جاللتكم  روؤية 

البحرين  �سعب  وتطلعات  لآمال  حتقيًقا  والنماء،  التقدم 

الويف.

 اإن مملكة البحرين، وبف�سل حكمكم الر�سيد، قد خطت 

خطوات تاريخية مميزة، وحققت يف عهدكم الزاهر املزيد 

بها �سعبكم  التي يفخر ويعتز  الإجنازات واملكت�سبات  من 

النبيل املعطاء.

اأن  واإنه ليطيب لنا يف هذه املنا�سبة الوطنية املجيدة 

والإرادة  العزم  بكل  العمل  موا�سلة  على  جلاللتكم  نوؤكد 

لتحقيق تطلعاتكم نحو املزيد من الإجناز، داعني اهلل العزيز 

القدير اأن يحفظكم بعنايته وي�سملكم بتوفيقه، واأن يحقق 

رفعة  من  �سعبكم  اليه  ي�سبو  ما  احلكيمة  قيادتكم  بف�سل 

وتقدم ومناء.

 وقد بعث �ساحب اجلاللة عاهل البالد املفدى حفظه 

امللكي  ال�سمو  اإىل �ساحب  �سكر جوابية  برقية  اهلل ورعاه، 

رئي�س الوزراء املوقر، هذا ن�سها:

 بكل الفخر والعتزاز تلقينا تهنئة �سموكم لنا بالذكرى 

ن�سعر  فر�سة  وهي  الوطني،  العمل  مليثاق  ع�سرة  الثامنة 

اأجماد  بناء  امل�سهود يف  العميق لدور �سموكم  بالأثر  معها 

هذا الوطن العزيز، ونتطلع للعمل معا يف اإجنازات كبرية 

اأخرى توؤكد دور مملكتنا العزيزة يف بناء م�ستقبل اأجيال 

�سعبنا املوؤزرة.

 وتلقى �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

عاهل البالد املفدى، برقية تهنئة من �ساحب ال�سمو امللكي 

القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري 

مبنا�سبة  الوزراء؛  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  العلى 

الذكرى الثامنة ع�سرة مليثاق العمل الوطني، هذا ن�سها:

�سيدي ح�سرة �ساحب اجلاللة الوالد العزيز امللك حمد 

بن عي�سى اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه، ملك مملكة البحرين 

املفدى

 اأرفع ملقام جاللتكم ال�سامي خال�س التهاين والتبيكات 

مبنا�سبة الحتفال بالذكرى الثامنة ع�سرة للت�سويت على 

متثل  التي  الوطنية  املنا�سبة  هذه  الوطني،  العمل  ميثاق 

مرحلة مهمة يف امل�سرية التنموية ال�ساملة التي تقودونها 

جاللتكم بكل حكمة واقتدار، وما اأر�سيتموه حفظكم اهلل من 

دعائم واأ�س�س للعمل الوطني يف دولة املوؤ�س�سات والقانون 

وتر�سيخ منطلقات التحديث. 

 اإن هذه املنا�سبة الغالية على قلوبنا �ستبقى حا�سرة 

دائًما يف الذاكرة الوطنية التاريخية ململكتنا العزيزة، مبا 

�سجلته من اإجماع وطني على ميثاق العمل الوطني بن�سبة 

ا  ا وطنًيا خمل�سً ت�سويت بلغت 98.4%، والتي عك�ست ح�ًسرّ

امليثاق  ر�سخه  وما  البحرينية  والثوابت  باملبادئ  واإمياًنا 

من م�سامني ومبادئ �ساملة �سارت عليها مملكة البحرين 

وحتديث  الوطنية،  وهويتها  ثوابتها  تعزيز  نحو  بخطى 

 ،2030 القت�سادية  روؤيتها  مرتكزات  وبناء  موؤ�س�ساتها، 

هو ما جعل هذه الوثيقة التاريخية جت�سد حا�سر وم�ستقبل 

مملكة البحرين يف �سوء امل�سرية املباركة ململكتنا الغالية 

بقيادة جاللتكم حفظكم اهلل ورعاكم.

 واإنني بهذه املنا�سبة الوطنية اأعاهد جاللتكم حفظكم 

وتوجيهات  روؤى  تنفيذ  يف  قدما  امل�سي  على  ورعاكم  اهلل 

العزيز،  و�سعبها  البحرين  ال�سديدة خلري مملكة  جاللتكم 

�سائالً املوىل عز وجل اأن يحفظ جاللتكم، واأن يدمي اهلل على 

جاللتكم موفور ال�سحة وال�سعادة وطول العمر.

برقية  املفدى  البالد  عاهل  اجلاللة  �ساحب  بعث  وقد 

نائب  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اىل  جوابية  �سكر 

هذا  الوزراء،  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد 

ن�سها:

بكل معاين الفخر والعتزاز تلقينا تهنئتكم لنا بالذكرى 

الوطني فهي اعتزاز ملا عرف  العمل  الثامنة ع�سرة مليثاق 

عن �سموكم من دور من خالل تروؤ�سكم للجنة تفعيل امليثاق 

العمل الوطني الذي توافق عليه اأهل البحرين الكرام ليظل 

نهجا ومرجًعا ملا تقومون به من خطوات تنفيذية مل�سروعنا 

الوطني يف التطوير والإ�سالح، حيث يقع امليثاق الوطني 

الغالية،  لبلدنا  حتققت  التي  الإجنازات  مراحل  اأعلى  يف 

تر�سم اخلطى اإىل امل�ستقبل الواعد اجلميل، يف حتديد اأدوار 

اأبناء �سعبنا الغايل وتو�سح مناهج العمل يف كل احلقول.

 وتلقى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 

اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر، برقية تهنئة من �ساحب 

العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو 

الوزراء؛  لرئي�س جمل�س  الأول  النائب  العلى  القائد  نائب 

مبنا�سبة الذكرى الثامنة ع�سرة مليثاق العمل الوطني، هذا 

ن�سها:

التهاين  الكرمي خال�س  �سموكم  اإىل  اأرفع  اأن  ي�سعدين   

للت�سويت  ع�سرة  الثامنة  الذكرى  مبنا�سبة  والتبيكات 

على  العزيزة  املنا�سبة  هذه  الوطني،  العمل  ميثاق  على 

على  �ساهدة  باعتبارها  دائما  ن�ستذكرها  والتي  قلوبنا، 

وعلى  احلديث،  البحرين  مملكة  تاريخ  يف  مهمة  مرحلة 

النهج الثابت الذي اأ�س�س له ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك 

الوالد حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه 

والتي  واملواطن،  الوطن  و�سالح  فيه خري  ملا  ورعاه،  اهلل 

امللك  ال�ساملة جلاللة  التنموية  متثلت يف انطالق امل�سرية 

املفدى حفظه اهلل ورعاه.

ويف هذه املنا�سبة الوطنية من اأيام الوطن نثمن عالًيا 

جهود �سموكم الداعمة للم�سرية الوطنية املباركة، واإ�سهام 

�سموكم يف العملية التنموية، انفاًذا لروؤية وتطلعات جاللة 

البناء  عملية  وموا�سلة  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  امللك 

والتحديث مبا يعود بالنفع على املواطنني.

اأن يعيد هذه املنا�سبة  اأ�ساأل اهلل العلي القدير   ختاما، 

مبوفور  تنعمون  واأنتم  �سموكم  على  الغالية  الوطنية 

ال�سحة والعافية وال�سعادة ملوا�سلة عطائكم اخلري بقيادة 

�ساحب اجلاللة امللك الوالد حفظه اهلل ورعاه.

 وقد بعث �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء برقية 

نائب  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اإىل  جوابية  �سكر 

هذا  الوزراء،  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد 

ن�سها:

الكرمية  �سموكم  برقية  على  التقدير  بكل  اطلعنا  فلقد 

املهنئة لنا مبنا�سبة الحتفال بالذكرى الثامنة ع�سرة لإقرار 

ميثاق العمل الوطني.

العزيزة  الوطنية  املنا�سبة  هذه  يف  لنا  ليطيب  واأنه   

برقية  ت�سمنته  ملا  �سكرنا  خال�س  عن  ل�سموكم  نعرب  اأن 

�سموكم من م�ساعر وطنية نبيلة نعتز بها كثرًيا، موؤكدين 

وما  خمل�سة  جهود  من  بذله  �سموكم  توالون  ملا  تقديرنا 

اإليه جميًعا  اإ�سهاًما فيما ن�سعى  تقدمونه من عطاء وطني 

عز  املوىل  داعني  العزيز،  لبلدنا  ومناء  وتقدم  نه�سة  من 

وجل اأن يحفظكم وي�سبغ عليكم موفور ال�سحة وال�سعادة.

امللك يتبادل التهاين مع الأمرية �سبيكة بذكرى امليثاق الوطني

امللك يتلقى برقية تهنئة من اأمني عام جمل�س الدفاع الأعلى

اأن  اإل  العطرة،  املنا�سبة  بهذه  ي�سعنا  ول 

والمتنان  التقدير  اآيات  اأ�سمى  جلاللتكم  نرفع 

لرعايتكم ال�سامية، ودعمكم الالحمدود، لكل ما 

الرفيعة  امل�ستويات  على  يحافظ  اأن  �ساأنه  من 

نه�سة  البحرينية يف  املراأة  مل�ساركة  واملتقدمة 

مل�سروعكم  الأوىل  البدايات  فمنذ  وطنها، 

الطبيعي  دورها  تاأخذ  واملراأة  ال�سامل  الوطني 

احلديثة،  البحرينية  الدولة  مالمح  ت�سكيل  يف 

ميثاق  بنود  �سياغة  يف  اقتدار  بكل  و�ساهمت 

ال�سيغة  بدوره  اأر�سى  الذي  الوطني  العمل 

د�ستورية  وب�سمانات  املراأة  مل�ساركة  اجلديدة 

كامل  كمواطن  حقوقها  ا�ستكملت  وا�سحة 

الأهلية، ولت�سل اليوم اإىل اأعلى مراكز امل�ساركة 

ال�سيا�سة و�سنع القرار.

اخلال�سة  تهانينا  نكرر  اخلتام،  ويف 

وجل  عز  املوىل  �سائلني  اهلل،  حفظكم  جلاللتكم 

ال�سحة  موفور  عليكم  ويدمي  يحفظكم  اأن 

والعطاء  النماء  م�سرية  لتتوا�سل  وال�سعادة، 

واقتدار  حكمة  بكل  جاللتكم  تقودونها  التي 

خلري ورفعة البحرين الغالية.

امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  بعث  وقد 

املفدى حفظه اهلل ورعاه، برقية �سكر جوابية اىل 

�ساحبة ال�سمو امللكي قرينة جاللة امللك املفدى 

رئي�سة املجل�س العلى للمراأة، فيما يلي ن�سها:

التي  �سموكم  برقية  التقدير  بكل  تلقينا 

ع�سرة  الثامنة  بالذكرى  التهنئة  اإلينا  حتمل 

الذكرى  هذه  يف  اإننا  الوطني،  العمل  مليثاق 

البحرين  مملكة  �سعب  منجزات  ن�ستح�سر 

الوطني  امليثاق  كان  والتي  احلقول،  كافة  يف 

بال�سوء  م�سريتنا  جنبات  عب  م�سيئا  قنديال 

والو�سوح والإجناز.

بالدور  ن�سيد  اأن  نود  املنا�سبة  بهذه  اإننا 

بقيادة  البحرينية  املراأة  به  قامت  الذي  البناء 

فخر  هو  ما  الإجنازات  من  وحققت  �سموكم، 

لكل املواطنني وا�ستعداد مل�ستقبل باهر باإذن اهلل 

الأ�س�س  واحلا�سر  املا�سي  اإجنازات  من  يتخذ 

�سموكم  اهلل  حفظ  الوطن  �ساأن  يعلى  بها  التي 

ورعاكم وكل عام واأنتم بخري.

تلقى �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

تهنئة  برقية  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

اآل  �سلمان  بن  دعيج  ال�سيخ  الركن  الفريق  من 

خليفة اأمني عام جمل�س الدفاع الأعلى، مبنا�سبة 

الوطني،  العمل  مليثاق  ع�سرة  الثامنة  الذكرى 

هذا ن�سها:

مقام  اإىل  اأرفع  اأن  وي�سعدين  ي�سرفني 

جاللتكم الكرمي حفظكم اهلل ورعاكم اأ�سمى اآيات 

الثامنة  الذكرى  مبنا�سبة  والتبيكات؛  التهاين 

ع�سرة مليثاق العمل الوطني، داعيا اهلل عز وجل 

اأن يعيده على جاللتكم واأنتم تنعمون مبوفور 

ال�سحة والهناء وطول العمر.

خطوة  متثل  الوطنية  املنا�سبة  هذه  اإن 

للدولة  ال�سيا�سي  التحديث  م�سرية  متقدمة يف 

مبا يلبي تطلعات ال�سعب نحو املزيد من التطور 

هذه  التاريخ  عب  لتج�سد  احل�ساري.  والتقدم 

ومنوذجا  للدميقراطية،  الطبيعية  املمار�سة 

تنمويا رائدا يحتذى به يف خمتلف املجالت.

ول ي�سعني يف هذا اليوم الأغر املبارك اإل اأن 

اأجدد الولء والوفاء والطاعة جلاللتكم حفظكم 

اهلل، واأن اأبذل الغايل والنفي�س وق�سارى اجلهد 

كل  يف  ال�سامية  توجيهاتكم  تنفيذ  �سبيل  يف 

وال�ستقرار،  الأمن  البحرين  ململكة  يعزز  ما 

�سارعا  والدميقراطية،  الإ�سالح  م�سرية  ودعم 

اأن يحفظ جاللتكم وي�سدد  املوىل عز وجل  اإىل 

على طريق اخلري خطاكم، ويدمي على جاللتكم 

اأثواب ال�سحة والعافية لقيادة مملكة البحرين 

ملزيد من الرخاء وال�ستقرار والنماء، اإنه �سميع 

جميب.

 �المرية �سبيكة بنت �بر�هيم �آل خليفة

�لفريق �لركن �ل�سيخ دعيج بن �سلمان �آل خليفة

امللك ورئي�س الوزراء وويل العهد 

يتلقون برقيات تهنئة من وزير الداخلية

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  تلقى 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى 

برقية تهنئة من الفريق اأول ركن ال�سيخ 

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية، 

مليثاق  ع�سرة  الثامنة  الذكرى  مبنا�سبة 

العمل الوطني، هذا ن�سها:

الفخر  معاين  وبكل  ي�سرفني 

جاللتكم  مقام  اإىل  اأرفع  اأن  والعتزاز؛ 

وزارة  منت�سبي  وكافة  با�سمي  ال�سامي 

واأطيب  التهاين  اآيات  اأ�سمى  الداخلية؛ 

التبيكات مقرونة باأ�سدق م�ساعر الوفاء 

ن�ست�سرف  ونحن  والنتماء  والولء 

على  للتوقيع  ع�سرة  الثامنة  الذكرى 

الذكرى  هذه  الوطني؛  العمل  ميثاق 

وطن  تاريخ  ر�سمت  التي  الوطنية 

نحو  البحرين  ف�سارت  �سعب،  ومبايعة 

على  حتقق  ملا  والنماء؛  الرفعة  مدارج 

يدي جاللتكم من منجزات عظيمة نبعت 

من تطلعاتكم الواعدة؛ فكان العطاء جزل 

وم�سروعكم الإ�سالحي للوطن واملواطن 

عمال ومنهجا.

غدت  املنا�سبة؛  هذه  روح  ومن 

وكر�ست  وا�ستقرار  اأمن  واحة  البحرين 

�سيادة القانون والنظام ور�سخت مفهوم 

الإن�سان،  وحقوق  والكرامة  العدالة 

الكرمية  احلرة  احلياة  اأ�سباب  وحققت 

والأ�سرة الواحدة والتعاي�س والوئام.

معاهدين جاللتكم بالعمل على حفظ 

لتبقى  الإ�سالحي  م�سروعكم  مكت�سبات 

والأمن  والرخاء  التميز  وطن  البحرين 

جاللتكم  بقيادة  وال�ستقرار  والأمان 

احلكيمة.

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  وتلقى 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

الفريق  من  تهنئة  برقية  املوقر،  الوزراء 

اآل  عبداهلل  بن  را�سد  ال�سيخ  ركن  اأول 

خليفة وزير الداخلية، مبنا�سبة الذكرى 

الثامنة ع�سرة مليثاق العمل الوطني، هذا 

ن�سها:

والعتزاز،  الفخر  وببالغ  يل  يطيب 

اأ�سمى  الكرمي  �سموكم  مقام  اإىل  اأرفع  اأن 

مبنا�سبة  والتبيكات  التهاين  اآيات 

على  للتوقيع  ع�سرة  الثامنة  الذكرى 

ميثاق العمل الوطني، ففي مثل هذا اليوم 

ج�سد اأهل البحرين قيم املواطنة الفاعلة 

تطلعاتهم  عن  وعبوا  �سورها  باأبهى 

البناء  م�سرية  يف  امل�سوؤولية  مبنتهى 

ر�سم مالحمها  التي  والتحديث  والتطور 

جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه، وما 

تهيئة  الر�سيدة يف  به احلكومة  �ساهمت 

واجنز  حتقق  ما  على  البناء  يف  ال�سبل 

وتر�سيخ  الدميقراطية  م�سريتنا  وتعزيز 

والمن  الإن�سان  وحقوق  القانون  دولة 

والأمان.

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  وتلقى 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 

جمل�س الوزراء، برقية تهنئة من الفريق 

اآل  عبداهلل  بن  را�سد  ال�سيخ  ركن  اأول 

خليفة وزير الداخلية؛ مبنا�سبة الذكرى 

الثامنة ع�سرة مليثاق العمل الوطني، هذا 

ن�سها:

�سموكم  مقام  اإىل  اأتقدم  اأن  ي�سررّفني 

وزارة  منت�سبي  وكافة  با�سمي  الكرمي 

وخال�س  التهنئة  باأ�سدق  الداخلية 

التبيك مبنا�سبة الذكرى الثامنة ع�سرة 

الوطني،  العمل  ميثاق  على  للتوقيع 

املنا�سبة  هذه  ظالل  نتفياأ  اإذ  واإننا 

والعتزاز  الفخر  م�ساعر  متلوؤها  التي 

لن�ست�سرف وطن احلرية والأمن والكرامة 

يف  والطموح  الأمل  ليحدونا  والإن�سان، 

ثابتة  بخطى  الأمنوذج  البحرين  بناء 

ل�سياغة امل�ستقبل؛ انطالًقا من مكت�سبات 

امللك  الكبري جلاللة  الإ�سالحي  امل�سروع 

بروؤيته  الذي  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى 

ليقود  الزمن  اخت�سر  ال�ست�سرافية 

تطرق  التي  الدول  م�ساف  اإىل  الوطن 

وقيم  والتنمية  والنه�سة  احلداثة  اأبواب 

الدميقراطية.

واهلل اأ�سال جلت قدرته اأن مين علينا 

ظل  يف  والأمان  والأمن  النعمة  بدوام 

القيادة احلكيمة ل�سيدي ح�سرة �ساحب 

اجلاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه.

تلقى �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل �لبالد �ملفدى، برقية تهنئة من �ساحبة �ل�سمو 

�مللكي �المرية �سبيكة بنت �بر�هيم �آل خليفة قرينة جاللة �مللك �ملفدى رئي�سة �ملجل�س �الأعلى للمر�أة؛ مبنا�سبة 

�لذكرى �لثامنة ع�سرة مليثاق �لعمل �لوطني، فيما يلي ن�سها:

بحلول �لذكرى �ملجيدة مليثاق �لعمل �لوطني ي�سرفنا �أن نرفع جلاللتكم، حفظكم �هلل ورعاكم، خال�س 

تهانينا �ملليئة بالفخر و�العتز�ز بتلك �النطالقة �لتاريخية �ملباركة، �لتي جاءت معلنة عن بدء مرحلة جديدة 

يف م�سرية �خلري و�الزدهار ملو��سلة �لبناء على جهود �ملوؤ�س�سني �لكر�م، مبا حملته من �آمال وتطلعات نرى 

�ملكانة  من  لها  �لتي  �لبحرينية  للمر�أة  ما حتقق  للعيان، وخ�سو�سا  وو��سحة  بارزة  و�سو�هدها  نتائجها 

و�حلظوة ما يجعل منها �ليوم »�سريكا �أ�سيال« يف م�سرية �لعمل �لوطني.

وزير �لد�خلية
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امللك ورئي�س الوزراء و ويل العهد يتلقون برقية تهنئة من املمثل ال�صخ�صي جلاللة امللك
اآل خليفة  عي�سى  بن  امللك حمد  تلقى �ساحب اجلاللة 

ال�سيخ  تهنئة وتربيك من �سمو  برقية  املفدى  البالد  عاهل 

امللك  جلاللة  ال�سخ�سي  املمثل  خليفة  اآل  حمد  بن  عبداهلل 

ع�سرة  الثامنة  بالذكرى  الحتفال  مبنا�سبة  وذلك  املفدى، 

مليثاق العمل الوطني.

وفيما يلي ن�س الربقية:

والتقدير  الوفاء  ببالغ  اجلاللة  �ساحب  يا  ي�سعدين   

التهاين  اآيات  باأ�سمى  ال�سامي  جاللتكم  مقام  اإىل  اأتقدم  اأن 

واأ�سدق التربيكات مبنا�سبة حلول الذكرى الثامنة ع�سرة 

لإقرار ميثاق العمل الوطني.

 �سيدي الوالد اإن اجنازات جاللتكم حفظكم اهلل التي يفخر 

به اجلميع والنجاح الكبري الذي �سهدناه منذ بداية م�سروع 

جاللتكم الإ�سالحي ما كان لريى النور لول روؤية جاللتكم 

ال�سديدة واحلكيمة لتذليل كل العقبات التي واجهتها مملكة 

واأن هذه  وارتقائها وتقدمها،  نهو�سها  �سبيل  البحرين يف 

املنا�سبة لتج�سد الإرادة الوطنية امل�ساندة مل�سروع جاللتكم 

الوطني وال�سالحي من اأجل بناء حا�سر وم�ستقبل اململكة 

امل�سرق والذي كان له الثر البالغ يف نفو�سنا لتحقيق ما 

هذه  يف  �سيدي  يا  واإنني  وازدهار  رقي  من  اإليه  ت�سبون 

خمل�سا  اأظل  باأن  جاللتكم  ثم  تعاىل  اهلل  اأعاهد  املنا�سبة 

لقيادة جاللتكم كما عهدمتوين دائًما، داعًيا اهلل العلي القدير 

اأن يعيد هذه املنا�سبة الغالية على جاللتكم واأنتم تنعمون 

بال�سحة وال�سعادة وطول العمر واهلل يحفظكم ويرعاكم.

وتلقى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل 

خليفة رئي�س الوزراء املوقر، برقية تهنئة وتربيك من �سمو 

ال�سيخ عبداهلل بن حمد اآل خليفة املمثل ال�سخ�سي جلاللة 

امللك املفدى، وذلك مبنا�سبة الذكرى الثامنة ع�سرة مليثاق 

العمل الوطني.

وفيما يلي ن�س الربقية:

التهاين  بخال�س  �سموكم  اإىل  اأتقدم  اأن  يل  يطيب   

ع�سرة  الثامنة  بالذكرى  الحتفال  مبنا�سبة  والتربيكات 

مليثاق العمل الوطني، والذي يعد وثيقة متكاملة لالإ�سالح 

والتحديث واإجنازاً حيا باعثاً للمجد والفخر ونقطة و�ساءة 

امل�ستقبل  نحو  الغالية  مملكتنا  وازدهار  تقدم  م�سرية  يف 

يعيد  اأن  عز وجل  املويل  �سائلني  الأوفياء،  لأبنائها  الواعد 

والربكات،  باخلري  �سموكم  على  ال�سعيدة  املنا�سبة  هذه 

ظل  يف  والتقدم،  النماء  من  مبزيد  الغالية  مملكتنا  وعلى 

القيادة احلكيمة حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك الوالد حمد 

بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، 

ال�سحة  مبوفور  �سموكم  على  ينعم  اأن  تعاىل  اهلل  داعني 

وال�سعادة، واأن ي�سدد على طريق اخلري خطاكم.

وتلقى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل 

خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 

ال�سيخ  �سمو  من  وتربيك  تهنئة  برقية  الوزراء  جمل�س 

امللك  جلاللة  ال�سخ�سي  املمثل  خليفة  اآل  حمد  بن  عبداهلل 

املفدى، وذلك مبنا�سبة الذكرى الثامنة ع�سرة مليثاق العمل 

الوطني.

وهذا ن�س الربقية:

التهاين  اأطيب  الكرمي  �سموكم  اإىل  ارفع  اأن  ي�سرفني   

مليثاق  ع�سرة  الثامنة  الذكرى  مبنا�سبة  والتربيكات؛ 

العمل الوطني الذي اأ�سبح بحق اأ�سا�س البناء والتطوير 

الواعد  امل�ستقبل  حتقيق  نحو  والتح�سر  ال�سالح  ونهج 

�ساحب  ح�سرة  قيادة  تن�سده  الذي  البحرين  ململكة 

اهلل  اآل خليفة حفظه  الوالد حمد بن عي�سى  امللك  اجلاللة 

ورعاه.

املنا�سبة  هذه  يف  ال�سمو  �ساحب  يا  ي�سعنا  ول   

الوطنية العزيزة اإل اأن نعرب عن فائق تقديرنا ملا تبذلونه 

من جهد خمل�س وحثيث لإبراز ما حتقق ململكة البحرين 

من اإجنازات جتد مكانتها يف م�ساف الدول املتقدمة، واإذ 

لوطننا  واعتزازنا مبا حتقق  فخرنا  عن  ل�سموكم  نعرب 

لدعائم  اإر�ساء  من  امليثاق  له  اأ�س�س  ما  ظل  يف  العزيز 

احلرية والعدل وامل�ساواة و�سيادة القانون، فاإننا نعاهد 

امليثاق  لنهج  اوفياء  نظل  ان  تعاىل  اهلل  حفظكم  �سموكم 

عرب ما جاء به من ا�س�س ومبادئ، داعيا املوىل عز وجل 

باخلري  �سموكم  على  ال�سعيدة  املنا�سبة  هذه  يعيد  ان 

التقدم  من  مبزيد  العزيزة  مملكتنا  وعلى  والربكات، 

ال�سحة  مبوفور  �سموكم  على  ينعم  واأن  والزدهار، 

وال�سعادة، وي�سدد على طريق اخلري خطاكم.

امللك ورئي�س الوزراء و ويل العهد يتلقون التهاين من رئي�س ال�صورى
تلقى �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

تهنئة  برقية  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

جمل�س  رئي�س  ال�سالح  �سالح  بن  علي  من 

ع�سرة  الثامنة  الذكرى  مبنا�سبة  ال�سورى، 

مليثاق العمل الوطني، هذا ن�سها:

ي�سرفني اأن اأرفع اإىل مقام جاللتكم ال�سامي 

مبنا�سبة  التربيكات  واأطيب  التهاين  خال�س 

للت�سويت على  الثامنة ع�سرة  الذكرى  حلول 

ميثاق العمل الوطني.

الذكرى  هذه  اإن  اجلاللة،  �ساحب  يا 

اأحدثت بال �سك نقلة نوعية يف م�سرية العمل 

ال�سعب  تالحم  مدى  اأكدت  كما  الوطني؛ 

وطوائفه،  اأطيافه  بكافة  ووحدته  البحريني 

والتفافه حول قيادتكم احلكيمة، �سائالً املوىل 

عز وجل اأن يعيد على جاللتكم هذه املنا�سبة 

اخلري،  من  مبزيد  واأمثالها  العزيزة  الوطنية 

باملزيد  الكرمي  وال�سعب  الغايل  وطننا  وعلى 

من التقدم والزدهار والنماء والرخاء.

حفظ اهلل جاللتكم ومتعكم مبوفور ال�سحة 

وال�سعادة وطول العمر واأبقاكم ذخًرا للمملكة 

التي تقودون م�سريتها ونه�ستها املباركة بكل 

حكمة واقتدار.

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  بعث  وقد  هذا 

برقية  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل 

�سكر جوابية اإىل رئي�س جمل�س ال�سورى هذا 

ن�سها:

الذكرى  مبنا�سبة  لنا  تهنئتكم  تلقينا 

واإننا  الوطني،  العمل  مليثاق  ع�سرة  ال�سابقة 

اإذ ن�سكر معاليكم ن�ستح�سر دوركم الهام مع 

زمالئكم اأع�ساء املجل�س الت�سريعي يف طريق 

املنجزات الهامة يف هذا الوطن الغايل.

ت�سريعي يف  دور  من  به  تنه�سون  ما  اإن 

جمل�سي ال�سورى والنواب، لهو مدعاة لعتزاز 

وتطلع اإىل م�ستقبل واعد لهذه اململكة الغالية.

وتلقى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة 

املوقر،  الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن 

برقية تهنئة من علي بن �سالح ال�سالح رئي�س 

الثامنة  الذكرى  مبنا�سبة  ال�سورى،  جمل�س 

ع�سرة مليثاق العمل الوطني، هذا ن�سها: 

يطيب يل اأن اأرفع اإىل مقام �سموكم الكرمي 

اأ�سمى اآيات التهاين واأطيب التربيكات ملنا�سبة 

للت�سويت على  الثامنة ع�سرة  الذكرى  حلول 

ميثاق العمل الوطني،

املجيدة  الذكرى  اإن  ال�سمو،  �ساحب  يا 

مملكة  يف  الوطني  العمل  م�سرية  عززت  قد 

املجتمع  تالحم  يف  واأ�سهمت  البحرين، 

امللك  جاللة  قيادة  حول  والتفافه  البحريني، 

يعيد  اأن  القدير  العلي  املوىل  داعًيا  احلكيمة، 

واأمثالها  العزيزة  الوطنية  املنا�سبة  هذه 

وعلى  الغايل  وطننا  على  والعزة  باخلري 

والزدهار  التقدم  من  باملزيد  الكرمي  ال�سعب 

والرخاء. 

وتلقى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 

القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى 

برقية تهنئة من علي بن �سالح ال�سالح رئي�س 

الثامنة  الذكرى  مبنا�سبة  ال�سورى،  جمل�س 

ع�سرة مليثاق العمل الوطني، هذا ن�سها:

ي�سعدين اأن اأرفع اإىل مقام �سموكم الكرمي 

اأ�سمى اآيات التهاين واأطيب التربيكات ملنا�سبة 

للت�سويت على  الثامنة ع�سرة  الذكرى  حلول 

ميثاق العمل الوطني.

يا �ساحب ال�سمو، اإن هذه الذكرى املجيدة 

الوطني  العمل  م�سرية  تعزيز  �ساهمت يف  قد 

املجتمع  تالحم  اأكدت  كما  البحرين،  مبملكة 

امللك  جاللة  قيادة  حول  والتفافه  البحريني، 

يعيد  اأن  القدير  العلي  املوىل  �سائالً  احلكيمة؛ 

واأمثالها  العزيزة  الوطنية  املنا�سبة  هذه 

ال�سعب  وعلى  �سموكم،  على  والعزة  باخلري 

الكرمي باملزيد من التقدم والزدهار والرخاء.

�شمو ال�شيخ عبداهلل بن حمد

علي ال�شالح

امللك يتلقى برقية تهنئة من رئي�س النواب

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  تلقى 

عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى برقية 

تهنئة من فوزية بنت عبداهلل زينل رئي�سة 

الثامنة  الذكرى  مبنا�سبة  النواب،  جمل�س 

ع�سرة مليثاق العمل الوطني، هذا ن�سها:

جاللتكم  مقام  اإىل  اأرفع  اأن  ي�سرفني   

مبنا�سبة  والتربيكات؛  التهاين  خال�س 

الحتفال بالذكرى الثامنة ع�سرة للت�سويت 

على ميثاق العمل الوطني الذي يعد وثيقة 

متكاملة لالإ�سالح والتحديث ومراآة �سادقة 

التي جعلت  الثاقبة  تعك�س روؤية جاللتكم 

ثابتة  الغالية ت�سري بخطى  نه�سة مملكتنا 

نحو التقدم والرخاء، واإذ نعرب جلاللتكم 

لوطننا  حتقق  مبا  واعتزازنا  فخرنا  عن 

العزيز يف ظل ما اأ�س�س له امليثاق من اإر�ساء 

و�سيادة  وامل�ساواة  والعدل  احلرية  لدعائم 

اهلل  نعاهد جاللتكم حفظكم  فاإننا  القانون، 

على اأن نظل اأوفياء للنهج الذي اأ�س�ستموه 

امليثاق،  ومبادئ  اأ�س�س  به  جاءت  ما  عرب 

داعني املوىل عز وجل اأن يعيد هذه املنا�سبة 

والربكات،  باخلري  جاللتكم  على  ال�سعيدة 

التقدم  من  مبزيد  العزيزة  مملكتنا  وعلى 

والزدهار يف ظل قيادة جاللتكم احلكيمة، 

اأن ينعم على جاللتكم مبوفور  �سائلني اهلل 

واأن ي�سدد على طريق  ال�سحة وال�سعادة، 

اخلري خطاكم.

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  بعث  وقد   

عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه برقية 

�سكر جوابية اإىل رئي�س جمل�س النواب، هذا 

ن�سها:

بنت  فوزية  الفا�سلة  ال�سيدة  معايل 

عبداهلل زينل املحرتمة رئي�س جمل�س النواب

برقيتكم  والتقدير  ال�سرور  بكل  تلقينا   

مليثاق  ع�سرة  الثامنة  بالذكرى  لنا  املهنئة 

كر�س  الذي  امليثاق  هذا  الوطني،  العمل 

يقوم  التي  والرا�سخة  ال�سحيحة  الأ�س�س 

اكتملت  حيث  احل�ساري،  م�سروعنا  عليها 

الوطن  هذا  موؤ�س�سات  بناء  ومت  الروؤى 

والقانونية، و�سنبقى فخورين  الد�ستورية 

الت�سريعية  احلقول  يف  الفعالة  بامل�ساركة 

من  املوقر  النواب  جمل�س  تبناها  التي 

يف  العزيز  الوطن  هذا  وازدهار  تقدم  اأجل 

احلا�سر وامل�ستقبل.

فوزية زينل

رئي�س الوزراء يتلقى برقية تهنئة من 

رئي�س غرفة جتارة و�صناعة البحرين

امللك املفدى يتلقى برقية تهنئة من

 رئي�س غرفة جتارة و�صناعة البحرين

بن  الأمري خليفة  امللكي  ال�سمو  تلقى �ساحب 

برقية  املوقر  الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان 

تهنئة من �سمري عبداهلل نا�س رئي�س غرفة جتارة 

الثامنة  الذكرى  مبنا�سبة  البحرين؛  و�سناعة 

ع�سرة مليثاق العمل الوطني، هذا ن�سها:

ي�سرفني اأن اأرفع اىل �سموكم الكرمي بالأ�سالة 

عن نف�سي ونيابة عن جمل�س اإدارة غرفة جتارة 

و�سناعة البحرين والأ�سرة التجارية وال�سناعية 

اآيات التهاين والتربيكات؛ مبنا�سبة ذكرى  اأ�سمى 

الباب  فتح  الذي  الوطني،  العمل  ميثاق  اقرار 

يف  ل�سيما  م�سبوقة  غري  ح�سارية  لإجنازات 

املجال القت�سادي، وذلك بف�سل امل�سروع الوطني 

ومبادرات  املفدى،  البالد  عاهل  اجلاللة  ل�ساحب 

اخلري كانت وزالت مو�سع احرتام وتقدير اململكة 

و�سعبها الويف واملجتمع الدويل، وحققت تالحماً 

كبرياً ج�سدت روح املواطنة احلقة وعززت تفاعل 

املفدى  امللك  جاللة  لقيادة  وولءهم  املواطنني 

احلكيمة.

ونحن اإذ نثمن كل ما حتقق من اجنازات يف 

الحرتام  بكل  ننظر  فاإننا  الوطني،  العمل  �ساحة 

اهلل  حفظكم  �سموكم  وعطاء  جلهود  والتقدير 

الوطني ويف  امل�سروع  هذا  تفعيل  الالحمدود يف 

بناء مملكة البحرين احلديثة، وذلك مبا متتلكون 

عالية،  وطنية  وروح  ثاقبة  وروؤية  حكمة  من 

معربني عن كامل العتزاز لعطائكم الوفري خا�سة 

بكل  دفتها  تقودون  التي  القت�سادية  احلياة  يف 

كفاءة واقتدار.

ل�سموكم  اجدد  اأن  املنا�سبة  بهذه  وي�سرفني 

والأ�سرة  البحرين  وقوف غرفة جتارة و�سناعة 

امللك  جاللة  قيادة  وراء  وال�سناعة  التجارية 

على  الجنازات  من  املزيد  لتحقيق  احلكيمة 

واحل�ساري  والتنموي  القت�سادي  ال�سعيد 

والدميقراطي.

تلقى �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل 

خليفة عاهل البالد املفدى برقية تهنئة وتربيك من 

�سمري عبداهلل نا�س رئي�س غرفة جتارة و�سناعة 

بالذكرى  الحتفال  مبنا�سبة  وذلك  البحرين؛ 

يلي  وفيما  الوطني.  العمل  مليثاق  ع�سرة  الثامنة 

ن�س الربقية: 

عن  ونيابة  نف�سي  عن  بالأ�سالة  ي�سرفني 

و�سناعة  جتارة  غرفة  اإدارة  جمل�س  اأع�ساء 

باململكة  وال�سناعية  التجارية  والأ�سرة  البحرين 

اهلل  حفظكم  ال�سامي  جاللتكم  مقام  اإىل  اأرفع  اأن 

ورعاكم اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات مبنا�سبة 

ذكرى اإقرار ميثاق العمل الوطني.

التقدير  كل  اجلاللة  �ساحب  يا  منا  لكم 

وتقدمونه  قدمتموه  ما  على  والعرفان  والمتنان 

من دعم ل حمدود ململكتنا الغالية، ونوؤكد ملقامكم 

ال�سامي اأننا �سنظل دوماً داعمني ومباركني جلميع 

اجلهود التي تبذلونها حفظكم اهلل حلفظ ا�ستقرار 

البحرين ودعم م�سرية القت�ساد والتنمية  مملكة 

العمل  فميثاق  والدويل،  املحلى  ال�سعيدين  على 

بني  التالحم  �سور  اأروع  عن  عرب  قد  الوطني 

تاأكيد  وهو  املفدى،  امللك  جاللة  وقيادة  ال�سعب 

وطنية  رغبة  من  نابعة  �ساحلة  ونية  �سادق 

واعية من قيادة جاللتكم احلكيمة من اجل جتديد 

وحتقيق  املجالت  خمتلف  يف  البحرين  انطالقة 

اأماين املواطنني يف مزيد من احلياة احلرة الكرمية 

وم�ستقبل اأكرث اإ�سراقا وتطورا وازدهارا.

احلب  اجلاللة  �ساحب  يا  لكم  جندد  ختاماً 

لنا  يحفظكم  اأن  املوىل  �سائلني  والتقدير،  والولء 

ولبحريننا واأن يعينكم ويوفقكم اإىل حتقيق كل ما 

تتطلعون اإليه، واأن يرعى م�سرية اخلري والتحديث 

التي  والتنموية  احل�سارية  واملنجزات  والتطوير 

وجهوكم  بعطائكم  البحرين  ململكة  حققتموها 

املباركة، حفظ اهلل مملكتنا الغالية وحفظ جاللتكم 

من كل �سر ومكروه اإنه �سميع جميب.

امللك ورئي�س الوزراء وويل العهد يتلقون التهاين من وزير الكهرباء

تلقى �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل 

علي  بن  عبداحل�سني  الدكتور  من  تهنئة  برقية  املفدى  البالد 

الثامنة ع�سرة  الذكرى  واملاء، مبنا�سبة  الكهرباء  مريزا وزير 

مليثاق العمل الوطني، هذا ن�سها:

الكرمي  مقامكم  اإىل  ارفع  ان  اجلاللة  �ساحب  يا  ي�سرفني 

حفظكم اهلل ورعاكم، اأ�سمي اآيات التهاين والتربيكات مبنا�سبة 

حلول الذكرى التاريخية مليثاق العمل الوطني يف 14 فرباير 

من كل عام.

وتاأتي هذه املنا�سبة العزيزة على كل مواطن يف ظل كل 

كافة  على  م�سرفة  اإجنازات  من  امليمون  عهدكم  ما حتقق يف 

الأ�سعدة، وملا �سكله امليثاق من نقلة نوعية لوطننا العزيز اإىل 

مو�سع  البحرين  اأ�سبحت  حتى  الدميقراطية،  الدول  م�ساف 

التقدير والحرتام والإعجاب من قبل املجتمع املحلي والدويل، 

بف�سل اجلهود التي اأوليتموها جاللتكم لتعزيز مكانة مملكة 

ال�سيا�سية  امل�ستويات  كافة  على  العامل  دول  بني  البحرين 

والقت�سادية والجتماعية.

تنفيذه يف  ما مت  كل  لتقييم  كفر�سة  املنا�سبة  هذه  وتعد 

من  املزيد  لتحقيق  امل�ستقبل  يف  اجلهود  وم�ساعفة  ال�سابق 

فر�سة  وهي  وللوطن،  للمواطن  والزدهار  والرقي  التقدم 

لتجديد اللتزام على موا�سلة م�سرية الإ�سالح للم�ساركة يف 

املجالت والإ�سهام يف  بناء وطن دميقراطي متقدم يف جميع 

توفري احلياة الكرمية لكافة املواطنني.

من  املزيد  لتحقيق  اهلل  وفقكم  اجلاللة  �ساحب  �سيدي 

الإجنازات يف مملكتنا الغالية واأدامكم ذخراً و�سنداً لهذا ال�سعب 

الويف ومتعكم مبوفور ال�سحة والعافية وال�سعادة ملوا�سلة 

م�سرية اخلري والنماء يف وطننا العزيز.

�سلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  تلقى  و 

الدكتور  من  تهنئة  برقية  املوقر  الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل 

عبداحل�سني بن علي مريزا وزير الكهرباء واملاء؛ وذلك مبنا�سبة 

الذكرى الثامنة ع�سرة مليثاق العمل الوطني، هذا ن�سها:

ي�سرفني اأن ارفع اإىل مقام �سموكم – حفظكم اهلل - ا�سمى 

التاريخية  الذكرى  والتربيكات مبنا�سبة حلول  التهاين  اآيات 

مليثاق العمل الوطني يف 14 فرباير من كل عام.

وتاأتي هذه املنا�سبة العزيزة على كل مواطن يف ظل كل ما 

حتقق حتت راية �سيدي ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك املفدى، 

اإجنازات  من  اهلل  حفظكم  �سموكم  برئا�سة  املوقرة  وحكومته 

م�سرفة على كافة الأ�سعدة، وملا �سكله امليثاق من نقلة نوعية 

لوطننا العزيز اإىل م�ساف الدول الدميقراطية ومرحلة جديدة 

التقدير  البحرين مو�سع  ا�سبحت  البحريني، حتى  للمجتمع 

والحرتام والإعجاب من قبل املجتمع املحلي والدويل، بف�سل 

اجلهود التي اأوليتموها �سموكم لتعزيز مكانة مملكة البحرين 

بني دول العامل على كافة امل�ستويات ال�سيا�سية والقت�سادية 

مت  ما  كل  لتقييم  كفر�سة  املنا�سبة  هذه  وتعد  والجتماعية، 

تنفيذه يف ال�سابق وم�ساعفة اجلهود يف امل�ستقبل لتحقيق املزيد 

من التقدم والرقي والزدهار للمواطن وللوطن، وهي فر�سة 

لتجديد اللتزام على موا�سلة م�سرية الإ�سالح للم�ساركة يف 

املجالت والإ�سهام يف  بناء وطن دميقراطي متقدم يف جميع 

توفري احلياة الكرمية لكافة املواطنني، داعياً العلي القدير اأن 

ال�سحة والعافية وال�سعادة، ول�سموكم  ميد �سموكم مبوفور 

منا كل املحبة والولء.

اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  وتلقى 

لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة 

جمل�س الوزراء، برقية تهنئة وتربيك من الدكتور عبداحل�سني 

الذكرى  واملاء، وذلك مبنا�سبة  الكهرباء  بن علي مريزا وزير 

الثامنة ع�سرة مليثاق العمل الوطني.

ي�سرفني اأن ارفع اإىل مقام �سموكم - حفظكم اهلل - ا�سمى 

التاريخية  الذكرى  والتربيكات مبنا�سبة حلول  التهاين  اآيات 

مليثاق العمل الوطني يف 14 فرباير من كل عام.

وتاأتي هذه املنا�سبة العزيزة على كل مواطن يف ظل كل ما 

حتقق حتت راية �سيدي ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك املفدى، 

اإجنازات  من  اهلل،  حفظكم  �سموكم  بدعم  املوقرة  وحكومته 

م�سرفة على كافة الأ�سعدة، وملا

�سكله امليثاق من نقلة نوعية لوطننا العزيز اإىل م�ساف 

الدول الدميقراطية ومرحلة جديدة للمجتمع البحريني، حتى 

من  والإعجاب  والحرتام  التقدير  مو�سع  البحرين  اأ�سبحت 

اأوليتموها  التي  املحلي والدويل، بف�سل اجلهود  املجتمع  قبل 

�سموكم لتعزيز مكانة مملكة البحرين بني دول العامل على كافة 

امل�ستويات ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية.



تلقى ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن 

حفظه اهلل ورعاه برقية تهنئة وتربيك من 

النعيمي  ح�صن  بن  عبداهلل  الركن  الفريق 

مبنا�صبة  وذلك  الدفاع،  �ص�ؤون  وزير 

مليثاق  ع�صرة  الثامنة  بالذكرى  االحتفال 

العمل ال�طني. وفيما يلي ن�ص الربقية:

ي�صرفني يا �صاحب اجلاللة اأن اأرفع اإىل 

التهاين  اآيات  اأ�صمى  ال�صامي  مقام جاللتكم 

الذكرى  مبنا�صبة  التربيكات،  واأ�صدق 

ال�طني،  العمل  مليثاق  ع�صرة  الثامنة 

قل�بنا  على  العزيز  ال�طني  االإجناز 

ي�م  يف  م�صب�قة  غري  ن�صبة  نال  والذي 

م�صه�د كان بداية لنه�صة �صاملة يف جميع 

القاعدة  ال�طني  امليثاق  غدا  فقد  املجاالت، 

ال�صيا�صية  التغيريات  جلميع  االأ�صا�صية 

م�صروع  ع�صر  يف  اململكة  �صهدتها  التي 

حتقق  الذي  الزاهر  االإ�صالحي  جاللتكم 

بروؤية جاللتكم احلكيمة.

نقلة  �صكل  ال�طني  العمل  ميثاق  اإن 

ن�عية جاعالً هذا ال�طن يف م�صاف الدول 

من  للعديد  ذهبية  وانطالقة  الدميقراطية، 

بف�صل  االأ�صعدة  خمتلف  على  االإجنازات 

وروؤيتكم  جاللتكم  رعاية  ثم  ومن  اهلل  من 

مكانة  لتعزيز  اأوليتم�ها  التي  الثاقبة 

مملكتنا الغالية. 

هذه  يعيد  اأن  القدير  العلي  اهلل  داعياً 

واأنتم  جاللتكم،  على  الغالية  املنا�صبة 

العمر  وط�ل  وال�صعادة  بال�صحة  تنعم�ن 

واهلل يحفظكم ويرعاكم.

تلقى ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن 

حفظه اهلل ورعاه برقية تهنئة من كمال بن 

امل�ا�صالت واالت�صاالت،  اأحمد حممد وزير 

مليثاق  ع�صرة  الثامنة  الذكرى  مبنا�صبة 

العمل ال�طني، هذا ن�صها:

مقامكم  اىل  اأتقدم  اأن  �صيدي  يل  يطيب 

العمل  ميثاق  بذكرى  بالتهنئة  الكرمي 

وعزمية  اهلل  من  بف�صل  الذي  ال�طني، 

والتفاف  الق�ية  واإرادتكم  جاللتكم 

ب�صمة  ليك�ن  حتقق  لكم  املحب  �صعبكم 

العريق،  اململكة  تاريخ  اىل  ت�صاف  اجناز 

حكم  على  عاما  ع�صرين  مرور  ومبنا�صبة 

جاللتكم ع�صنا خاللها يف كنفكم اأدامكم اهلل 

ململكة  جديد  ع�صر  �صناعة  على  �صاهدين 

�صاملة  نه�صة  وانطالق  الغالية،  البحرين 

يف خمتلف ن�احي احلياة.

�صيا�صي  مبناخ  �صيدي  ننعم  اإننا 

اأتاح  وم�ص�ؤول  حر  واجتماعي  واقت�صادي 

والتط�ر  االإجنازات  من  ملزيد  الفر�صة 

حتقيق  يف  االأثر  عظيم  له  كان  والنماء، 

من  وجعلت  ال�يف،  �صعبكم  اأبناء  تطلعات 

تاريخ  وذات  �صيادة  ذات  مملكة  البحرين 

اأكرث  وم�صتقبل  م�صرق،  وحا�صر  عريق 

باأهمية  جاللتكم  اإميان  بف�صل  ر�ص�خا 

احلفاظ على متانة ما حتقق من مكت�صبات 

القادمة  االأجيال  حا�صر  عليه  ليبني 

وم�صتقبلها.

�صيدي ال ي�صعني ختاما �ص�ى اأن اأجدد 

والئي جلاللتكم واأن اأعدكم باأن اأك�ن دائما 

واأن  الغايل،  وطني  ولرتاب  لكم  املخل�ص 

اأك�ن دوما عند ح�صن ظنكم بي. داعيا لكم 

ال�صحة  ث�ب  جاللتكم  على  اهلل  ي�صبغ  اأن 

والعافية.

اخلمي�ص 9 جمادى االآخرة  1440ـ العدد 10903 04

Thursday 14th February 2019 - No. 10903

جاللة امللك يتلقى برقية تهنئة من رئي�س احلر�س الوطني

جاللة امللك يتلقى برقية تهنئة من رئي�س هيئة الأركان

ويل العهد يتلقى برقية تهنئة من �سمو رئي�س احلر�س الوطني

ويل العهد يتلقى برقية تهنئة من رئي�س غرفة جتارة و�سناعة البحرين

امللك حمد  تلقى ح�صرة �صاحب اجلاللة   

بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه 

اأول ركن  اهلل ورعاه، برقية تهنئة من الفريق 

اآل  �صلمان  بن  عي�صى  بن  حممد  ال�صيخ  �صم� 

مبنا�صبة  ال�طني،  احلر�ص  رئي�ص  خليفة 

الذكرى الثامنة ع�صرة مليثاق العمل ال�طني، 

هذا ن�صها:

مع اإطاللة هذا الي�م امل�صه�د ي�صرفني يا 

جاللتكم  مقام  اإىل  اأرفع  اأن  اجلاللة  �صاحب 

عن  باالأ�صالة  ورعاكم،  اهلل  حفظكم  ال�صامي 

احلر�ص  منت�صبي  جميع  عن  ونيابة  نف�صي، 

ال�طني اأ�صمى اآيات التهاين واأطيب التربيكات؛ 

مبنا�صبة الذكرى الثامنة ع�صرة الإقرار ميثاق 

العمل ال�طني، والذي حاز على اإجماع �صعب 

االنطالقة  عن  ليعلن  ال�يف  البحرين  مملكة 

التنمية  م�صرية  يف  الغالية  ململكتنا  ال�اعدة 

والتقدم واالإ�صالح.

جت�صيداً  تعد  الغالية  الذكرى  هذه  اإن 

مل�صروع  امل�ؤيدة  ال�صعبية  لالإرادة  وا�صحاً 

ما  كل  اإىل  واملتطلعة  االإ�صالحي،  جاللتكم 

�صتى  على  العزيز  ب�طننا  االرتقاء  �صاأنه  من 

الذي  االأمر  املجاالت،  خمتلف  ويف  االأ�صعدة، 

املعا�صر  البحرين  مملكة  تاريخ  �صي�صطره 

ن�عية  نقلة  من  ميثله  ملا  ذهب  من  باأحرف 

اأثمرت عن حتقيق نه�صة تنم�ية �صاملة.

املنا�صبة  هذه  جلاللتكم  اأبارك  اإذ  واإنني 

العزيزة الأ�صاأل امل�ىل العلي القدير اأن يعيدها 

على جاللتكم، واأنتم تتمتع�ن بنعمة ال�صحة 

ململكتنا  و�صنداً  ذخراً  يدميكم  واأن  والعافية 

الغالية و�صعبها ال�يف وقائداً حكيماً مل�صريتها 

باالإجنازات  الزاخرة  واحل�صارية  التنم�ية 

جلاللتكم  ال�صديدة  الروؤية  بف�صل  امل�صرفة 

حفظكم اهلل ورعاكم و�صدد على طريق اخلري 

خطاكم.

تلقى ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل 

ورعاه، برقية تهنئة من الفريق الركن ذياب بن 

االأركان؛ مبنا�صبة  النعيمي رئي�ص هيئة  �صقر 

ال�طني،  العمل  مليثاق  ع�صرة  الثامنة  الذكرى 

هذا ن�صها:

بكل معاين الفخر واالعتزاز اأرفع اإىل مقام 

واأعز  التهاين  اآيات  اأ�صمى  الكرمي  جاللتكم 

ع�صرة  الثامنة  الذكرى  مبنا�صبة  التربيكات؛ 

مليثاق العمل ال�طني الذي يعد وثيقة متكاملة 

ما  املجاالت،  جميع  يف  والتحديث  لالإ�صالح 

ال�صديدة  جاللتكم  روؤية  ل�ال  ليتحقق  كان 

التاريخية  املنا�صبة  هذه  ومتثل  واحلكيمة، 

اأ�صدق معاين الرتابط والت�ا�صل والتالحم بني 

قيادتكم حفظكم اهلل و�صعبكم الكرمي.

القاعدة  ال�طني  العمل  ميثاق  غدا  فقد 

�صهدتها  التي  التغيريات  جلميع  االأ�صا�صية 

اململكة وحقق اإجنازات من ذهب يف العديد من 

جاء  الذي  الزاهر  االإ�صالح  املجاالت يف ع�صر 

تعبرياً حكيماً عن روؤية جاللتكم لنهج العمل 

ال�طني دعماً مل�صرية اخلري والنماء واالزدهار، 

ومن�  لرفعة  والطم�حات  لالآمال  وحتقيقاً 

مملكتنا الغالية.

يحفظ جاللتكم  اأن  وجل  عز  امل�ىل  �صائالً 

نعمة  عليكم  وي�صبغ  اخلري،  فيه  ملا  وي�فقكم 

ظاهرة وباطنة واأن ميدكم بع�نه وت�فيقه.

ويل العهد يتلقى برقية تهنئة من وزيــر �سوؤون الدفاع
اآل خليفة ويل  بن حمد  �صلمان  االأمري  امللكي  ال�صم�  تلقى �صاحب 

العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�ص جمل�ص ال�زراء حفظه 

وزير  النعيمي  ح�صن  بن  عبداهلل  الركن  الفريق  من  تهنئة  برقية  اهلل، 

العمل  مليثاق  ع�صرة  الثامنة  الذكرى  مبنا�صبة  وذلك  الدفاع،  �ص�ؤون 

ال�طني، هذا ن�صها:

ببالغ االإجالل واالعتزاز ي�صرفني اأن اأرفع اإىل مقام �صم�كم الكرمي 

ع�صرة  الثامنة  الذكرى  مبنا�صبة  التربيكات،  واأجمل  التهاين  اأخل�ص 

ثاقبة من  عن روؤية  ال�طني، والذي جاء تعبرياً حكيماً  العمل  مليثاق 

لدن �صيدي ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل 

البالد املفدى القائد االأعلى حفظه اهلل ورعاه، فاأنتم يا �صاحب ال�صم� 

امللكي حققتم بف�صل من اهلل تعاىل ما ين�صده ميثاق العمل ال�طني من 

اإجناز  �صم�كم يف  م�صرية  وتت�ا�صل  لت�صتمر  واالزدهار  للخري  روافد 

التقدم والنماء من اأجل حتقيق اآمال وطم�حات �صعب البحرين النبيل.

اأن يحفظكم وي�صبغ على �صم�كم م�ف�ر  القدير  العزيز  اهلل  داعياً 

رفعة  اأجل  من  والتقدم  اخلري  م�صرية  مل�ا�صلة  العمر  وط�ل  ال�صحة 

مملكتنا الغالية.

خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  االأمري  امللكي  ال�صم�  �صاحب  تلقى 

ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�ص جمل�ص ال�زراء 

حفظه اهلل برقية تهنئة من الفريق اأول ركن �صم� ال�صيخ حممد بن 

عي�صى بن �صلمان اآل خليفة رئي�ص احلر�ص ال�طني، وذلك مبنا�صبة 

الذكرى الثامنة ع�صرة مليثاق العمل ال�طني، هذا ن�صها:

نف�صي  عن  باالأ�صالة  الكرمي  �صم�كم  اإىل  اأتقدم  اأن  ي�صعدين   

التهاين  اآيات  اأ�صمى  ال�طني  احلر�ص  منت�صبي  جميع  عن  ونيابة 

ميثاق  الإقرار  ع�صرة  الثامنة  الذكرى  مبنا�صبة  التربيكات  واأطيب 

ال�يف  البحرين  مملكة  �صعب  باإجماع  تكلل  والذي  ال�طني  العمل 

ليعرب عن والئهم العظيم وثقتهم الكبرية بقيادة جاللة امللك املفدى 

احلكيمة.

�صائالً امل�ىل عز وجل اأن يعيد على �صم�كم هذه املنا�صبة ال�طنية 

واأنتم تنعم�ن بنعمة ال�صحة والعافية وعلى بلدنا العزيز باملزيد 

ل�صيدي  احلكيمة  القيادة  ظل  حتت  والنماء  والرفعة  التقدم  من 

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

املفدى القائد االأعلى حفظه اهلل ورعاه.

االأمري  امللكي  ال�صم�  �صاحب  تلقى   

نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان 

جمل�ص  لرئي�ص  االأول  النائب  االأعلى  القائد 

�صمري  من   تهنئة  برقية  اهلل  ال�زراء حفظه 

و�صناعة  جتارة  غرفة  رئي�ص  نا�ص  عبداهلل 

الثامنة  الذكرى  مبنا�صبة  وذلك  البحرين، 

ع�صرة مليثاق العمل ال�طني، هذا ن�صها:

ي�صرفنا باالأ�صالة عن نف�صي ونيابة عن 

اأع�صاء جمل�ص اإدارة غرفة جتارة و�صناعة 

وال�صناعية  التجارية  واالأ�صرة  البحرين، 

اأن نرفع اإىل �صم�كم الكرمي مبنا�صبة ذكرى 

التهاين  ا�صدق  ال�طني،  العمل  اإقرار ميثاق 

والتربيكات بهذه املنا�صبة العزيزة.

اإن هذا امل�صروع قد عرب عن اأروع �ص�ر 

امللك  جاللة  وقيادة  ال�صعب  بني  التالحم 

�صاحلة  ونية  �صادق  تاأكيد  وه�  املفدى، 

القيادة  من  واعية  وطنية  رغبة  من  نابعة 

من  املفدى  امللك  احلكيمة جلاللة  ال�صيا�صية 

خمتلف  يف  البحرين  انطالقة  جتديد  اجل 

مزيد  امل�اطنني يف  اأماين  املجاالت وحتقيق 

اأكرث  وم�صتقبل  الكرمية  احلرة  احلياة  من 

اإ�صراقا وتط�را وازدهارا.

متنياتنا  عن  الكرمي  ل�صم�كم  معربين 

و�صعبا  قيادة  البحرين  ململكة  ال�صادقة 

م�ؤكدين  والنجاح،  التط�ر  من  باملزيد 

اخلا�ص  والقطاع  الغرفة  باأن  ل�صم�كم 

امل�صروع  ي�صاندون  البحرين  مملكة  يف 

ويدعم�ن  املفدى،  امللك  جلاللة  االإ�صالحي 

احلركة  تعزيز  �صبيل  يف  اخلرية  جه�دكم 

الروؤية  وكذلك  واالقت�صادية،  التنم�ية 

هي  التي  للبحرين  امل�صتقبلية  االقت�صادية 

اإحدى اأهم ثمار هذا امل�صروع.

�سمو ال�سيخ حممد بن عي�سى

ذياب النعيمي

امللك يتلقى برقية تهنئة من وزير �سوؤون الدفاع

امللك يتلقى برقية تهنئة من وزير املوا�سالت والت�سالت

عبداهلل النعيمي 

كمال بن اأحمد 

 �سمري نا�س

ويل العهد يتلقى برقية تهنئة من رئي�س هيئة الأركان
اآل خليفة ويل  بن حمد  �صلمان  االأمري  امللكي  ال�صم�  تلقى �صاحب 

العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�ص جمل�ص ال�زراء حفظه 

اهلل برقية تهنئة من الفريق الركن ذياب بن �صقر النعيمي رئي�ص هيئة 

االأركان، وذلك مبنا�صبة الذكرى الثامنة ع�صرة مليثاق العمل ال�طني.

وفيما يلي ن�ص الربقية:

ي�صرفني يا �صاحب ال�صم� اأن اأرفع اإىل مقام �صم�كم ال�صامي خال�ص 

مليثاق  ع�صرة  الثامنة  الذكرى  مبنا�صبة  التربيكات  واأطيب  التهاين 

العمل ال�طني، الذي يعترب االنطالقة ال�طنية العظيمة يف نهج العمل 

الغالية،  ململكتنا  واالزدهار  والنماء  اخلري  م�صرية  اأجل  من  ال�طني 

وحتقيقاً الآمال وتطلعات �صعب البحرين ال�يف داعياً اهلل اأن يعيد هذه 

املنا�صبة على �صم�كم واأنتم تنعم�ن مب�ف�ر ال�صحة وال�صعادة، واأن 

يدمي على مملكتنا الغالية مزيداً من الرخاء والتقدم واالزدهار يف ظل 

القيادة احلكيمة ل�صيدي ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى القائد االأعلى حفظه اهلل ورعاه.

»ال�سحفيني« ت�ستقبل الأع�ساء مبـنا�سـبة ذكرى امليثاق

ويل العهد يتلقى برقية 

تهنئة من رئي�س جمل�س النواب

البحرينية  ال�صحفيني  جمعية  اأعلنت 

اإقامتها حفل ا�صتقبال لالأع�صاء واالإعالميني 

بالتزامن مع االحتفال بذكرى ميثاق العمل 

من  الي�م اخلمي�ص، وذلك  م�صاء  ال�طني، 

ال�صاعة ال�صاد�صة والن�صف حتى التا�صعة 

والن�صف، مبقر اجلمعية يف اجلفري.

اأ�صمى  اجلمعية  اإدارة  جمل�ص  ورفع 

اآيات التهاين والتربيكات اإىل مقام �صاحب 

خليفة،  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

خليفة  االمري  امللكي  ال�صم�  �صاحب  واىل 

جمل�ص  رئي�ص  خليفة  اآل  �صلمان  بن 

ال�زراء امل�قر، واىل �صاحب ال�صم� امللكي 

االمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

البحرين  �صعب  واإىل  االأعلى،  القائد  نائب 

العزيز، مبنا�صبة حل�ل الذكرى التاريخية 

ميثاق  على  ال�صعبي  لالإجماع  ال�طنية 

العمل ال�طني يف 14 فرباير من كل عام.

واأ�صارت اجلمعية اإىل اأن هذه املنا�صبة 

حتقق  ما  ظل  يف  م�اطن  كل  على  عزيزة 

هذه  خالل  م�صرفة  اجنازات  من  للمملكة 

واأن  االأ�صعدة،  جميع  على  ال�صن�ات 

عاتق  على  تقع  متجددة  م�ص�ؤولية  هناك 

لت�صليط  البحرين  اأبناء  من  ال�صحفيني 

حتققت،  التي  االإجنـــازات  على  ال�ص�ء 

واالإ�صهام الفاعل من منطلق دورهم �صلطة 

رابعة يف حتقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة.

البحرينية  ال�صحفيني  جمعية  واأكدت 

الدعامة  �صكل  ال�طني  العمل  ميثاق  اأن 

يف  والتعبري  ــراأي  ال حلرية  اال�صا�صية 

مملكة البحرين التي تعد حرية ال�صحافة 

املحلية  ال�صحف  اإن  اإذ  جت�صيداتها،  اأهم 

امليثاق  اإقــرار  منذ  ن�عية  طفرة  �صهدت 

وارتفاع  طرح  م�صت�ى  على  ال�طني، 

و�صقف احلرية، اإذ ن�صت املادة )23( على 

العلمي مكف�لة  الراأي والبحث  اأن »حرية 

ولكل اإن�صان حق التعبري عن راأيه ون�صره 

وفًقا  وذلك  غريهما  اأو  الكتابة  اأو  بالق�ل 

القان�ن  يبينها  التي  واالأو�صاع  لل�صروط 

مع عدم امل�صا�ص باأ�ص�ص العقيدة االإ�صالمية 

اأو  الفرقة  يثري  ال  ومبا  ال�صعب  ووحدة 

الطائفية«.

ميثاق  ذكرى  منا�صبة  اأن  واأ�صافت 

العمل ال�طني هي فر�صة لتجديد االلتزام 

التنمية  م�صرية  مل�ا�صلة  اجلميع  قبل  من 

اأجــ�اء  يف  املجاالت،  �صتى  يف  والتقدم 

الدميقراطية واحلرية.

االأمري  امللكي  ال�صم�  �صاحب  تلقى 

�صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب 

القائد االأعلى النائب االأول لرئي�ص جمل�ص 

ال�زراء حفظه اهلل، برقية تهنئة من ف�زية 

الن�اب،  جمل�ص  رئي�ص  زينل  عبداهلل  بنت 

ع�صرة  الثامنة  الذكرى  مبنا�صبة  وذلك 

ن�ص  يلي  وفيما  ال�طني،  العمل  مليثاق 

الربقية:- 

يطيب يل اأن اأتقدم اإىل �صم�كم بخال�ص 

االحتفال  مبنا�صبة  والتربيكات؛  التهاين 

على  للت�ص�يت  ع�صرة  الثامنة  بالذكرى 

وثيقة  ُيعد  الذي  ال�طني،  العمل  ميثاق 

متكاملة لالإ�صالح والتحديث واإجنازا حيا 

يف  واعدة  وانطالقة  والفخر  للمجد  باعثا 

الغالية،  مملكتنا  وازدهــار  تقدم  م�صرية 

داعني امل�ىل عز وجل اأن يعيد هذه املنا�صبة 

والربكات،  باخلري  �صم�كم  على  ال�صعيدة 

التقدم  من  مبزيد  العزيزة  مملكتنا  وعلى 

احلكيمة  القيادة  ظل  يف  واالزدهــــار، 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  حل�صرة 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى 

حفظه اهلل ورعاه، �صائلني اهلل اأن ينعم على 

�صم�كم مب�ف�ر ال�صحة وال�صعادة.
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هّناأ امللك بالذكرى )18( للت�صويت على امليثاق.. نا�صر بن حمد:

ميثاق العمل الوطني تاأكيد مل�صامني »امل�صروع الإ�صالحي«

هناأ امللك واحلكومة وال�صعب بهذه الذكرى العزيزة.. خالد بن حمد: 

ذكرى امليثاق عالمة جميدة فـي �صمـاء بحريننا الغالية
رفع �شمو ال�شيخ خالد بن حمد اآل خليفة 

النائب الول لرئي�س املجل�س الأعلى لل�شباب 

لألعاب  البحريني  الحتاد  رئي�س  والريا�شة 

ملقام  والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�شمى  القوى، 

ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 

واإىل  املفدى،  البحرين  مملكة  ملك  خليفة  اآل 

خليفة  المري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  ح�شرة 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  �شلمان  بن 

المري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  واإىل  املوقر، 

نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان 

جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد 

الوزراء، ولل�شعب البحريني؛ مبنا�شبة حلول 

العمل  ميثاق  على  ع�شرة  الثامنة  الذكرى 

الوطني.

الروؤية  ج�شد  امليثاق  اأن  �شموه  واأكد 

�شاحب  ح�شرة  لدن  من  ال�شامية  امللكية 

م�شروع  ت�شمنت  التي  املفدى  امللك  اجلاللة 

م�شيئة  عالمة  يعد  الذي  الإ�شالحي  جاللته 

دون  اإذ  البحرين،  مملكة  �شماء  يف  وجميدة 

الوطني  التالحم  �شور  اأروع  امليثاق  هذا 

ب�شورة  عك�س  والذي  وال�شعب،  القيادة  بني 

على  الت�شويت  يف  ال�شعبية  الإرادة  وا�شحة 

من  جديد  عهد  ليبداأ   ،%98.4 بن�شبة  امليثاق 

الإ�شالحات والبناء والتطوير، لتحقيق مزيد 

من املنجزات احل�شارية لهذا الوطن الغايل.

وقال �شمو ال�شيخ خالد بن حمد اآل خليفة: 

الوطنية  اللحظات  تلك  ن�شتذكر  اليوم  »اإننا 

العطرة يف م�شرية هذا الوطن، بعد اأن و�شع 

امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  الوالد  �شيدي 

من  الثاقبة  روؤيته  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

امل�شروع  يف  جتلى  الذي  امليثاق  هذا  خالل 

الإ�شالحي الذي اأطلقه جاللته اأيده اهلل، لبناء 

�شروح من الإجنازات التنموية، التي اأ�شبحت 

مكت�شبات  من  حتقق  ما  على  �شاهدة  اليوم 

ت�شاف مل�شرية النه�شة التي تعي�شها اململكة، 

الزاهر جلاللته«، موؤكدا �شموه  العهد  يف ظل 

نحو  �شتتوا�شل  والتطوير  البناء  م�شرية  اأن 

التي  النوعية  القفزات  من  مزيد  حتقيق 

�شيكون لها انعكا�شاتها الوا�شحة للتاأكيد على 

ما و�شلت اإليه البحرين من تقدم وازدهار يف 

املجالت كافة، والتي �شيكون لها كذلك تاأثري 

اإيجابي على تعزيز مكانتها القارية والعاملية.

وقال �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة 

الذكرى  »تعود  املنا�شبة  بهذه  له  يف ت�شريح 

ال�شنوية للت�شويت على ميثاق العمل الوطني 

هذه الوثيقة التي اأطلقها �شاحب اجلاللة امللك 

املفدى و�شّوت عليها �شعب البحرين باأغلبية 

الإ�شالحي  امل�شروع  م�شرية  لتبداأ  �شاحقة 

جلاللة امللك ولتم�شي م�شرية اخلري والعطاء 

والزدهار ململكة البحرين، وفق روؤية �شديدة 

املفدى وو�شط  امللك  اجلاللة  قبل �شاحب  من 

بناء  يف  قيادتهم  مع  البحرين  اأهل  تكاتف 

النه�شة احلديثة للبحرين. 

اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  واأ�شاف 

ب�شكل  عرّب  الوطني  العمل  ميثاق  اأن  خليفة 

لقيادة  الثاقبة  الروؤية  م�شامني  عن  جلّي 

وعي  مدى  وعك�س  املفدى،  امللك  جاللة 

الفكرية  وثقافته  ون�شجه  البحريني  املواطن 

والدميقراطية، ما جعل من اإقرار امليثاق عالمة 

م�شيئة يف تاريخ اململكة و�شهدت اململكة بعد 

نقلة  الوطني  العمل  ميثاق  على  الت�شويت 

حتى  امل�شتويات  كافة  على  وتطور  نوعية 

البناء  يف  احلقيقي  النموذج  البحرين  باتت 

والتطور والتحديث امل�شتمر«.

اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  واأ�شار 

املجيدة  الوطنية  املنا�شبة  هذه  اأن  اإىل  خليفة 

�شجل فيها �شعب البحرين الويف اأجمل �شور 

التالحم، موؤرًخا بذلك مل�شرية جديدة وم�شرقة 

من تاريخ مملكتنا الغالية من خالل الت�شويت 

على امليثاق ليكون مبثابة وثيقة للعهد وبيعة 

للتجديد وركيزة لعقد اجتماعي جديد يوؤ�ش�س 

العهد  يف  ال�شامل  الوطني  للتحديث  ويوؤطر 

الزاهر جلاللة امللك املفدى.

اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  واأ�شاف 

خليفة »اأن املجل�س الأعلى لل�شباب والريا�شة 

امللك  جاللة  روؤية  ترجمة  على  بالعمل  قام 

املفدى والقيم والثوابت التي جاء بها امليثاق 

لالرتقاء  العامة  ال�شيا�شات  ر�شم  خالل  من 

اململكة  يف  والريا�شية  ال�شبابية  باحلركة 

على  باهرة  لإجنازات  حتقيقها  و�شمان 

الذي يعي�شه  التطور  اأكدت  الأ�شعدة  خمتلف 

القطاع ال�شبابي والريا�شي يف اململكة«.

 رفع �شم� ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك لالعمال اخلريية و�ش�ؤون ال�شباب رئي�س 

اآيات التهاين والتربيكات اىل  اأ�شمى  املجل�س الأعلى لل�شباب والريا�شة رئي�س اللجنة الأوملبية البحرينية، 

ال�شم�  واإىل �شاحب  املفدى،  البالد  عاهل  اآل خليفة  عي�شى  بن  امللك حمد  اجلاللة  مقام ح�شرة �شاحب 

امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�س ال�زراء امل�قر، واإىل �شاحب ال�شم� امللكي الأمري �شلمان بن 

حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س ال�زراء، واإىل ال�شعب البحريني؛ 

مبنا�شبة حل�ل الذكرى ال�شن�ية الثامنة ع�شرة للت�ش�يت على ميثاق العمل ال�طني الذي اأجمع عليه ال�شعب 

البحريني.

ال�شيخ نا�شر بن حمد

ال�شيخ خالد بن حمد

حمافظ »اجلنوبية«: للميثاق

 دور بارز يف دفع عجلة التقدم والنماء

الزايد: امليثاق �صكل نقلة نوعية يف تاريخ اململكة

اجلنوبية  املحافظة  حمافظ  ا�شتقبل 

اآل  خليفة  بن  علي  بن  خليفة  ال�شيخ  �شمو 

خليفة مبجل�شه الأ�شبوعي باملحافظة، عدًدا 

وكبار  املحافظة  واأهايل  اأعيان ووجهاء  من 

امل�شوؤولني و�شباط وزارة الداخلية.

ويف م�شتهل اللقاء، رفع املحافظ اأ�شمى 

ح�شرة  مقام  اإىل  والتربيكات  التهاين  اآيات 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

خليفة ملك مملكة البحرين املفدى، و�شاحب 

ال�شمو امللكي الوالد الأمري خليفة بن �شلمان 

ال�شمو  الوزراء، و�شاحب  رئي�س  اآل خليفة 

خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي 

النائب الأول  القائد الأعلى  ويل العهد نائب 

حلول  مبنا�شبة  الوزراء،  جمل�س  لرئي�س 

الذكرى الثامنة ع�شرة مليثاق العمل الوطني الذي كان له الدور البارز يف دفع م�شرية 

مملكة  على  يدمي  اأن  وجل  عز  املوىل  داعًيا  والنماء،  التقدم  وعجلة  والتطوير  البناء 

البحرين نعمة الأمن وال�شتقرار، واأ�شاد �شمو املحافظ بالدور الفاعل واملبني على مبداأ 

اأهمية  اأهايل املحافظة من خالل املجل�س الأ�شبوعي، موؤكًدا �شموه  التوا�شل املبا�شر مع 

لقاء الأهايل وال�شتماع اإىل اأفكارهم وتلبية احتياجاتهم، لفًتا اإىل اأن هذا التقارب يعك�س 

تالحم جمتمع املحافظة وعاداته الأ�شيلة و�شفاته الطيبة واملتوارثة من الآباء والأجداد، 

املتمثلة يف التقارب والتوا�شل بني املحافظة واملواطنني.

خليفة  بن  علي  بن  خليفة  ال�شيخ  ل�شمو  وتقديرهم  اعتزازهم  عن  احل�شور  وعرب 

التي يقوم بها �شموه لتحقيق  اآل خليفة حمافظ املحافظة اجلنوبية للجهود وامل�شاعي 

التنمية يف اأرجاء املحافظة، ودوره الكبري يف تعزيز اأوا�شر التوا�شل مع الأهايل وتنفيذ 

اأهم املبادرات وامل�شاريع اخلدمية يف مناطق املحافظة اجلنوبية كافة.

رفع رئي�س ديوان اخلدمة املدنية اأحمد 

اإىل  والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�شمى  الزايد 

مقام ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�شى اآل خليفة، واإىل �شاحب ال�شمو امللكي 

رئي�س  خليفة  اآل  �شلمان  بن  خليفة  الأمري 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  واإىل  املوقر،  الوزراء 

الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب 

اخلدمة  جمل�س  رئي�س  الوزراء  جمل�س 

املدنية، واإىل �شعب البحرين الويف، مبنا�شبة 

الثامنة ع�شرة  الوطني  العمل  ذكرى ميثاق 

الذي ي�شادف 14 فرباير اجلاري. 

يوم  اأن  الزايد  اأكد  املنا�شبة،  وبهذه 

قبل  الوطني  العمل  ميثاق  على  الت�شويت 

18 عاًما كان يوًما وطنًيا واإجماًعا على بنود امليثاق التقت فيه الروؤية الثاقبة جلاللة 

الت�شويت  ن�شبة  انعك�شت يف  التي  ال�شعبي  والتوافق  الوطنية  الإرادة  املفدى مع  امللك 

التي و�شلت اإىل 98.4%، ونقلت من خاللها مملكة البحرين اإىل اآفاق رحبة يف ظل دولة 

املوؤ�ش�شات والقانون. 

نقلة نوعية يف  �شكل  الوطني  العمل  اإن ميثاق  املدنية  وقال رئي�س ديوان اخلدمة 

تاريخ البحرين احلديث توا�شلت معه امل�شرية التنموية بقيادة جاللة امللك املفدى، من 

خالل الإجنازات الوطنية التي حتققت على اأر�س الواقع يف �شتى امليادين، ل �شيما منها 

قطاع اخلدمة املدنية الذي يوليه جاللته واحلكومة املوقرة اهتماًما بالًغا، ما ي�شهم يف 

دفع عجلة التطوير يف جمال املوارد الب�شرية يف جميع اجلهات احلكومية.

هّناأ امللك وال�صعب الويّف بذكرى امليثاق )18(.. وزير الإعالم:

امليثاق الوطني نقلة ح�صارية يف م�صرية الإ�صالح واحلريات
جمل�س  رئي�س  الإعالم  �شوؤون  وزير  اأ�شاد 

علي  ال�شيا�شية  للتنمية  البحرين  معهد  اأمناء 

الدميقراطية  بالإجنازات  الرميحي،  حممد  بن 

منذ  واملتوا�شلة  الرائدة  والتنموية  واحلقوقية 

عاما،   18 قبل  الوطني  العمل  ميثاق  تد�شني 

م�شرية  يف  فارقة  ح�شارية  نقلة  من  �شكله  وما 

وحرياته  الإن�شان  حقوق  واحرتام  الدميقراطية 

ظل  يف  وامل�شتدامة،  ال�شاملة  التنمية  ودعم 

امللك حمد  ل�شاحب اجلاللة  الإ�شالحي  امل�شروع 

بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى.

التهاين  اآيات  اأ�شمى  الرميحي  ورفع 

املفدى،  امللك  اجلاللة  �شاحب  اإىل  والتربيكات 

امللكي  ال�شمو  وحكومته املوقرة برئا�شة �شاحب 

الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء 

الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  وموؤازرة  املوقر، 

�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد 

الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، واإىل 

مبنا�شبة  الويف؛  البحريني  ال�شعب  اأبناء  جميع 

الوطني  امليثاق  لإقرار  ع�شرة  الثامنة  الذكرى 

مببادرة ملكية حكيمة، وموافقة 98.4% من اأبناء 

الوطن الغايل يف ا�شتفتاء تاريخي. 

املنبثقة  الد�شتورية  التعديالت  اأن  واأكد 

جديدا  عهدا  د�شنت  الوطني  العمل  ميثاق  عن 

اإطار  يف  والدميقراطي  ال�شيا�شي  الإ�شالح  من 

القانون  و�شيادة  الع�شرية،  الد�شتورية  امللكية 

العدالة وال�شفافية، والف�شل بني  اأ�ش�س من  على 

والق�شائية،  والتنفيذية  ال�شلطات  الت�شريعية 

وتعاونها وفقا للد�شتور، وكفالة احلريات العامة 

احلقوق  والواجبات،  يف  وامل�شاواة  وال�شخ�شية 

والعلمية  الأهلية  اجلمعيات  تكوين  وحرية 

والثقافية واملهنية والنقابات على اأ�ش�س وطنية، 

وتنويع  القت�شادية  احلرية  مبداأ  وتر�شيخ 

م�شادر الدخل، وحماية البيئة واحلياة الفطرية. 

ف�شلها  الربملانية  التجربة  بدخول  واأ�شاد 

اإجراء  النتخابات  بعد  اخلام�س،  الت�شريعي 

الربملانية خلم�س دورات متتالية منذ عام 2002 

يف اأجواء من النزاهة وال�شفافية باإ�شراف ق�شائي 

بلغت  عالية  �شعبية  م�شاركة  ون�شبة  كامل، 

67% يف النتخابات الأخرية، وممار�شة ال�شلطة 

والنواب-  ال�شورى  -بغرفتيها  الت�شريعية 

ذلك  يف  مبا  الت�شريعية  والرقابية،  �شالحياتها 

عمل  لربنامج  املنتخب  النواب  جمل�س  مناق�شة 

الد�شتورية،  الآليات  بح�شب  واإقراره  احلكومة 

هذا اإىل جانب دور املجال�س البلدية املنتخبة يف 

تطوير اخلدمات واملرافق العامة.

وثمن احل�شور الفاعل للمراأة البحرينية يف 

ع�شويتها  منذ  الدميقراطية  ال�شتحقاقات  جميع 

يف جلنة  اإعداد امليثاق، و�شول اإىل متثيلها ن�شف 

الربملان  اأع�شاء  من  و%19  النتخابية،   الكتلة 

برئا�شة  الت�شريعي اخلام�س، وفوزها  ف�شله  يف 

�شنع  يف  م�شاركتها  وتعزيز  النواب،  جمل�س 

العاملني  يف  من   %53 بن�شبة  القرار  واتخاذ 

القيادية،  املنا�شب  احلكومي، و23% يف  القطاع 

و54% من  املديرين، و9% من الق�شاة، ورئا�شتها 

جلمعية ال�شحفيني و20 جمعية اأهلية ن�شائية، 

خمتلف  يف  امل�شرفة  اإ�شهاماتها  اإىل  بالإ�شافة 

املحافل الإقليمية والدولية بتمثيلها ن�شبة %25 

الدبلوما�شي، وتوليها منا�شب دولية  الكادر  من 

واملجل�س  املتحدة  بالأمم  املراأة  جلنة  يف  كع�شو 

التنفيذي لهيئة الأمم املتحدة للمراأة، وغريها من 

للمراأة  الأعلى  املجل�س  جهود  بف�شل  الإجنازات 

�شاحبة  برئا�شة   2001 عام  يف  تاأ�شي�شه  منذ 

اآل  اإبراهيم  �شبيكة  بنت  الأمرية  امللكي  ال�شمو 

خليفة قرينة جاللة امللك املفدى.

واأكد حتقيق مملكة البحرين طفرة نوعية يف 

جمال احرتام حقوق الإن�شان وحرياته،  و�شيادة 

املواطنني  جميع  بني  الفر�س  وتكافوؤ  امل�شاواة 

دون اأي متييز ب�شبب اجلن�س اأو الدين اأو الأ�شل 

والت�شريعات  الإجراءات  وحتديث  املعتقد،  اأو 

املواثيق  اإىل  ان�شمامها  مع  بالتوافق  الوطنية 

اإن�شاء  مظاهرها:  اأهم  ومن  الدولية،  احلقوقية 

والأمانة  الإن�شان،  حلقوق  املوؤ�ش�شة  الوطنية 

ال�شجناء  حقوق  ومفو�شية  العامة  للتظلمات، 

بالنيابة  خا�شة  حتقيق  ووحدة  واملحتجزين، 

املدين  املجتمع  دور  تفعيل  عن  ف�شال  العامة، 

و�شيا�شية،  اأهلية  قرابة 640 جمعية  من خالل 

والأ�شخا�س  والعمال  الأطفال  حقوق  وحماية 

ذوي الإعاقة، ومكافحة الجتار بالأ�شخا�س.

حرية  بكفالة  اعتزازه  عن  الرميحي  واأعرب 

دون  الراأي،  عن  والتعبري  والإعالم  ال�شحافة 

اأو  الدينية  الكراهية  على  بالتحري�س  ال�شماح 

اأو العنف والإرهاب، مبوجب الد�شتور  الطائفية 

والقانون واملواثيق الوطنية والعربية والدولية، 

العهد  خالل  الإعالم  و�شائل  عدد  منو  مثمنا 

يومية  وجملة  �شحيفة   )43( اإىل  الإ�شالحي 

واأ�شبوعية و�شهرية، وخم�س قنوات تليفزيونية 

مركز  دور  وتعزيز  اإذاعية،  حمطات  وع�شر 

الت�شال الوطني يف العمل على توحيد اخلطاب 

الإعالمي احلكومي، والتوا�شل الفعال مع و�شائل 

جانب  اإىل  هذا  واخلارجية،  املحلية  الإعالم 

مرا�شلي  ونادي  ال�شحفيني،  جمعية  تاأ�شي�س 

ال�شحافة  واحتاد  الأجنبية،  الإعالم  و�شائل 

الإعالمي  لالإنتاج  �شركة  و528  اخلليجية، 

والفني، وتطور الإعالم الإلكرتوين، يف ظل تبووؤ 

اململكة املرتبة الأوىل عربيا والـ)31( عامليا وفقا 

لتقرير الحتاد الدويل لالت�شالت لعام 2017، 

التحتية  موؤ�شر  البنية  يف  عامليا  الرابع  واملركز 

جلاهزية  املتحدة  الأمم  لتقرير  وفقا  لالت�شالت 

وتزايد  لعام   2018،  الإلكرتونية  احلكومة 

انت�شار ا�شتخدام الإنرتنت اإىل 96% وم�شتخدمي 

اإىل 81% كن�شبة من  الجتماعي  الإعالم  �شبكات 

العاملية  لتقرير  الرقمية  وفقا  ال�شكان  جمموع 

لعام 2019. 

اإطار  يف  ما�شية  البحرين  اأن  واأ�شاف 

والت�شريعية،  التنفيذية  ال�شلطتني  بني  التعاون 

وبال�شراكة مع القطاع اخلا�س يف تنفيذ برنامج 

عمل احلكومة لل�شنوات )2019-2022( نحو 

تعزيز الأمن القت�شادي والجتماعي امل�شتدام يف 

اإطار التوازن املايل، وعلى ثوابت اأ�شا�شية قائمة 

وال�شتدامة،  والتناف�شية  العدالة  مبادئ  على 

التنمية  جمال  يف  الرائدة  اإجنازاتها  من  معززة 

بنية  ظل  يف  الدخل،  م�شادر  وتنويع  الب�شرية 

و�شحية  تعليمية  وخدمات  حديثة،  حتتية 

واإ�شكانية متطورة، ورفع كفاءة وفاعلية القطاع 

لتمثل  النفطية  غري  القطاعات  ومنو  احلكومي، 

82% من الناجت املحلي الإجمايل.

واأكد وزير �شوؤون الإعالم اأن البحرين بقيادة 

احلكيمة  �شيا�شتها  وبف�شل  املفدى،  امللك  جاللة 

عززت  واخلارجي،  الداخلي  ال�شعيدين  على 

الر�شيد  احلكم  يف  كاأمنوذج  الرائدة  مكانتها  من 

ودعم  وامل�شتدامة،  ال�شاملة  التنمية  وحتقيق 

وال�شالم،  الأمن  حفظ  يف  الدويل  املجتمع  جهود 

ومكافحة التطرف والإرهاب، وتكري�س الت�شامح 

الديني وخدمة الإن�شانية ومتكني املراأة وال�شباب، 

من خالل اإن�شاء مركز امللك حمد العاملي للتعاي�س 

الأديان  بني  للحوار  امللك حمد  ال�شلمي، وكر�شي 

والتعاي�س ال�شلمي يف جامعة �شابينزا، وغريها 

يف  ع�شوا  بانتخابها  توجت  التي  املبادرات  من 

عاملي  تقدير  و�شط  الإن�شان،  حقوق  جمل�س 

لإجنازاتها التنموية واحلقوقية.

حمافظ اجلن�بية

اأحمد الزايد

وزير �ش�ؤون الإعالم



رئي�س جمل�س اأمناء اجلامعة الأهلية عبداهلل احلواج يف حـــــوار مع »الأيام«:

ن البحرين من جتاوز 2011 وال�سنوات العجاف ميثاق العمل الوطني مكَّ

العمل  ميثاق  لإعداد  العليا  اللجنة  اأع�ضاء  اأحد  كنتم    ]

العمل  ميثاق  على  عاماً   18 مبرور  نحتفي  واليوم  الوطني، 

الوطني.. كيف تقراأ هذا امل�ضروع العظيم بعد كل هذه ال�ضنوات؟

الوطنية،  املنا�سبة  بهذه  اأبارك  اأن  اأود  �سيء  كل  قبل   -

امليثاق  من  عاماً   18 مرور  بعد  نتطلع  عندما  الواقع  يف 

واملكت�سبات  الإجنازات  من  الكثري  نرى  عليه  والت�سويت 

ل  الفرتة  تلك  ي�سهدوا  مل  الذين  ال�سباب  رمبا  التي حتققت، 

ي�ستطيعون اإدراك قيمة هذا التحول الذي هم اليوم يعي�سون 

حتققت  التي  واملكت�سبات  املناخ  من  وا�ستفادوا  عهده،  يف 

جاللة  به  قام  كبرًيا  ح�سارًيا  م�سروًعا  كان  بالطبع  بفعله. 

من  تبداأ  الإ�سالحات  اأن  دائًما  عليه  املتعارف  فمن  امللك، 

يف  لكن  ومعار�سة،  كثرية  �سعوبات  تواجه  وقد  القاعدة، 

احلالة البحرينية التي اأ�سفها باحلالة النادرة، فالإ�سالحات 

اجلاللة  �ساحب  تقلد  اأن  فمنذ  الهرم،  راأ�س  من  برغبة  اأتت 

لنقل  يتطلع  وهو   ،1999 العام  اأوائل  يف  احلكم  مقاليد 

الكثرية  التحركات  يف�سر  ما  وهذا  واعدة،  ملرحلة  البحرين 

�سخ�سيات  مع  جاللته  لقاءات  من  الفرتة  تلك  �سهدتها  التي 

من خمتلف �سرائح املجتمع البحريني، لقد كان يتحدث اليهم 

مبا�سرة وي�ستمع اليهم بعناية، كان ي�ست�سرف هذا امل�سروع 

الكبري.

[  دعني اأتوقف عند هذه النقطة، عندما اأطلق ميثاق العمل 

تكن  مل  امللك  جلاللة  الكبري  الإ�ضالحي  امل�ضروع  وبداأ  الوطني 

قياداتها،  قبل  من  ل  اإ�ضالحية  م�ضاريع  ت�ضهد  واقعياً  املنطقة 

كان  بل  خارجية،  �ضغوط  نتيجة  ول  �ضعبي  حترك  بفعل  ول 

كيف  بال�ضالحات..  واإمياًنا  حقيقية  رغبة  البحريني  امل�ضروع 

الفريد يف منطقة، ولنكن  اأنتم كبحرينيني لهذا امل�ضروع  نظرمت 

واقعيني مل يكن اأحد يتحدث فيها اآنذاك عن اإ�ضالحات؟

احلكم  مقاليد  ت�سلم  عندما  امللك  جاللة  اإن  �سك  بال   -

نقلة  العظيم  البلد  ولهذا  ال�سعب  لهذا  يقدم  اأن  يريد  كان 

نوعية، وقد جاء امل�سروع الإ�سالحي الذي هو نتاج درا�سة 

م�ستفي�سة وحكمة، كان جاللته يتطلع كيف ينقل هذا البلد 

اىل مرحلة اأكرث تقدماً، وكيف ميكن للبحرين اأن تلعب دوراً 

الإ�سالحي، رمبا  امل�سروع  لهذا جاء  املنطقة،  تاأثرياً يف  اأكرث 

كان هناك اأطراف ترى الإ�سالحات جمازفة، لكن جاللة امللك 

كان يوؤمن اإمياناً تاماً اأن �سعبه ي�ستحق هذه النقلة النوعية 

ما  البحرين  اىل  تطلعنا  لو  من�سفني  نكون  وكي  الكبرية، 

على  متقدمة  دولة  كانت  البحرين  اأن  الإ�سالحات جند  قبل 

حميطها، وكانت تتمتع ببنى حتتية وموؤ�س�سات خمتلفة، بل 

كان لها الريادة يف عدة جمالت حياتية على م�ستوى املنطقة، 

لذلك عندما ياأتي حاكم جديد ويريد اأن يحدث نقلة نوعية فهذا 

الأمر لي�س بال�سهل، اإل اأن حكمة وروؤية جاللة امللك قد مّكنت 

هذا امل�سروع من النجاح، وكما اأ�سرت �سابقاً - اىل اأن الكثري 

لكن يف احلالة  القاعدة  الإ�سالح من  تاأتي رغبة  البلدان  من 

�سهدنا حينها عجلة  الهرم، وقد  راأ�س  البحرينية جاءت من 

الإ�سالح ت�سري بوترية �سريعة، وهذا ما جعل بع�س النا�س 

يعتقدون اأن هذه قد تكون خماطرة ولن تنجح، لكن تكاثف 

�سعب البحرين واحت�سانه لهذه املبادرة من هرم ال�سلطة اأدى 

اىل اأن حتقق البحرين مكا�سب كثرية، اأتذكر يف ذلك التاريخ 

كنا نرى اأنه ل يوجد م�ستحيل يف البحرين، واليوم بعد 18 

عاماً اأعتقد اأن اجلميع يتمنى اأن ين�سب هذا امليثاق لنف�سه، لقد 

خرج امليثاق ب�سياغة وحمتوى مهم وكبرًيا جداً، وهو واقعًيا 

ما مّكن البحرين من جتاوز منزلق 2011، يف الوقت الذي 

الوثيقة  واأنظمة تتهاوى وتتفتت، بينما هذه  راأينا فيه دولً 

قد  اىل %98.4  ت�سل  بن�سبة ت�سويت  التي حظيت  العظيمة 

حمت البحرين من ذاك املنزلق اخلطري، ومن ال�سبعة اأعوام 

العجاف التي مرت على منطقتنا، بتقديري هذا امليثاق ر�سم 

طريًقا وا�سًحا مل�ستقبل البحرين ويف كافة املحاور.

تاريخ  يف  فا�ضلة  مرحلة  الوطني  العمل  ميثاق  �ضّكل    ]

للمواطنة  وا�ضح  مفهوم  و�ضع  يف  ل�ضيما  احلديث  البحرين 

حتقيق  على  املفهوم  هذا  انعك�س  كيف  بتقديركم  املت�ضاوية.. 

املكا�ضب بالن�ضبة للمواطنة واحلقوق؟

- على امل�ستوى ال�سيا�سي، املواطن البحريني بدا ي�سعر 

اأنه ينتمي ململكة د�ستورية حقوقها وواجباتها وا�سحة، وبدا 

ي�سعر اأن بالده لعب اأ�سا�سي يف قطار احل�سارة، والعامل كله 

يحرتم البحريني لأنه املواطن فيها ميار�س حرياته ال�سيا�سية 

الرقابة  ديوان  عرب  الرقابي  الدور  تفعيل  وكذلك  واملدنية، 

الإدارية واملالية، واملحكمة الد�ستورية، ثم ل نن�سى اأمًرا هاًما 

جداً وهو دور املراأة، فمنذ ت�سكيل اللجنة العليا للميثاق كانت 

قراءات امليثاق ت�سب بتحقيق كافة احلقوق للمراأة، وهذا مل 

يكن موجوداً يف ال�سابق، وكذلك مل يكن موجوًدا يف بع�س 

دول العامل، لذلك امليثاق جاء متقدًما ببنوده على زمنه، لذلك 

من يقراأ امليثاق اليوم �سيدور يف ذهنه كيف مللك يف منطقة 

عربية اأن يكون متقدماً على ذاك الزمن، ونقول نعم لقد اأراد 

جاللة امللك حمد اأن يحقق الكثري للبحرين، وقد وفق يف ذلك، 

والتقت اإرادته مع تطلعات �سعبه، ومنذ اليوم الأول لت�سكيل 

اللجنة العليا ل بد من الإ�سارة اىل اختيار جاللة امللك للمغفور 

له �سمو ال�سيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة رئي�ساً للجنة العليا 

لإعداد امليثاق، واأقولها بكل اأمانة هذا الرجل العظيم - رحمه 

اأدب احلوار وال�سراحة  لقد علّمنا  الكثري،  اهلل - تعلمنا منه 

�سخ�سيات  اختيار  فقد  وبالطبع  الدميقراطية،  وممار�سة 

واملجالت  القطاعات  من خمتلف  ونخًبا جمتمعية  اأكادميية 

يف �سياغة امليثاق كان له دور كبري، وبال �سك اإن املناخ هو 

من اأنتج وثيقة عظيمة وهي ميثاق العمل الوطني.

[  اأنت �ضخ�ضياً- كاأ�ضتاذ اأكادميي- ما هي اأكرث اجلوانب 

التي راأيت اأهمية كبرية للرتكيز عليها؟

- منذ اأن تلقيت الدعوة لأ�سهم يف هذا امل�سروع العظيم، 

كنت متحم�ساً جداً، لقد �سعرت اأن هذا واجب وطني اأ�ستطيع 

من خالله خدمة بلدي، وكوين رجالً اأكادميًيا فقد كان اإمياين 

اأ�سا�سًيا  اإذا مل يكون التعليم جوهًرا  اأن اأي عملية اإ�سالحية 

فيها فلن ت�ستطيع اأن تتقدم، لذلك ب�سفتي ع�سًوا يف اللجنة 

العليا وممثالً عن قطاع التعليم فقد ت�سرفت حينها باإلقاء كلمة 

النهائية  الن�سخة  ت�سليم  مت  عندما  امللك  اأمام جاللة  التعليم 

من امليثاق، وكانت ت�سم رغبتي باإن�ساء جامعة خا�سة، يف 

وطني  عمل  ثمرة  امليثاق  يف  يرى  امللك  جاللة  كان  الواقع 

اأ�سا�سًيا  التعليم ركًنا  وجمتمعي توافق عليه اجلميع، وكان 

التعليمية  املوؤ�س�سات  اإن�ساء  منه  وانطلق  امليثاق،  هذا  يف 

جمال  يف  بارًزا  دوًرا  توؤدي  الآن  اأ�سبحت  التي  اخلا�سة 

موؤ�س�سات  من  الدولة  قدمت  فمهما  واقعيني  ولنكن  التعليم، 

تعليمية فال ميكن اأن تواكب جميع التطلعات، وهذا ما يربز 

التعليم  وعملية  التنمية  يف  اخلا�س  للقطاع  الكبري  الدور 

وتطورها، وهذه ثمرة مهمة من ثمار امليثاق، ولو تطلعنا اىل 

للتنمية،  مهمة  حمددات  تناول  قد  امليثاق  اأن  �سنجد  امليثاق 

اجلامعات  اأن  واعترب  والتعليم،  الثقافة  عن  كامالً  وف�سالً 

اإ�سعاع ح�ساري وتعليمي متار�س فيه احلريات الأكادميية، 

مب�ساعدة الدولة، كذلك تناول دور اجلامعات اخلا�سة، لذلك 

يف  خا�سة  جامعة  اأول  هي  التي   - الأهلية  اجلامعة  اعترب 

البحرين - اإحدى ثمار ميثاق العمل الوطني، واليوم اأ�سبحت 

البحرين دولة متقدمة يف التعليم حتتوي على 14 جامعة، 

من  وهذه  جامعاتها،  يف  يدر�سون  طالب  األف   50 وهناك 

عالمات التقدم واحل�سارة،

على  الوطني  العمل  ميثاق  انعك�س  كيف  بتقديركم..    ]

حتريك القطاع اخلا�س ليلعب دوره الطبيعي يف عجلة القت�ضاد 

ب�ضكل عام ويف ال�ضتثمار يف التعليم ب�ضكل خا�س؟

- بال �سك اإن ال�ستثمار يف جمالت التعليم وكذلك جمالت 

اخلدمات ال�سحية قادر على حتقيق التنمية الكبرية للبحرين. 

وبالطبع  الأهداف،  هذه  حتقيق  بداية  يف  الآن  نحن  لذلك 

لأننا  والقوانني،  اللوائح  ن�سع  حتى  الوقت  لبع�س  نحتاج 

يف النهاية �سنحتاج اأن ن�ستثمر ون�ستفيد من هذا ال�ستثمار، 

لذلك اعترب اأن ال�ستثمار يف التعليم له عوائد تنموية باقية، 

يف  ال�ستثمارات  عن  التعليم  يف  ال�ستثمار  مييز  ما  وهذا 

مرحلة  على  مقبلة  البحرين  واليوم  بحتة،  جمالت جتارية 

مهمة جداً يف ظل وجود هذا العدد من اجلامعات، نحن نتمنى 

مركزاً  ت�سبح  بحيث  املنطقة  »بو�سطن«  البحرين  ت�سبح  اأن 

للتعليم والبحث العلمي، لذلك ال�ستثمار يف هذا القطاع قادر 

على حتويل البحرين اىل لواحة من العلم واملعرفة، كما اأن 

له انعكا�ساته الإيجابية على القت�ساد. وهذا ما تقوم به دول 

المريكية  املتحدة  والوليات  وماليزيا  ا�سرتاليا  اأبرزها  عدة 

الأ�سا�سية  املداخيل  من  فيها  التعليم  �سناعة  تعترب  التي 

لالقت�ساد. ولو اأخذنا جتربة ا�سرتاليا جند اأن منطقة واحدة 

اىل  الأجانب  الطلبة  ا�ستقطاب  املالية من  العوائد  فيها  ت�سل 

نحو 8 مليارات دولر �سنوياً، ولديهم وزير للطلبة الدوليني.

[ هل البحرين قادرة على النهو�س بهذا ال�ضتثمار؟

حتت�سن  اأن  �سنوات  خالل  قادرة  البحرين  بتقديري،   -

نحو 40 األف طالب من اخلارج، ما �سيقدم عائًدا مالًيا يقدر 

بنحو 2 مليار دينار �سنوياً عرب قطاعات خدماتية خمتلفة. 

وما مييز البحرين هو اأن الكثري من الدرا�سات وال�ستطالعات 

العاملية  الواجهات  اأف�سل  من  هي  البحرين  اأن  اىل  خل�ست 

العظيمة  امليزة  هذه  ن�ستغل  اأن  يجب  لذلك  الأجنبي،  لإقامة 

يف ت�سويق البحرين، ما اأمتناه واأريده حقاً اأن تكون البحرين 

اأبناء دول  اأن الكثري من  واحة للتعليم وللثقافة، ول نن�سى 

البحرين  البحرين.  يف  الدرا�سة  يف�سلون  ال�سقيقة  اخلليج 

قادرة على اأن تكون يف قطار احل�سارة و�سوف ن�سهم بذلك، 

كاإحدى  املتميز  موقعه  التعليم  يف  ال�ستثمار  ياأخذ  و�سوف 

اأبرز القطاعات ذات العوائد القت�سادية الهامة للبحرين.

مع  التعليمي  التبادل  فر�س  من  ال�ضتفادة  كيف ميكن   ]

جامعات عريقة يف دول اأخرى؟

اإن لدينا بداية مب�سرة يف هذا الجتاه، حيث  - بال �سك 

لدينا تبادل وبرامج م�سرتكة مع جامعة برونيل الربيطانية 

منذ نحو 15 عاماً، وقد افتتحنا موؤخراً موؤمتر »الدكتوراه« 

بالتعاون مع اجلامعة ذاتها، بال �سك اأن ثقافة البحث العلمي 

ا يف  اأكرث من خم�سني �سخ�سً �سارك  البحرين، وقد  بداأت يف 

املوؤمتر باأوراقهم العلمية وبحوثهم، كذلك لدينا برنامج تبادل 

مع جامعة جورج وا�سنطن الربيطانية منذ اأكرث من 12 عاماً، 

ولدينا كذلك تبادل تعليمي مع فرن�سا، حيث ت�ستقبل اجلامعة 

جًدا  �سعيد  واأنا  فرن�سًيا،  طالًبا   25 نحو  عام  كل  الأهلية 

بالقول اإن الكثري من الطلبة الفرن�سيني قد اختاروا البحرين 

اأعوام  مرور  بعد  عائالتهم  مع  لهم  �سياحية  واجهة  لتكون 

الأهلية  اجلامعة  الآن  البحرين،  يف  للدرا�سة  طلباً  ق�سوها 

تاأخذ الريادة يف هذا الجتاه، ونحن ن�سجع هذا التوجه من 

منطلق خدمة البحرين، والتعاون مع اجلامعات يف البلدان 

الأخرى، لكن يف نف�س الوقت ل نريد لأي اأحد اأن ي�ستغلنا او 

يعتقد اأن البحرين حمطة موؤقتة لوجود ازدهار فيها ومن ثم 

يغادر البلد، لذلك من املهم جداً اأن يكون ال�ستثمار يف التعليم 

الأكادميية،  ال�سمعة  على  حمافًظا  ومنفتًحا  وطنًيا  م�سروًعا 

واأن تكون جودة التعليم هي ما تقرر م�ستوى هذه املوؤ�س�سات 

الأكادميية، اأنا متاأكد اأننا يف خالل ال�سنوات القادمة لن نبقى 

عن  نتحدث  بل  حكومي،  وتعليم  خا�س  تعليم  عن  نتحدث 

خا�سة،  او  حكومية  املوؤ�س�سة  هذه  مبناأى  التعليم  جودة 

العامل  يف  لدينا  واليوم  الفا�سل،  هي  الأكادميية  فال�سمعة 

العربي جامعات على م�ستوى عاٍل من اجلودة، واأنا �سعيد 

اأن املوؤ�س�سة املعنية بت�سنيف اجلامعات على م�ستوى العامل 

»كيو ا�س« قد �سنفت يف العام املا�سي اجلامعة الأهلية يف 

اأي من بني 1100  العربي  العامل  املرتبة 35 على م�ستوى 

جامعة، وقد احتلت هذه اجلامعة ال�سغرية املرتبة الأوىل يف 

موؤ�سر اجلامعات الأكرث تقدماً يف العامل العربي، وهذا اأعتربه 

العربي،  العامل  الأهلية على م�ستوى  للجامعة  كبرًيا  اإجنازاً 

نكون  اأن  القادمة  اأعوام  للخم�سة  ال�سرتاتيجية  ويف خطتنا 

وهذا  العامل،  م�ستوى  على  جامعة   500 اأف�سل  قائمة  يف 

بف�سل الدعم والتحفيز الذي نتلقاه من الدولة، واأنا متاأكد اأننا 

قادرون على حتقيق ذلك، نعم البحرين دولة �سغرية احلجم 

حدود  ول  جداً  طموحة  تطلعاتنا  لكن  حمدودة  واإمكاناتها 

لها، ونتمنى اأن نتعاون من منطلق اإن�ساين مع كل العامل، ل 

نريد اأن ننغلق على اأنف�سنا، عاداتنا وتقاليدنا جميلة ويجب 

منا، وهذه  منه وي�ستفيد  ن�ستفيد  العامل كي  ننفتح على  اأن 

اأ�سولهم،  عن  مبناأى  طلبتنا  فجميع  اجلامعة،  يف  نظريتنا 

نتعامل معهم داخل جمتمع منوذجي وما يجب اأن يكون عليه 

املواطن لوطنه، وهذا ما فكرنا فيه عند تاأ�سي�س هذه اجلامعة 

التفكري، ومنط عالقاتنا بكل دول  كي ت�سهم يف تغيري منط 

العامل.

[ �ضاأختتم معك حول املبنى اجلديد للجامعة.. فمتى نتوقع 

اأن يتم افتتاحه وقدرته على تطوير هذا ال�ضرح التعليمي الهام؟

- هذا امل�سروع اأ�سميته »احللم«، فمنذ �سنوات كنت عميداً 

اأرى بهذا احللم  البحرين، وكنت  الطلبة يف جامعة  ل�سوؤون 

كيف ن�ستطيع اأن جنعل من البحرين واحة للعلم والثقافة، 

املعد  اجلامعي  احلرم  اأن  اأعتقد  واأنا  مبراحل،  يبداأ  فاحللم 

بكل مراحلة هو �سرورة، ويجب اأن ن�سكر اهلل تعاىل على اأن 

الدولة، واأقولها بكل اأمانة اأن جاللة امللك خ�س�س لنا موقعاً 

بداأنا قبل  الكبري، واحلمد هلل  امل�سروع احل�ساري  لإقامة هذا 

اأ�سابيع يف حتقيق هذا امل�سروع، ونحن الآن يف املراحل الأوىل 

اهلل  الأهلية يف مدينة �سلمان، واإن �ساء  لبناء حرم اجلامعة 

هذه  حتت�سنه  ثقافياً  مركزاً  الأهلية  اجلامعة  ت�سكل  �سوف 

املدينة، كما نتطلع اأن يكون حرم اجلامعة جاهزاً بعد ع�سرين 

الكثري  التعليمي  ال�سرح  هذا  يحقق  واأن  الآن،  من  �سهراً 

للبحرين لأن ال�ستثمار يف الإن�سان هو طريقنا للنجاح، لذلك 

نتطلع لالنتقال اىل املبنى اجلديد يف العام 2021، وبالطبع 

الطاقة ال�ستيعابية للجامعة لأن  املبنى اجلديد �سوف يزيد 

احلرم الذي ن�سعى لبنائه يت�سع لـ 10 اآلف طالب، واملرحلة 

الأوىل �سوف ت�ستوعب 5 اآلف طالب، وبالطبع �سوف ت�ساف 

حتاكي  التي  اجلديدة  التخ�س�سات  من  الكثري  للجامعة 

املرحلة ومتطلبات امل�ستقبل والتنمية..

متام اأبو�سايف:

قال موؤ�ض�س اجلامعة الأهلية رئي�س جمل�س اأمنائها الربفي�ضور عبداهلل يو�ضف احلواج، اإن ميثاق العمل الوطني 

ي الذي نحتفي مبرور 18 عاًما على اإطالقه هو ما مكَّن البحرين من جتاوز ما و�ضفه مبنزلق العام 2011، يف الوقت  لذ ا

�ضهدت فيه املنطقة دولً تفتت واأنظمة تهاوت.

اآل خليفة �ضكَّل حالة  امللك حمد بن عي�ضى  الإ�ضالحي جلاللة  امل�ضروع  اأن  اإىل  لـ»الأيام«  واأ�ضار احلواج يف مقابلة 

بحرينية نادرة، حيث جاء الإ�ضالح برغبة واإميان من راأ�س الهرم، ولي�س من القاعدة كما هو متعارف عليه.

ولفت احلواج اىل اأن الكثري من املكا�ضب والإجنازات حتققت على مدار 18عاًما، ل�ضيما املواطنة واحلريات وح�ضم 

حقوق املراأة، معترباً اأن م�ضروع ميثاق العمل الوطني جاء متقدًما على زمنه.

البحرين قادرة على التحول لواحة تعليمية وثقافية بالن�ضبة للمنطقة، او  اأن  التعليم، اعترب احلواج  وعلى �ضعيد 

ح�ضب ما و�ضفها بـ»بو�ضطن« املنطقة.

واأكد احلواج اأن البحرين قادرة خالل �ضنوات على ا�ضتقطاب نحو 40 األف طالب من اخلارج بعائد اقت�ضادي 

اأن تكون منطلقات ال�ضتثمار  اأهمية  2 مليار دينار �ضنوًيا عرب قطاعات خدماتية خمتلفة، م�ضدًدا على  اإىل  ي�ضل 

بالتعليم وطنية، واأن تكون اجلودة هي الفا�ضل.

اأ�ضابيع يف مدينة �ضلمان،  اأن احلرم اجلامعي اجلديد للجامعة الأهلية قد بداأ العمل به منذ  وك�ضف احلواج 

متوقًعا اأن يتم النتهاء منه والنتقال اإليه يف العام 2021.

 وفيما يلي ن�س املقابلة:

الـــهـــرم ــــن راأ�ــــــــس  الـــبـــحـــريـــن جــــــاءت م الفا�صلالإ�ــــصــــاحــــات يف  هي  واجلــودة  وطنًيا  م�صروًعا  يكون  اأن  يجب  بالتعليم  ال�صتثمار 

2021البحرين قادرة على اأن تكون »بو�صطن« املنطقة وت�صتقطب 40 األف طالب من اخلارج  يف  ــــح  ــــت ــــت ــــف ي ـــــــة  ـــــــي الأهـــــــل لــــلــــجــــامــــعــــة  اجلــــــــديــــــــد  احلـــــــــــــرم 

ت�سوير: ح�سن قرباناحلواج متحدًثا لـ»الأيام«
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جمع  احتفالًيا  لقاًء  ال�شمالية  املحافظة  ا�شت�شافت 

ال�شمالية  واملحافظة  املحرق  حمافظة  اأهايل  من  لفيًفا 

بالذكرى  احتفاالً  2019؛  فرباير   13 االأربعاء  �شباح 

الع�شفور  اإذ رفع  الوطني،  العمل  الثامنة ع�شرة مليثاق 

التهاين  االأهايل  عن  وبالنيابة  نف�شه  عن  باالأ�شالة 

ال�شامي حل�شرة �شاحب اجلاللة  املقام  اإىل  والتربيكات 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، واإىل 

�شاحب ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة 

�شلمان  االأمري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب  الوزراء،  رئي�س 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب 

البحرين  �شعب  واإىل  الوزراء،  جمل�س  لرئي�س  االأول 

الويف.

تنظيمه  مت  الذي  االحتفال  يف  كلمته  يف  وقال 

الويف  ال�شعب  هذا  »اإن  بوطبنية:  مع جمل�س  بالتعاون 

)نعم  كلمة  وقال   2001 فرباير   14 يوم  وقف  الذي 

ال�شمالية  واأهايل  املحرق  اأهايل  اليوم  للميثاق(، ميثلهم 

يف هذا احلفل، للتاأكيد على اأننا مازلنا نقولها ونكررها: 

)نعم للميثاق(«، ذاكًرا اأننا نفرح ونتغنى بهذه الذكرى 

الأن امليثاق هو املمد لد�شتور 2002 الذي احتوى 125 

احلقوق  وحتدد  واملواطن  الوطن  مكا�شب  ت�شم  مادة 

والواجبات، وهو ما ميثل مفخرة لكل اأهل البحرين.

بحرينية  �شورة  متثل  اللقاءات  هذه  مثل  اإن  وقال 

جهود  على  مثنًيا  والتالحم،  الوطنية  للوحدة  اأ�شيلة 

دائم  بح�شور  بوطبنية  جا�شم  جمل�س  على  القائمني 

و�شائر  املحرق  يف  الوطنية  واملنا�شبات  الفعاليات  يف 

اأجل  ومن  الوطن،  اأجل  من  للفرح  تعميًما  املحافظات، 

تر�شيخ الوحدة والتالحم بني القيادة وال�شعب.

اآيات  اأ�شمى  بوطبنية  جا�شم  رفع  جهته،  من 

التربيكات والتهاين اإىل البحرين؛ ملًكا وحكومة و�شعًبا، 

وتقدم بال�شكر والعرفان اإىل املحافظ للم�شاركة يف هذه 

اأن  ال�شرف  »لنا  واأ�شاف:  ال�شعيدة،  الوطنية  املنا�شبة 

فلهم مكانتهم  ال�شمالية،  اأهايل  واأحبتنا  اأهلنا  نكون بني 

اأبناء  بني  التالحم  نعك�س  واليوم  قلوبنا،  يف  الكبرية 

نحن  واليوم  الر�شيدة،  قيادتنا  ظل  يف  البحرين  مملكة 

بينكم اأهالً ويدنا معكم«.

بنت  وال�شاعرة  القمر  عبدالعزيز  ال�شاعر  واألقى 

ت�شمنت  املنا�شبة،  هذه  يف  كلمات  عبري(  و)اأم  احلكيم 

كما  البلد،  اأبناء  بني  املحبة  وم�شاعر  الوطنية  املعاين 

�شارك اجلميع يف قطع كعكة احلفل.

اأ�ّس�س ملرحلة جديدة من العمل الوطني والدميقراطي.. خلف: 

»امليثاق« فر�صة لتجديد االلتزام مبوا�صلة البناء والتطوير

و�سع املواطن على راأ�س اهتمام واأولويات احلكومة..وزيرة ال�سحة: 

ذكــرى امليثــاق تــج�ّصـد اأ�صـمـى مــعـانـي التـالحـم الـوطـنـي

احتفالية امليثاق جتمع اأهايل املحرق وال�سمالية

الع�صفور: اللقاء ميثل �صورة بحرينية اأ�صيلة للوحدة والتالحم

والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  االأ�شغال  وزير  رفع 

التهاين والتربيكات  اآيات  اأ�شمى  العمراين ع�شام خلف 

اإىل مقام ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل 

خليفة ملك مملكة البحرين املفدى، واإىل �شاحب ال�شمو 

امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء 

املوقر، واإىل �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد 

النائب  االأعلى  القائد  نائب  االأمني  العهد  اآل خليفة ويل 

االأول لرئي�س جمل�س الوزراء، مبنا�شبة حلول الذكرى 

الثامنة ع�شرة مليثاق العمل الوطني. 

الذي  الوطني  العمل  ميثاق  اأن  خلف  الوزير  واأكد 

اأ�ش�س  قد   %98.4 بن�شبة  عليه  البحرين  �شعب  �شّوت 

اأر�شت  والدميقراطي  الوطني  العمل  من  ملرحلة جديدة 

حتقق،  ما  على  والتطوير  البناء  ملوا�شلة  قوية  دعائم 

الوطني  القرار  �شنع  يف  ال�شيا�شية  امل�شاركة  وعززت 

ون�شتلهم  ورقابيا،  ت�شريعيا  املوؤ�ش�شي  العمل  وكر�شت 

الغالية  الوطنية  الذكرى  هذه  من  والدرو�س  العرب 

ال�شعبي  واالإجماع  الوطنية  الوحدة  دور  وا�شتح�شار 

يف  الوطني  العمل  ميثاق  على  الت�شويت  مثلها  التي 

تعظيم االإجنازات واملكت�شبات.

التي  الوطني  العمل  الوزير يف ذكرى ميثاق  وقال 

اإن هذا االجماع  �شهدت اجماعا وطنيا بن�شبة %98.4، 

ومنطلقا  موؤ�ش�شا  الر�شيدة  القيادة  خلف  كان  ال�شعبي 

واخلدمية  ال�شيا�شية  امل�شتويات  على  رائدة  الإجنازات 

واالعالمية والثقافية والريا�شية واالجتماعية.

بكل  نتطلع  البلدي،  العمل  �شعيد  »على  وا�شاف 

وما  اجلديد  البلدي  النظام  جتربة  جناح  اىل  افتخار 

الدورات  يف  اجنازات  من  البلدية  املجال�س  حققته 

مب�شتوى  االرتقاء  يف  انعك�شت  والتي  االربع،  البلدية 

ونوعية اخلدمات املقدمة للمواطنني واملقيمني، من خالل 

ن�شتذكر  والتي  املقدمة  والربامج  امل�شاريع  من  العديد 

منها اجناز ما يزيد على مائتي حديقة ومتنزه، وتطوير 

اال�شواق املركزية وال�شعبية، وتنظيم العمران ورخ�س 

البناء وتطوير الواجهات البحرية«.

اململكة  خطت  فقد  الزراعية،  التنمية  �شعيد  وعلى 

ورفع  الغذائي  االمن  تعزيز  جمال  يف  رائدة  خطوات 

ن�شب االكتفاء الذاتي من خالل دعم املربني واملزارعني، 

الزراعي  اال�شتثمار  وت�شجيع  االولية  الرعاية  وتقدمي 

االنتاجية  الدولية  املعار�س  واقامة  واحليواين 

احلديثة  التقنيات  ا�شتخدام  اىل  باال�شافة  املتخ�ش�شة، 

املحلي  الناجت  رفع  ت�شهم يف  التي  االنتاج  عمليات  يف 

من الغذاء.

اعتماد  جاء  فقد  العمرانية،  التنمية  �شعيد  وعلى 

ت�شمنه  وما   2030 البحرين  ململكة  الهيكلي  املخطط 

التنمية  مالمح  لري�شم  تنموية  ا�شرتاتيجيات  من 

جذب  يف  متميزة  جهودا  اململكة  حققت  اإذ  العمرانية، 

توفري  خالل  من  العمرانية  امل�شاريع  وا�شتقطاب 

العمرانية واال�شتثمارية  التنموية لالن�شطة  امل�شاحات 

املختلفة التي ا�شهمت بدورها يف دعم عجلة االقت�شاد 

يف اململكة.

اجناز  مت  فقد  اخلدمي،  العمل  �شعيد  وعلى 

العامة،  واملرافق  التحتية  البنية  م�شاريع  من  العديد 

وفقا  ومتطورة  حديثة  طرق  �شبكة  ان�شاء  اهمها  ومن 

للتنمية  ا�شا�شا  التي ت�شكل  العاملية  املوا�شفات  الف�شل 

العمرانية واالقت�شادية يف البالد.

كما مت توفري خدمة ال�شرف ال�شحي ملا يزيد على 

95% من املناطق امل�شكونة، وذلك �شمن جهود اململكة 

االأخ�س  وعلى  لالألفية،  االمنائية  االهداف  حتقيق  يف 

�شحة الفرد والبيئة.

املرافق  ان�شاء  م�شرية  فاإن  ذاته،  ال�شياق  ويف 

العامة واخلدمية م�شتمرة، كاملراكز ال�شحية واملدار�س 

وجمموعة كبرية من امل�شاريع االن�شائية التي كان لها 

بالغ االأثر يف االرتقاء بالتنمية يف مملكة البحرين.

واختتم خلف ت�شريحه »اإن ميثاق العمل الوطني 

يعد انطالقة مهمة نحو اآفاق رحبة مل�شتقبل اف�شل يف 

لتجديد  فر�شة  الذكرى  هذه  وتعترب  البحرين،  مملكة 

للم�شاركة  والتطوير  البناء  م�شرية  مبوا�شلة  االلتزام 

املجاالت،  جميع  يف  متقدم  دميقراطي  وطن  بناء  يف 

واالإ�شهام يف توفري احلياة الكرمية الأبناء هذا الوطن، 

�شائال اهلل العلي القدير اأن يعيد هذه املنا�شبة العزيزة 

والتقدم  الرخاء  من  و�شعبا، مبزيد  قيادة  اململكة  على 

واأن يدمي على البحرين نعمة االأمن واال�شتقرار يف ظل 

العهد الزاهر حل�شرة �شاحب اجلاللة امللك املفدى«.

�شعيد  بنت  فائقة  االأ�شتاذة  ال�شحة  وزيرة  قالت 

ال�شالح اإن »مملكة البحرين حققت يف ظل العهد الزاهر 

وامليمون حل�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى، اإجنازات رائدة ومكت�شبات 

تاريخية،  وتنموية  و�شيا�شية  واجتماعية  دميقراطية 

�شمن م�شرية التحديث والتطوير ال�شاملة التي جاءت 

لتلبي طموحات وتطلعات كافة اأفراد املجتمع البحريني، 

اليوم  الوطني  العمل  مليثاق  ال�شنوية  الذكرى  وتاأتي 

الوطني  التالحم  معاين  واأ�شمى  اأعمق  جمدًدا  لتج�شد 

من خالل وثيقة عهد ووالء يف الرابع ع�شر من فرباير 

على  باإجماع  البحرين  �شعب مملكة  وت�شويت   2001

ميثاق العمل الوطني بن�شبة بلغت %98.4«.

الوزيرة  رفعت  املجيدة،  الوطنية  املنا�شبة  وبهذه 

ا�شمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل القيادة احلكيمة واإىل 

�شعب البحرين الويف، واأكدت اأن ميثاق العمل الوطني 

وعاملية،  دولية  وب�شهادات  واعتزاز،  فخر  بكل  �شكل 

به يف  مرحلة م�شيئة ومنهًجا م�شرًقا و�شباًقا يحتذى 

وال�شفافية  والعدالة  والرخاء  والنماء  التطور  حتقيق 

والتنمية امل�شتدامة يف �شتى املجاالت. 

ا�شتكماالً  جاء  الوطني  العمل  ميثاق  اأن  واأكدت 

ملوا�شلة م�شرية العطاء من خالل ر�شم اخلطط والروؤى 

البحريني  املواطن  لت�شع  التطويرية  وامل�شاريع 

ال�شعي  عرب  احلكومة،  واأولويات  اهتمام  راأ�س  على 

واأبرز  �شملت خمتلف  التي  املكا�شب  من  املزيد  لتحقيق 

القطاعات، ومن اأهمها القطاع ال�شحي الذي مير بنقطة 

املتميز  النوعي  االإجناز  خطى  ملوا�شلة  مهمة  حتول 

الذي ي�شخر جميع االإمكانات واجلهود واأق�شى املوارد 

املتاحة خلدمة املواطن البحريني اأوالً، من اأجل �شمان 

ا�شتمرارية نيله الأرقى واأجود اخلدمات املقدمة بكفاءة 

الدول  اأكرث  يف  يقدم  ما  م�شتواها  يف  لت�شاهي  عالية، 

تقدًما وتطوًرا ومتيًزا يف املجال ال�شحي.

العمل  ميثاق  النطالق  ال�شنوية  الذكرى  وتاأتي 

اآيات  اأ�شمى  برفع  ال�شحة  وزيرة  لتت�شرف  الوطني 

اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  مقام  اإىل  والتربيكات  التهاين 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، واإىل 

�شلمان  االأمري خليفة بن  امللكي  ال�شمو  ح�شرة �شاحب 

واإىل ح�شرة �شاحب  املوقر،  الوزراء  رئي�س  اآل خليفة 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمري  امللكي  ال�شمو 

االأول لرئي�س جمل�س  النائب  االأعلى  القائد  العهد نائب 

الوزراء يف هذه املنا�شبة، متطلعني اإىل موا�شلة العمل 

واالأهداف  امل�شاعي  لتعزيز  والبناء  املخل�س  الوطني 

املبادرات  من  املزيد  ا�شتحداث  اإىل  و�شوالً  الطموحة، 

تعاىل  واأدام  الغالية،  مملكتنا  رفعة  ل�شالح  والربامج 

على البحرين حكومًة و�شعًبا االأمن واال�شتقرار والعزة 

واالزدهار.

وزير الأ�شغال

وزيرة ال�شحة

ميثاقنا ذهب عيار »98.4«

جديًدا  عياًرا  ي�شيفوا  اأن  البحرين  الأهل  يحق   

على اأعرية الذهب املعروفة، وهو ذهب »ميثاق العمل 

الوطني« عيار 98.4 قرياط، نظًرا ملا جلبه هذا امليثاق 

من خري وفري للمملكة على خمتلف االأ�شعدة، ليحقق 

الدولة نحو  قطاعات  كافة  نقلت  هائلة  طفرة وطنية 

م�شتقبل اأف�شل.

اإن ميثاق العمل الوطني يحظى مبكانة تاريخية، 

اأ�ش�س  اأهل البحرين، كونه  وحظوة خا�شة يف قلوب 

اأروع  فج�شد  �شعبي،  واإجماع  حكيمة،  ملكية  بقيادة 

الوطن  اأبناء  بني  والتالحم  التوافق  ومعاين  �شور 

من  متوا�شلة  مل�شرية  قوية  انطالقة  و�شكل  الواحد، 

التحديث والتطوير يف مناحي احلياة كافة، جت�شدت 

املعرفة،  وقوامها  العمل،  عمادها  وطنية  روؤية  فيه 

واأ�شا�شها العدل.

ميثاق من ذهب وفر للمواطن االأمن واالأمان وكافة 

الراحة والرفاهية يف احلا�شر، وجعله مطمئًنا  �شبل 

ال�شيا�شة  ظل  حتت  اأبنائه  وم�شتقبل  م�شتقبل  على 

كما  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جلاللة  الر�شيدة 

االإرادة  حوله  التفت  جامًعا  اإطاًرا  امليثاق  هذا  �شكل 

ال�شعبية لبناء وطن ع�شري متقدم، فهو لي�س جمرد 

ذكرى يتم االحتفال به �شنوًيا اأو وثيقة تاريخية يتم 

نربا�س  هو  بل  احلاجة،  مواطن  يف  بها  اال�شت�شهاد 

ومرجع اأ�شا�شي، ت�شتند عليه م�شرية احلياة ال�شيا�شية 

واالقت�شادية واالجتماعية يف اململكة.

للوطن،  الوالء  �شعاره  ذهب،  معدنه  �شعب 

باإيجابية يف  اأ�شهم  وازدهاره،  تقدمه  على  واحلر�س 

بلدان  بني  الالئقة  املكانة  يف  وو�شعه  وطنه،  بناء 

�شعارات  كل  وترجم  االأمثلة  اأروع  و�شرب  العامل، 

التاريخ  اإىل واقع معا�س �شجله  الوطن  ومعاين حب 

موحد،  لوطن  نعم  ليقول  خرج  ذهب،  من  بحروف 

اأ�شهم  �شعب  ال�شرعية،  قيادته  متكاتف خلف  و�شعب 

بكل قواه يف اجناح م�شرية ا�شالحية مباركة، وحتقيق 

العديد من املكت�شبات وامل�شاريع الوطنية التي و�شعت 

البحرين على طريق الدميقراطية واحلرية والتطوير 

بلدية  وجمال�س  وبرملاًنا  د�شتوًرا  اأثمرت  واالإ�شالح، 

الدولة، واأتاحت م�شاحة  اأمن  منتخبة، واإلغاء قانون 

ال�شحافة،  الراأي والتعبري مبا يف ذلك حرية  حلرية 

واإن�شاء  ال�شيا�شية،  اجلمعيات  اإن�شاء  وحرية 

من  العديد  واإطالق  واالإدارية،  املالية  الرقابة  ديوان 

امل�شروعات االقت�شادية والتعليمية.

العهد  لنجدد  الفر�شة  هذه  اليوم  ننتهز  اإننا 

اأعيننا،  اأمام  الوطن  لقائد م�شريتنا، وا�شعني  والوالء 

دائًما  �شتظل  التي  الوطنية  وحدتنا  على  ومرتكزين 

واأبًدا ح�شننا املنيع، و�شبيلنا لتحقيق ما ن�شبو اإليه 

الوطن وا�شتقراره  من رفعة وازدهار، فاحلفاظ على 

امليثاق، والعمل  اأن ي�شتلهم روح  يتطلب من اجلميع 

من اأجل كل ما يحفظ اللحمة الوطنية، ويناأى باملجتمع 

عن ال�شقاق والت�شرذم، وذلك لن يتحقق اإال من خالل 

االجماع على اأن يكون الوطن اأعلى من اأي اعتبارات.

نعم.. حان الوقت لبذل اأق�شى اجلهد يف احلفاظ 

ن�شغل  ال  واأن  عليها،  والبناء  الوطن  مكت�شبات  على 

و�شتظل  واأهلها،  للبحرين  خري  هو  مبا  اإال  اأنف�شنا 

ومنبًعا  الهامة،  مرفوعة  و�شعبها  بقيادتها  البحرين 

للخري والعطاء، ورمًزا للتقدم واالزدهار والنماء.

   نوار املطوع

احتفالية اأهايل ال�شمالية واأهايل املحرق بذكرى امليثاق
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حمرر ال�ش�ؤون الربملانية:

رفع نو�ب و�شوريون خال�ص �لتهاين و�لتربيكات �إىل 

�ملقام �ل�شامي ل�شاحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�شى �آل 

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

�لوزر�ء،  رئي�ص  خليفة،  �آل  �شلمان  بن  خليفة  �لأمري 

و�شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري �شلمان بن حمد �آل خليفة، 

ويل �لعهد نائب �لقائد �لأعلى �لنائب �لأول لرئي�ص جمل�ص 

�لوزر�ء؛ وذلك ملنا�شبة ذكرى ميثاق �لعمل �لوطني.

و�أكد �لربملانيون �أن ذكرى �مليثاق فر�شة ل�شتح�شار 

�لتو�فق �لوطني و�للتفاف �ل�شعبي حول �لقيادة �حلكيمة 

و��شتنها�ص �لهمم و�لعز�ئم ملو��شلة �شق طريقنا �لوطني 

من  به  يزخر  وما  �مليثاق  لتطلعات  حتقيقا  جناح  بكل 

م�شامني عظيمة.

جلنة  رئي�ص  نائب  �لدو�شري  بدر  �لنائب  و�أكد 

ميثاق  �أن  �لوطني  و�لأمن  و�لدفاع  �خلارجية  �ل�شوؤون 

�لعمل �لوطني جاء تتويجا ملبادرة كرمية من جاللة �مللك 

�لوطني  �إطالق م�شروعه  �آل خليفة يف  عي�شى  بن  حمد 

�لذي حظي بتو�فق و�إجماع �شعبي، مثل نقلة ح�شارية، 

حقيقية،  دميقر�طية  نحو  وخطوة  تاريخية،  وعالمة 

وم�شاركة فعلية يف �إد�رة دفة �لوطن.

نقطة انطالق ملزيد من التطور والتنمية امل�شتدامة يف �شتى املجاالت

برملانيون: ذكرى امليثاق فر�صة ال�صتنها�ض الهمم ملوا�صلة طريقنا الوطني

اآل رحمة: جندد العهد على حفظ املنجزات

من جانبه اأكد النائب غازي اآل رحمة اأن هذه املنا�شبة 

ال�طنية فر�شة ل�شتح�شار م�شامني ميثاق العمل ال�طني 

الدولة  بناء  �شعيد  على  عالية  قيم  من  به  يزخر  وما 

احلديثة وتعزيز قيم ال�شالم والتعاي�س والعمل املخل�س 

من  والقيادة  ال�شعب  عليه  ت�افق  ما  ول�شتذكار  والبناء، 

ال�شاملة  النه�شة  لنطالق  اأ�ش�شت  �شامية  واأفكار  مبادئ 

التي تعي�شها اململكة يف كافة امليادين والقطاعات.

اآل رحمة »ن�شتح�شر يف ذكرى امليثاق ال�طني  وقال 

العهد  كما وجندد  لل�طن،  والنتماء  ال�لء  معاين  جميع 

كل  ومكت�شباته  منجزاته  حفظ  على  �ش�يا  للعمل  جميًعا 

من م�قعه وم�ش�ؤولياته، ولن�ا�شل م�شاعينا الدوؤوبة يف 

لنا هذه  التي ر�شمتها  العليا  التطلعات والأهداف  حتقيق 

ال�ثيقة التاريخية املهمة«.

من�ها اإىل ما ت�شكله ذكرى امليثاق من عالمة م�شيئة 

من  ملزيد  والنف��س  الهمم  حتفز  البحريني  التاريخ  يف 

للمملكة  والزدهار  التط�ر  على حتقيق  والإ�شرار  العزم 

ال�حدة  وتر�شيخ  والقان�ن  الد�شت�ر  اإطار  �شمن  وذلك 

ال�طنية اجلامعة. 

العرادي: اأجلى م�صاديق 

التفاف ال�صعب حول قيادته

عبداهلل  علي  ال�ش�رى  جمل�س  ع�ش�  اأكد  جانبه  من 

اله�ية  ي�شكل  ال�طني  العمل  ميثاق  اأن  العرادي 

التي  الع�شرية  وال�ثيقة  البحرين،  ململكة  الدميقراطية 

الذي  الأمر  الإ�شالحي،  امللك  جاللة  م�شروع  منها  انطلق 

واأر�شى  والقان�ن،  امل�ؤ�ش�شات  دولة  تك�ين  يف  اأ�شهم 

ق�اعد التنمية والتط�ير احل�شاري.

ميثاق  على  الت�ش�يت  ذكرى  اأن  اإىل  العرادي  واأ�شار 

واملعرب  املبهر  امل�شهد  الأذهان  يف  ير�شخ  ال�طني  العمل 

واآمال  طم�حات  مع  ال�شامية  امللكية  الإرادة  التحام  عن 

قيادته،  ح�ل  ال�شعب  التفاف  وي�ؤكد  البحريني،  ال�شعب 

م�شرية  خالل  من  ال�طنية  الغايات  اإىل  لل��ش�ل  تطلًعا 

امل�شتدامة. التنمية 

وذكر العرادي اأنه وبالرغم من مرور 18 ع�شر عاًما 

ال�شامية  امل�شامني  نتاجات  اأن  اإل  ال�طني،  العمل  مليثاق 

جمالت  كافة  يف  ثمارها  تعطي  زالت  ما  بها  جاء  التي 

البحرين، وهي ظاهرة مثالية  احلياة وميادين العمل يف 

يف امل�شرية الدميقراطية على م�شت�ى العامل.

تكت�شب  ال�طني  العمل  ميثاق  وثيقة  اأن  اإىل  ولفت 

عندما حظيت  لها،  الكبري  ال�شعبي  الت�شديق  من  اأهميتها 

 ،%98.4 بلغت  وبن�شبة  البحرين  �شعب  من  مب�افقة 

مل�شرية  اأوىل  خط�ة  مثل  م�شب�ق،  غري  وطني  م�شهد  يف 

دميقراطية ات�شحت مالحمها ط�ال ال�شن�ات التي م�شت.

القا�صي: يوم تاريخي للتغيري نحو م�صتقبل زاهر

من جهته، اأكد النائب عي�شى القا�شي اأن ذكرى ميثاق 

العمل ال�طني ي�ما وطنيا يحتفل فيه ال�شعب البحريني 

باإجناز اأ�شهم�ا يف حتقيقه من خالل ن�شبة تاريخية بلغت 

والتط�ير  والزدهار  للتغيري  نعم  قال�ا خاللها   ،%98.4

خالل  ومن  اأمامهم  وانفتحت  ال�شيا�شي،  وال�شتقرار 

احلريات  اأب�اب  املفدى  امللك  جلاللة  الإ�شالحي  امل�شروع 

العامة والدميقراطية الآخذه بالر�ش�خ.

الهامة يف تاريخ  التح�لت  امليثاق من  اأن  اإىل  واأ�شار 

ات�شم بالثبات والر�ش�خ  البحرين احلديث، والذي  مملكة 

املفدى  امللك  اأن جاللة  من خالل حياة دميقراطية عك�شت 

للحق�ق  الأول  والراعي  ال�شلطات  لت�ازن  ال�شامن  ه� 

جاللته  واإ�شرار  ال�طنية  لل�حدة  ورمز  واحلريات 

يف  م�شاركا  ال�شعب  يك�ن  واأن  الدميقراطية  دعم  على 

ال�طنية  امل�شرية  زاوية يف  قد حجز  ليك�ن  القرار  �شنع 

م�شاركتهم  خالل  من  امل�اطن�ن  اأثبته  ما  وهذا  امل�شتمرة، 

يف النتخابات الأخرية بن�شبة تاريخية مما يعك�س وعي 

ال�شارع البحريني ورغبته امللحة يف التغيري اإىل الأف�شل 

لنح� الزدهار الذي يرجتيه كل فرد.

دولة  تعد  والتي  البحرين  اأن  على  القا�شي  و�شدد 

واملنعطفات  التحديات  تثنيها  مل  الدوام  على  م�شتهدفة 

امل�شرية  ت�ا�شل يف  التي واجهتها كي  والإقليمية  املحلية 

وباإرادة  املفدى  امللك  جاللة  بقيادة  الزاهرة  ال�طنية 

املفدى  امللك  جلاللة  و�شادقة  خال�شة  وحمبة  �شعبية، 

وحكمته يف اإدارة دفة البالد و�شفينة الإ�شالح.

املناعي: تغيريات جذرية باأداء موؤ�ص�صات الدولة

رئي�س  نائب  املناعي  اأحمد  دروي�س  اأكد  جانبه  من 

اأن ميثاق العمل  جلنة حق�ق الن�شان مبجل�س ال�ش�رى، 

الرتقاء  يف  اأ�شهمت  جذرية  تغيريات  اأحدث  ال�طني 

الت�شريعية  الثالث  و�شلطاتها  الدولة،  م�ؤ�ش�شات  باأداء 

بي�م  الحتفاء  اأن  اإىل  م�شرًيا  والق�شائية،  والتنفيذية 

ال�طني  للعر�س  ا�شتذكاًرا  ميثل  ال�طني  العمل  ميثاق 

مثل  الذي  الي�م،  ذلك  يف  اململكة  عا�شته  الذي  الكبري 

نقطة حت�ل نح� الأف�شل ب�شهادة كل دول العامل، م�شرًيا 

لكل  �شامالً  واإ�شالحًيا  تنم�ًيا  م�شروًعا  ميثل  امليثاق  اأن 

ج�انب وقطاعات اململكة.

فئاته  بكل  البحريني  املجتمع  اأن  املناعي  واأكد 

الأ�شا�شية  املق�مات  من  على جمم�عة  ت�افق  واجتاهاته، 

اأو جتاوزها، ك�نها ت�شكل  التي ل يج�ز اخلروج عليها، 

اإجماًعا وطنًيا بلغ 98.4% من امل�اطنني، والذي بات ميثل 

بينت  التي  بالإجنازات  احلافل  اململكة  تاريخ  يف  مف�شال 

تالقي رغبة القيادة احلكيمة بالرغبة ال�شعبية يف حتقيق 

�شاحب  ح�شرة  بقيادة  للبالد  ومزدهر  م�شتقر  م�شتقبل 

اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى.

اخلط�ط  حدد  ال�طني  العمل  ميثاق  اأن  اإىل  ولفت 

العري�شة ملا ينبغي اأن ي�شري عليه م�شتقبل اململكة، وعلى 

وال�شعب،  القيادة  بني  ال�شراكة  ويدعم  ي�ؤكد  الذي  النح� 

العدل  على  تق�م  التي  والقان�ن  امل�ؤ�ش�شات  دولة  لبناء 

دور  وتفعيل  امل�اطنني،  بني  الفر�س  وتكاف�ؤ  وامل�شاواة 

املراأة الرائد والهتمام بحق�قها.

ال�صلوم: نقلة نوعية 

كبرية لوجه احلياة يف البحرين

رئي�س  ال�شل�م  �شباح  اأحمد  النائب  اأكد  جانبه  من 

جمعية البحرين لتنمية امل�ؤ�ش�شات ال�شغرية  واملت��شطة 

اأن ميثاق العمل ال�طني التي حتل ذكراه خالل اأيام كان 

والجتماعية  ال�شيا�شية  احلياة  ن�عية كبرية  ل�جه  نقلة 

والقت�شادية يف البحرين منذ الت�ش�يت عليه عام   2001 

هذا  ثماره  من  ي�مي 14 و15 فرباير، وكان  وبالتحديد 

كافة  على  والأهلي  العمل  ال�شيا�شي  يف  الكبري  التن�ع 

وكذلك  والثقافية،  والقت�شادية  الجتماعية  الأ�شعدة 

الن�ر،  اإىل  املهنية  الن�عية  اجلمعيات  من  خروج  العديد 

العمل  اإثراء  بفاعلية  يف  اأ�شهمت  التي  اجلمعيات  وهي 

ال�طني وخدمة امل�اطنني ب�شكل عام يف اململكة. 

وقال النائب ال�شل�م »نريد اأن نذكر النا�س اأن الإقبال 

من  الكلمة  حتمله  بكل  ما  تاريخيا  كان  الت�ش�يت  على 

امل�ؤهلني  من   %90.3 بلغت  ال�شعبية  امل�شاركة  معنى، 

اأن  ونتمنى   ..%98 جتاوزت  امل�افقة  للت�ش�يت،  ون�شبة 

ال�طني  دعم  التالحم  يف  الطيبة  الأج�اء  هذه  ت�شتلهم 

واإعالء م�شلحة ال�طن العليا ف�ق كل اعتبار«.

الإ�شالحية  واخلط�ات  بالإجراءات  ال�شل�م  واأ�شاد 

الكبرية التي ت�شهدها البحرين منذ  تد�شني امليثاق ال�طني 

واإعالن البحرين مملكة بقيادة �شاحب اجلاللة، وخا�شة 

القت�شادي  املناخ  وحت�شني  باحلريات  يتعلق  فيما 

وحت�يل اململكة اإىل  بيئة جاذبة لال�شتثمارات. 

زايد: ميثاق العمل مرجع للم�صرية 

الوطنية وم�صتقبل �صيا�صي م�صتقر

قال النائب الثاين لرئي�س جمل�س الن�اب علي زايد اإن 

ميثاق العمل ال�طني مرجع للم�شرية ال�طنية كما اأراد له 

و�شلطاتها  الدولة  م�ؤ�ش�شات  لتحديث  املفدى  امللك  جاللة 

اإليها  يتطلع  التي  الإجنازات  وحتقيق  الد�شت�رية، 

والأ�شا�س  امل�شتقبل  عمل  دليل  امليثاق  ليك�ن  امل�اطن�ن، 

امللزم للدولة يف تط�ير نظمها القان�نية التي تكفل تقدمها، 

م�ؤكًدا اأن الذكرى العزيزة على قل�ب امل�اطنني والحتفال 

»نعم  �شّ�ت  الذي  ال�احد  ال�شعب  �ش�ت  يعك�س  به 

للميثاق« بن�شبة تاريخية بلغت 98.4%، ما يعك�س التفاف 

ال�شعب بجاللة امللك املفدى قائد امل�شرية ال�طنية املباركة.

اأن الت�افق بني جاللة امللك املفدى وال�شعب  ولفت اإىل 

م�شتقبل  حتقيق  يف  الرغبة  تعك�س  امليثاق  مبادئ  على 

جاللته،  بقيادة  للبالد  ومزدهر  كافة  ال�شعد  على  م�شتقر 

ومتثل هذه املنا�شبة وثيقة لتجديد العهد والبيعة للحر�س 

من  مزيد  خالل  من  والعباد  البالد  م�شلحة  حتقيق  على 

احلق�ق واحلريات العامة، ودعم الدميقراطية مبا يت�افق 

مع حق�ق الإن�شان ومبادئها العاملية.

واأ�شار اإىل اأن �شعب البحرين اأثبت للعامل عند م�شاركته 

م�شريه  تقرير  يف  امللحة  رغبته  ال�شعبي،  ال�شتفتاء  يف 

واختياره بكل حرية اأن ي�افق على امليثاق من عدمه، ومن 

البحريني  ال�شارع  به  يتميز  الذي  ال�شيا�شي  ال�عي  خالل 

تاريخية  بن�شبة  امل�افقة  اآثر  زاهر  م�شتقبل  على  وحر�شه 

ال�شيا�شي  التاريخ  يف  فارقة  عالمة  لت�شكل  لها،  مثيل  ل 

ليطال  اأجمع،  العامل  اأنظار  وتك�ن حمل  البحرين،  ململكة 

هذا ال�شتفتاء احلياة ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية 

ومناحي احلياة كافة.

عبد االأمري: »امليثاق« اأر�صى

 القواعد االأ�صا�صية لبناء البحرين احلديثة 

اأكدت النائب زينب عبدالأمري اأن ميثاق العمل ال�طني 

اأر�شى الق�اعد الأ�شا�شية لبناء البحرين احلديثة، وجعلها 

عالمة فارقة بني دول املنطقة واأمن�ذًجا يحتذى به بالعمل 

الدميقراطي و�شيانة حق�ق الإن�شان وحرية الراأي، لي�س 

م�شت�ى  على  ا  اأي�شً بل  فح�شب،  الإقليمي  ال�شعيد  على 

العامل. 

الذكرى  مبنا�شبة  بيان  يف  عبدالأمري  النائب  وقالت 

قطعت  البحرين  مملكة  اإن  ال�طني  العمل  مليثاق  الـ18 

ال�شيا�شية  �ش�اء  الأ�شعدة،  جميع  على  رائدة  اأ�ش�اًطا 

والقت�شادية والجتماعية وحتى الثقافية، بف�شل الأ�ش�س 

املتينة التي ارتكز عليها امليثاق الذي جاء ليك�ن خريطة 

�شاحب  ح�شرة  اأطلقه  الذي  الإ�شالحي  للم�شروع  طريق 

اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة.

اأ�شبحت  البحرين  اأن مملكة  عبدالأمري  النائب  واأكدت 

الي�م مثال بف�شل جتربتها الدميقراطية الرائدة التي مثل 

الت�ش�يت على ميثاق العمل ال�طني لبنتها الأوىل، ليك�ن 

والتقدم  التط�ر  من  مزيد  نح�  احلقيقية  النطالقة  ه� 

والتنمية امل�شتدامة يف �شتى املجالت. 

التي  ال�طنية  الركائز  »اإن  عبدالأمري:  النائب  وقالت 

بها  انطلق  م�شارات  هي  ال�طني  العمل  ميثاق  ت�شمنها 

امل�ش�ؤولية،  يف  وم�شاركة  الروؤية  يف  و�ش�ح  اإىل  ال�طن 

خري  ال�شعيدة  الذكرى  هذه  تلت  التي  ال�شن�ات  وكانت 

�شاهد على �شدق وات�شاع هذه امل�شاركة التي نالت احرتام 

العامل وتقديره«.

زينب عبد�لأمري بدر �لدو�شري �أحمد �ل�شلوم دروي�ص �ملناعي عي�شى �لقا�شي علي �لعر�دي غازي �آل رحمة علي ز�يد

البحرين  تاريخ  يف  حت�ل  نقطة  كان  امليثاق  اأن  اإىل  الدو�شري  ولفت 

على  تق�م  قان�نية،  دميقراطية  د�شت�رية  مملكة  غدت  حيث  احلديث، 

لالنطالق  نقطة  اأنه  كما  امل�اطنني،  بني  الفر�س  وتكاف�ؤ  وامل�شاواة  العدل 

املجالت،  �شتى  يف  امل�شتدامة  والتنمية  والتقدم  التط�ر،  من  مزيد  نح� 

واملكت�شبات  الإجنازات  من  العديد  الغالية  مملكتنا  فيها  حققت  والتي 

رفعة  على  حر�شت  التي  احلكيمة،  القيادة  بف�شل  ثم  اهلل  من  بف�شل 

ولأجيال  الي�م  البحريني  للم�اطن  لئقة  حياة  وت�فري  وتقدمها،  اململكة 

. مل�شتقبل ا

الت�ش�يت  على  عاًما   18 مرور  »بعد  الدو�شري  بدر  النائب  واأ�شاف 

الكبرية  بالإجنازات  يفتخر  اأن  للجميع  يحق  ال�طني،  العمل  ميثاق  على 

والجتماعية  والقت�شادية  ال�شيا�شية  الأ�شعدة،  كافة  على  حتققت  التي 

امليثاق«. لها  اأ�ش�س  التي  وغريها،  والتنم�ية  والثقافية 

كان  التي  املفدى،  البالد  عاهل  وروؤى  تطلعات  اإن  الدو�شري  وقال 

وطني  م�شروع  اإر�شاء  يف  اأ�شا�شًيا  مرتكًزا  �شكلت  ثمارها،  اأبرز  امليثاق 

من  جديد  ع�شر  دخ�ل  يف  اأكيدة  ورغبة  �شعبية  اإرادة  عن  يعرب  رائد 

والإجناز.  العمل 

اإىل  نك�ن  ما  اأح�ج  واأننا  اأمانة،  ال�طن  اأن  على  الدو�شري  واأكد 

وا�شتعداًدا  وعًيا  اأكرث  نك�ن  واأن  اأجله،  من  والتما�شك  ال�طن  هذا  رعاية 

القيادة  ح�ل  اللتفاف  اأن  م�ؤكًدا  ال�طنية،  مكت�شباتنا  على  للمحافظة 

ترتكز  التي  والقاعدة  ال�شعاب،  لتخطي  الأمثل  الطريق  هي  احلكيمة 

امل�اطنني. جلميع  واآمنة  كرمية  حياة  لتحقيق  اجله�د  عليها 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

