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ميثاق العمل الوطني
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امللك ورئي�س الوزراء وويل العهد يتبادلون برقيات التهنئة بذكرى امليثاق
تلقى ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك
حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل البالد
املفدى حفظه اهلل ورعاه ،برقية تهنئة من
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن
�سلمان �آل خليفة رئي�س الوزراء املوقر
حفظه اهلل ،وذلك مبنا�سبة الذكرى التا�سعة
ع�شرة لإقرار ميثاق العمل الوطني.
رفع فيها �سموه �إىل ح�ضرة �صاحب
اجلاللة امللك املفدى �أ�سمى �آيات التهاين
ربا
والتربيكات بهذه املنا�سبة الوطنية ،مع ً
فيها �سموه عن موا�صلة العمل بكل العزم
والإرادة لتحقيق تطلعات جاللة امللك
املفدى و�شعب البحرين الكرمي نحو املزيد
من الإجنازات.
م�ستذك ًرا �سموه هذه املنا�سبة الوطنية
التي ج�سدت ر�ؤية جاللة امللك احلكيمة
يف نهج العمل الوطني مل�سرية التقدم
والنماء ،حتقي ًقا لآمال وتطلعات �شعب
البحرين الويف املحب جلاللته.
داع ًيا املوىل عز وجل �أن يحفظ جاللته
و�أن يحقق على �أيدي جاللته ما ي�صبو
�إليه ال�شعب الويف من وتقدم ومناء.
هذا وقد بعث ح�ضرة �صاحب اجلاللة
امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل
البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه ،برقية
�شكر جوابية �إىل �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س
الوزراء املوقر حفظه اهلل ،عرب فيها جاللته
عن بالغ �سروره بتلقي تهنئة �سموه بهذه
املنا�سبة الوطنية ،م�ستذك ًرا جاللته يف
برقيته دور �سموه امل�شهود يف بناء �أجماد
هذا الوطن العزيز والتطلع نحو موا�صلة
العمل نحو �إجنازات كبرية �أخرى ت�ؤكد
دور مملكة البحرين يف بناء م�ستقبل
�أجيال هذا ال�شعب الكرمي.
وتلقى ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك
حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل البالد
املفدى حفظه اهلل ورعاه ،برقية تهنئة
من �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان
بن حمد �آل خليفة ويل العهد نائب القائد
الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س

جاللة امللك

رئي�س الوزراء

ويل العهد

الوزراء حفظه اهلل ،وذلك مبنا�سبة الذكرى
التا�سعة ع�شرة لإقرار ميثاق العمل
الوطني.
رفع فيها �سموه �إىل ح�ضرة �صاحب
اجلاللة امللك املفدى �أ�سمى �آيات التهاين
والتربيكات بهذه املنا�سبة الوطنية،
ربا فيها �سموه على �أن هذه املنا�سبة
مع ً
الوطنية التي متثل مرحلة مهمة يف
امل�سرية التنموية ال�شاملة بقيادة جاللته
حفظه اهلل ورعاه ،التي �أر�سى دعائمها
بحكمة واقتدار وهي �شاهدة على املنجزات
الكبرية التي حتققت يف ظل عهده الزاهر.
م�ستذك ًرا �سموه هذه املنا�سبة الوطنية
التي �ستبقى دائ ًما يف ذاكرة الوطن ،وما
ر�سخه امليثاق من مبادئ �شاملة �أ�سهمت
يف نه�ضة الوطن.
داع ًيا املوىل عز وجل �أن يحفظ جاللته
ويدمي عليه موفور ال�صحة وال�سعادة
وطول العمر.
هذا وقد بعث ح�ضرة �صاحب اجلاللة
امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل
البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه ،برقية
�شكر جوابية �إىل �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل
العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول
لرئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل ،عرب

فيها جاللته عن بالغ �سروره بتلقي تهنئة
�سموه بهذه املنا�سبة الوطنية ،م�ستذك ًرا
جاللته يف برقيته دور �سموه يف تر�ؤ�سه
للجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني الذي
منهجا ومرجعً ا ملا يقوم به �سمو ويل
ظل
ً
العهد من خطوات تنفيذية للم�شروع
الوطني يف التطوير والإ�صالح.
وتلقى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س الوزراء
املوقر حفظه اهلل برقية تهنئة من �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل
خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب
الأول لرئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل،
وذلك مبنا�سبة الذكرى التا�سعة ع�شرة
لإقرار ميثاق العمل الوطني.
و�أعرب �سمو ويل العهد يف الربقية عن
خال�ص التهاين والتربيكات بهذه املنا�سبة
التي �أ�س�ست ملرحلة مهمة يف تاريخ مملكة
البحرين احلديث ،والتي �أر�سى دعائمها
ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن
عي�سى �آل خليفة عاهل البالد املفدى
حفظه اهلل ورعاه ،ملا فيه خري و�صالح
الوطن واملواطن مثم ًنا عال ًيا جهود �سمو
رئي�س الوزراء الداعمة للم�سرية الوطنية
املباركة ،و�إ�سهامه يف النه�ضة التنموية
للوطن� ،إنفادًا لر�ؤى وتطلعات جاللة

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ،وموا�صلة
عملية البناء والتطوير مبا يعود نفعه
على املواطنني ويلبي التطلعات املن�شودة
�سائال اهلل العلي القدير �أن يعيد هذه
املنا�سبة الوطنية الغالية على �سمو
رئي�س الوزراء مبوفور ال�صحة والعافية
وال�سعادة ملوا�صلة عطائه اخلري بقيادة
جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه.
هذا ،وقد بعث �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س
الوزراء املوقر حفظه اهلل ،برقية �شكر
جوابية �إىل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلمان بن حمد �آل خليفة ويل العهد
نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء حفظه اهلل ،عرب فيها عن
�شكره ل�سمو ويل العهد وعن اعتزازه ملا
ت�ضمنته برقية �سموه من م�شاعر وطنية
نبيلة و�أن االحتفال بهذه املنا�سبة جاء
جت�سيدا للر�ؤية امللكية ال�سامية حل�ضرة
�صاحب اجلاللة امللك املفدى حفظه اهلل
ورعاه ،م�ؤكدًا تقديره ملا يواليه �سمو ويل
العهد من بذل اجلهود املخل�صة ومن عطاء
و�إ�سهامات وطنية �سعيا لنهو�ض وتقدم
ومناء بلدنا العزيز ،داع ًيا اهلل العلي القدير
�أن يحفظ �سموه وي�سبغ عليه موفور
ال�صحة وال�سعادة.

امللك يتبادل التهاين مع الأمرية �سبيكة بذكرى «امليثاق»

الأمرية �سبيكة بنت �إبراهيم

تلقى ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك
حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل البالد
املفدى حفظه اهلل ورعاه ،برقية تهنئة من
�صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة بنت
�إبراهيم �آل خليفة قرينة جاللة امللك املفدى
رئي�سة املجل�س الأعلى للمر�أة حفظها اهلل،
وذلك مبنا�سبة الذكرى التا�سعة ع�شرة
لإقرار ميثاق العمل الوطني.
رفعت فيها �سموها �إىل ح�ضرة �صاحب
اجلاللة امللك املفدى �أ�سمى �آيات التهاين
والتربيكات بهذه املنا�سبة الوطنية،
جمدد ًة جلاللته فيها االمتنان والتقدير ملا

امللك يتلقى برقية تهنئة
من رئي�س املحكمة الد�ستورية
تلقى ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل
خليفة عاهل البالد املفدى ،برقية تهنئة من ال�شيخ خليفة
بن را�شد بن عبداهلل �آل خليفة رئي�س املحكمة الد�ستورية،
وذلك مبنا�سبة الذكرى التا�سعة ع�شرة لإقرار ميثاق العمل
الوطني.
ورفع رئي�س املحكمة الد�ستورية �أ�سمى �آيات التهاين
والتربيكات �إىل مقام جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه؛
مبنا�سبة الذكرى التا�سعة ع�شرة مليثاق العمل الوطني الذي
�أر�ساه جاللته و�أجمع عليه �شعب البحرين الويف؛ والذي
�أنعمت به مملكة البحرين بحياة دميقراطية �آمنة مرجعها
ميثاق العمل الوطني و�سيادة القانون يف عهد جاللة امللك
املفدى الزاهر ،داعيا ً املوىل عز وجل �أن يحفظ جاللة امللك
املفدى ويرعاه ،و�أن ي�سدد على طريق اخلري خطاه.

رئي�س الوزراء يتلقى برقية
تهنئة من رئي�سة جمل�س النواب
تلقى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل
خليفة رئي�س الوزراء املوقر برقية تهنئة من فوزية بنت
عبداهلل زينل رئي�سة جمل�س النواب ،مبنا�سبة الذكرى
التا�سعة ع�شرة لإقرار ميثاق العمل الوطني.
وقد بعث �صاحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء املوقر
حفظه اهلل برقية �شكر جوابية �إىل رئي�سة جمل�س النواب
�ضمنها �سموه �شكره وتقديره واعتزازه مب�شاعرها الوطنية
النبيلة متمن ًيا �سموه لها موفور ال�صحة وال�سعادة ودوام
التوفيق وال�سداد فيما توايل بذله من جهود خمل�صة ي�سعى
اجلميع بها �إىل �أمن وا�ستقرار ونه�ضة وتقدم بلدنا العزيز
يف ظل قيادة جاللة امللك املفدى.

ت�شهده املر�أة البحرينية من رفعة ودعم
ينبع من ثقة و�إرادة جاللته التي جعلت
من م�شاركة املر�أة يف نه�ضة بالدها �ش�أنا ً
وطنيا ً ج�سدته ن�صو�ص ميثاق العمل
الوطني.
ً
داعية املوىل عز وجل �أن يكلل جهود
جاللته املباركة وم�ساعيه اجلليلة لرفعة
ورخاء البحرين و�شعبها الويف باملزيد من
التوفيق وال�سداد.
وقد بعث ح�ضرة �صاحب اجلاللة
امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل
البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه ،برقية

�شكر جوابية �إىل �صاحبة ال�سمو امللكي
الأمرية �سبيكة بنت �إبراهيم �آل خليفة
قرينة جاللة امللك املفدى رئي�سة املجل�س
الأعلى للمر�أة حفظها اهلل ،عرب فيها جاللته
عن بالغ �سروره بتلقي تهنئة �سموها
بهذه املنا�سبة الوطنية ،م�شيدا ً جاللته
يف برقيته بالدور البناء الذي قامت به
املر�أة البحرينية بقيادة �سموها ،وحققت
من الإجنازات ما هو فخر لكل املواطنني
وا�ستعداد مل�ستقبل باهر ب�إذن اهلل يتخذ من
�إجنازات املا�ضي واحلا�ضر الأ�س�س التي
بها يعلى �ش�أن الوطن.

امللك يتلقى برقية تهنئة من رئي�سة جمل�س النواب
تلقى ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى
�آل خليفة عاهل البالد املفدى برقية تهنئة من فوزية
بنت عبداهلل زينل رئي�سة جمل�س النواب ،مبنا�سبة
الذكرى التا�سعة ع�شرة لإقرار ميثاق العمل الوطني.
رفعت يف الربقية �إىل مقام جاللته ال�سامي خال�ص
التهاين والتربيكات بهذه املنا�سبة الوطنية م�ؤكدة �أن
ميثاق العمل الوطني يعد وثيقة متكاملة للإ�صالح
والتحديث ،ومر�آة �صادقة تعك�س ر�ؤية جاللته الثاقبة
التي جعلت نه�ضة اململكة ت�سري بخطى ثابتة معربة
عن فخرها واعتزازها مبا حتقق لوطننا العزيز
يف ظل ما �أ�س�س له امليثاق من مبادئ ،معاهدة على
الوفاء لنهج جاللته داعية املوىل عز وجل �أن يعيد
هذه املنا�سبة على جاللته باخلري والربكات ومبوفور

ال�صحة وال�سعادة وعلى مملكتنا مبزيد من التقدم
واالزدهار يف ظل قيادة جاللته.
وقد بعث ح�ضرة �صاحب اجلاللة ملك البالد
املفدى برقية �شكر جوابية �إىل رئي�سة جمل�س النواب
عرب فيها جاللته عن تقديره ملا ت�ضمنته برقيتها
املهنئة ،م�ؤكدا جاللته �أن امليثاق كر�س الأ�س�س
ال�صحيحة والرا�سخة التي يقوم عليها م�شروع جاللته
احل�ضاري ،حيث اكتملت الر�ؤى ومت بناء م�ؤ�س�سات
هذا الوطن الد�ستورية والقانونية ،معر ًبا جاللته
عن فخره بامل�شاركة الفعالة يف احلقول الت�شريعية
التي تبناها جمل�س النواب من �أجل ازدهار وطننا
يف احلا�ضر وامل�ستقبل ،داع ًيا العلي القدير �أن يوفق
معاليها وزمالءها �إىل كل ما فيه خري مملكة البحرين.

امللك يتلقى برقية تهنئة من رئي�س جمل�س ال�شورى
تلقى ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى
�آل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه ،برقية
تهنئة من علي بن �صالح ال�صالح رئي�س جمل�س
ال�شورى ،وذلك مبنا�سبة الذكرى التا�سعة ع�شرة لإقرار
ميثاق العمل الوطني.
ورفع رئي�س جمل�س ال�شورى �أ�سمى �آيات التهاين
والتربيكات �إىل مقام جاللة امللك املفدى حفظه اهلل
ورعاه مبنا�سبة حلول الذكرى التا�سعة ع�شرة
للت�صويت على ميثاق العمل الوطني ،م�ؤكدا ً ب�أن هذه
الذكرى الوطنية املجيدة �أحدثت نقلة نوعية يف م�سرية
العمل الوطني ،كما �أكدت تالحم ال�شعب البحريني
ووحدته بكافة �أطيافه وطوائفه� ،سائالً املوىل عز وجل
�أن يعيد على جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه هذه

املنا�سبة الوطنية العزيزة و�أمثالها مبزيد من اخلري،
وعلى الوطن الغايل واملواطنني الكرام باملزيد من التقدم
واالزدهار والنماء والرخاء ،وقد بعث ح�ضرة �صاحب
اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك البالد
املفدى حفظه اهلل ورعاه ،برقية �شكر جوابية اىل علي
بن �صالح ال�صالح رئي�س جمل�س ال�شورى ،عرب فيها
جاللته عن بالغ �سروره بتلقي تهنئة بهذه املنا�سبة
الوطنية ،م�ستح�ضرا ً الدور الهام مع الذي يقوم به
رئي�س جمل�س ال�شورى مع �أع�ضاء املجل�س الت�شريعي
يف طريق املنجزات الهامة يف هذا الوطن الغايل ،و�إن
ما ينه�ضون به من دور ت�شريعي يف جمل�سي ال�شورى
والنواب لهو مدعاة للفخر وتطلع اىل م�ستقبل واعد
لهذه اململكة الغالية.
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خريطة الطريق
ان ميثاق العمل الوطني هو �أ�شمل وثيقة
عبت خري
وطنية يف تاريخ البحرين احلديث ،رّ
تعبري عن الإرادة احلرة لل�شعب البحريني
ب�أجمعه يف �شكل وم�ضمون البحرين ،وهو
خريطة طريق مل�سرية العمل الوطني نحو وطن
�آمن وم�ستقر ومزدهر.
ففي ذلك اليوم امل�شهود الذي �ص ّوت فيه
ال�شعب البحريني وب�شكل غري م�سبوق على هذه
الوثيقة التاريخية ،ف�إن ذلك كان قرا ًرا من هذا
ال�شعب ب�أنه حزم �أمره وح�سم خياراته وب�شكل
دميقراطي وح ٍّر على اختيار الطريق الوطني �إىل
م�ستقبل البحرين.
�إن �أهم ما مييز هذا امليثاق هو انه وثيقة
وطنية خال�صة ،و�ضعت ب�أي ٍد وطنية متثل
خمتلف الفئات والطوائف ،ومت �إقرارها من قبل
كافة �أفراد ال�شعب البحريني يف يو ٍم تاريخي،
عب يف �أبهى �صورة عن تكاتف وتالحم �أبناء
رّ
ال�شعب ،والوالء للقائد واالنتماء للوطن.
�إن امليثاق قد فتح الطريق �أمامنا وا�س ًعا نحو
اال�ستقرار امل�ؤ�س�سي الذي قادنا �إىل التنمية
واالزدهار والرخاء ،ويف ظل �أجوا ٍء ت�سودها
احلرية والدميقراطية والعدالة ،وحتت مظلة
القانون ،و�صيانة حقوق اجلميع ،وعلى �أ�س�س
ال�سالم والعي�ش امل�شرتك.
و�إذا كنا اليوم نحتفل بذكرى امليثاق؛ فذلك
خال�ص ،نفخر ونعتز مبا
لأنه �إجنا ٌز وطني
ٌ
حققناه من خالله ،وندين له فيما نحن عليه
اليوم ،ويجب �أن نعمل جمي ًعا على احلفاظ على
املكت�سبات التي حققها امليثاق؛ بل العمل � ً
أي�ضا
على تعظيمها ،فالآفاق مفتوحة �أمامنا ،وال
حدود وال �سقف �أمام ما يحقق م�صلحة الوطن
واملواطن.
ونحن نحتفل اليوم الننا ك�سبنا الرهان؛
و�سنحتفل غدًا � ً
أي�ضا ب�إذن اهلل ،وبحكمة قائدنا
حمد بن عي�سى �آل خليفة حفظه اهلل ورعاه،
الذي قاد �سفينة الوطن �إىل ب ّر الأمان يف وجه
كل العوا�صف العاتية التي م ّرت علينا ،وكانت
ت�ستهدف النيل من مكت�سباتنا ومن م�شروعنا
الدميقراطي والإ�صالحي الرائد.
لقد قاد جاللة امللك املفدى (حفظه اهلل
ورعاه) بكل حكمة وحنكة واقتدار امل�سرية
الوطنية الأكرب والأ�شمل يف تاريخ البحرين،
ووقف بكل �صالبة وحزم �ضامنًا وراعيًا ،ملا
اتفق عليه �شعب البحرين كافة يف وطن �آمن
وم�ستقر ومزدهر.
وقد �أبقى جاللة امللك املفدى (حفظه اهلل
ورعاه) م�شروع الإ�صالح والدميقراطية
مفتوحا حتى اليوم لكل ما ي�سهم يف تطوير
ً
العمل الوطني ،وحتولت البحرين بف�ضل هذا
امل�شروع �إىل ور�شة عمل كبرية هي ما ن�شاهده
اليوم ب�أعيننا من م�ؤ�س�سات الدولة مبختلف
م�ستوياتها واخت�صا�صاتها التي تنمو وتتقدم
وتعمل وتنجز ،وفق �أطر د�ستورية وت�شريعية
وقانونية ونظا ٍم عا ٍم ر�صني.
و�إننا �إذ نحيي ونحتفل بذكرى وطنية
عزيزة على قلوبنا جميعا ،ف�إننا نرفع �أ�سمي
�آيات التهاين والتربيكات �إىل قائد امل�شروع
الإ�صالحي والدميقراطي� ،إىل ملك القلوب ،الذي
مل يدخر و�س ًعا وال جهدًا يف العمل من �أجل
�أبناء الوطن ،والذي �أطلق الإرادة احلرة لأبناء
هذا ال�شعب يف �صنع م�ستقبلهم ب�أنف�سهم ،دون
�إمالءات �أو تدخالت من � ٍّأي كان ،لأنه (حفظه
اهلل ورعاه)؛ ملك يثق يف �شعبه ،و�شعب يدين
بالوالء �إىل ملكه� ..إنها مملكة البحرين احلديثة..
مملكة حمد بن عي�سى �آل خليفة ..مملكة احلب
وال�سالم ..مملكة التعاي�ش والت�سامح ..مملكة
احلرية والدميقراطية.

عا�شت البحرين ...وع�شنا لها
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�أكد �أن احلركة الريا�ضية وال�شبابية باتت �أكرث تطو ًرا

�سمو ويل العهد يتلقى برقية
تهنئة من رئي�سة جمل�س النواب

نا�صر بن حمد :امليثاق مهد الطريق لتحقيق �إجنازات رائدة يف خمتلف املجاالت
رفع �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة
ممثل جاللة امللك للأعمال اخلريية و�ش�ؤون
ال�شباب م�ست�شار الأمن الوطني رئي�س املجل�س
الأعلى لل�شباب والريا�ضة �أ�سمى �آيات التهاين
والتربيكات �إىل مقام ح�ضرة �صاحب اجلاللة
امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل البالد
املفدى ،و�إىل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة
بن �سلمان �آل خليفة رئي�س الوزراء املوقر،
و�إىل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن
حمد �آل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء ،و�إىل
�شعب البحرين الويف ،مبنا�سبة ذكرى ميثاق
العمل الوطني التي ت�صادف  14فرباير.
وقال �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة
يف ت�صريح له بهذه املنا�سبة الوطنية�« :إننا
ننظر �إىل ذكرى الت�صويت على ميثاق العمل
الوطني بعيون مل�ؤها الفخر واالعتزاز مبا
حققته مملكة البحرين من �إجنازات عظيمة
بف�ضل الر�ؤية الثاقبة حل�ضرة �صاحب اجلاللة
امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ،وم�شروع
جاللته الإ�صالحي الذي قاد البحرين اىل
مرحلة جديدة من البناء والتحديث واالرتقاء
مب�سرية اململكة يف خمتلف املجاالت ،الأمر
الذي جعل من البحرين منوذجا رائدا ومتميزا
على خمتلف الأ�صعدة ،و�سط االهتمام الكبري

�سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة

من قبل �صاحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء
املوقر ،ومتابعة �صاحب ال�سمو امللكي ويل
العهد الأمني».
نّ
وبي �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة
«�إن الت�صويت على ميثاق العمل الوطني
كانت له انعكا�سات �إيجابية على م�سرية
اململكة ب�صورة عامة ومنائها وتطورها ،وعلى
احلركتني الريا�ضية وال�شبابية يف اململكة ،من
خالل الإجنازات املتميزة التي حققتها البحرين
يف املحافل الإقليمية والقارية والعاملية يف

الع�صر الذهبي ،والتي كانت مبثابة نتيجة
طبيعية للم�شروع الإ�صالحي الذي انتهجه
جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ،والتي
كانت الأ�سا�س املتني يف الإجنازات الريا�ضية
وال�شبابية وما و�صلت اليه من تطور يف كافة
املجاالت يف �أيامنا احلالية».
و�أ�شار �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل
خليفة «تعي�ش يف ذكرى ميثاق العمل الوطني
�سعادة بالغة وكبرية بف�ضل الإجنازات الهائلة
التي حققتها احلركة ال�شبابية والريا�ضية يف
اململكة ،ون�ستذكر يف هذه الذكرى الوطنية
الغالية الدعم الكبري واالهتمام املبا�شر من قبل
ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك املفدى للحركة
ال�شبابية والريا�ضية ،والتي حققت �إجنازات
باهرة يف عهده و�أعواما كان الذهب �أ�سا�سا
لها و�شعارا ،وحتقيق الذهب عنوانا لتلك
ال�سنوات».
وعاهد �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل
خليفة ،ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك املفدى
على موا�صلة بذل كل جهد من �ش�أن االرتقاء
باحلركة ال�شبابية والريا�ضية يف اململكة �إىل
�أعلى مراتب التفوق والإجناز ،و�صوال �إىل
حتقيق تطلعات يف ر�ؤية احلركة ال�شبابية
والريا�ضيـة ت�سري على طريق حتقيق املزيد
من الإجنازات.

ه ّن�أ امللك ورئي�س الوزراء وويل العهد

خلف :ذكرى «امليثاق» انطالقة مهمة نحو م�ستقبل �أف�ضل
رفع وزير الأ�شغال و�ش�ؤون البلديات
والتخطيط العمراين ع�صام خلف �أ�سمى �آيات
التهاين والتربيكات �إىل مقام ح�ضرة �صاحب
اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك
مملكة البحرين املفدى ،و�إىل �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س
الوزراء املوقر ،و�إىل �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل العهد
نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء ،مبنا�سبة حلول الذكرى التا�سعة
ع�شرة مليثاق العمل الوطني.
و�أكد الوزير خلف �أن ميثاق العمل الوطني
الذي �صوت �شعب البحرين عليه بن�سبة
�شبه �إجماع عك�ست حقيقة التالحم الوطني
بني القيادة وال�شعب و�أ�س�ست ملرحلة جديدة
من العمل الوطني والدميوقراطي ودولة
امل�ؤ�س�سات ،كما �أر�ست قواعد التنمية امل�ستدامة
يف البناء والتطوير ،وعززت امل�شاركة
ال�سيا�سية يف �صنع القرار الوطني ،وكر�ست
العمل امل�ؤ�س�سي ت�شريعيا ورقابيا ،م�ؤكدة بذلك
ح�ضارية مملكة البحرين يف جميع مفا�صلها
التاريخية.
و�أو�ضح خلف �أننا يف هذه الذكرى
ن�ستلهم العرب والدرو�س من �أجل �شحذ الهمم
ال�ستمرارية عملية البناء والتنمية ،يف ظل
قيادتنا احلكيمة وما ت�أ�س�ست عليه مملكة
البحرين من تعاي�ش �إن�ساين وحوار ح�ضاري،
ج�سّ د عرب التاريخ املمار�سة الطبيعية
لدميقراطيتها التي يحدد امليثاق اليوم �صيغتها
املتقدمة بني نظم العامل.
وقال« :يف الوقت الذي نحتفل فيه بذكرى

ع�صام خلف

ميثاق العمل الوطني ف�إننا ن�شهد �إجنازات
رائدة على امل�ستويات ال�سيا�سية واخلدمية
والإعالمية والثقافية والريا�ضية واالجتماعية،
ففي كل عام تخطو مملكة البحرين خطوات
كبرية نحو االزدهار والتنمية والبناء،
والإجنازات الإقليمية والعاملية».
وتابع «كذلك ف�إننا على �صعيد العمل
البلدي نفتخر بتجربتنا البلدية التي كانت من
النماذج البلدية الناجحة على ال�صعيد العاملي
مبا حققته هذه التجربة من �إجنازات خالل
الدورات ال�سابقة ،والتي انعك�ست يف االرتقاء
مب�ستوى ونوعية اخلدمات املقدمة للمواطنني
واملقيمني ،من خالل العديد من امل�شاريع
والربامج املقدمة التي ن�ستذكر منها �إجناز
ما يزيد على  200حديقة ومتنزه ،وتطوير

الأ�سواق املركزية وال�شعبية وتنظيم العمران
ورخ�ص البناء ،وتطوير الواجهات البحرية
واملما�شي وتنمية املدن والقرى واخلدمات
ب�صورة عامة ،وما طر�أ عليها من تطوير كنظام
(بنايات) ،وغريها من امل�شاريع التنموية».
و�أ�ضاف «كذلك بد�أت وزارة الأ�شغال
و�ش�ؤون البلديات والتخطيط العمراين رحلتها
يف التح ُّول الرقمي التي تهدف �إىل تغيري وجه
اخلدمات املقدَّمة من �أمانة العا�صمة والبلديات،
وكذلك القطاعات الأخرى التابعة للوزارة،
�إىل كافة املواطنني واملقيمني وامل�ستثمرين يف
مملكة البحرين».
و�أو�ضح انه «�أما على �صعيد التنمية
الزراعية فقد خطت اململكة خطوات رائدة يف
جمال تعزيز الأمن الغذائي ورفع ن�سب االكتفاء
الذاتي ،من خالل دعم املربني واملزارعني وتقدمي
الرعاية الأولية وت�شجيع اال�ستثمار الزراعي
واحليواين ،و�إقامة املعار�ض الدولية الإنتاجية
املتخ�ص�صة ،بالإ�ضافة اىل ا�ستخدام التقنيات
احلديثة يف عمليات الإنتاج والتي ت�سهم يف
رفع الناجت املحلي من الغذاء».
وعلى �صعيد العمل اخلدمي ،فقد مت �إجناز
العديد من م�شاريع البنية التحتية واملرافق
العامة ،ومن �أهمها �إن�شاء �شبكة طرق حديثة
ومتطورة وفقا لأف�ضل املوا�صفات العاملية،
أ�سا�سا للتنمية العمرانية
والتي ت�شكل � ً
واالقت�صادية يف البالد ،كما مت توفري خدمة
ال�صرف ال�صحي ملا يزيد على  %95من املناطق
امل�سكونة ،وذلك �ضمن جهود اململكة يف حتقيق
الأهداف الإمنائية للألفية ،وعلى الأخ�ص
�صحة الفرد والبيئة.
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تلقى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلمان بن حمد �آل خليفة ويل العهد
نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء ،برقية تهنئة من فوزية
بنت عبداهلل زينل رئي�سة جمل�س النواب
مبنا�سبة الذكرى التا�سعة ع�شرة لإقرار
ميثاق العمل الوطني.
ورفعت رئي�سة جمل�س النواب �إىل
�صاحب ال�سمو امللكي ويل العهد نائب
القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء خال�ص التهاين والتربيكات
مبنا�سبة االحتفال بالذكرى التا�سعة
ع�شرة للت�صويت على ميثاق العمل
الوطني ،م�ؤكدة على �أن ميثاق العمل
الوطني يعد وثيقة متكاملة للإ�صالح

والتحديث و�إجنازا حيا باعثا للمجد
والفخر ،وانطالقة واعدة يف م�سرية
التقدم واالزدهار ململكة البحرين.
وقد بعث �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل
العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول
لرئي�س جمل�س الوزراء برقية �شكر
جوابية �إىل فوزية بنت عبداهلل زينل
رئي�سة جمل�س النواب �أعرب فيها عن
تقديره بتلقي التهنئة يف هذه املنا�سبة
الوطنية ،منوهً ا �سموه بالدور الكبري
الذي تقوم به ال�سلطة الت�شريعية
يف خدمــة �أهـداف امل�سرية التنموية
ال�شاملة بقيــادة ح�ضرة �صاحب
اجلاللة عاهل البالد.

�سمو ويل العهد يتلقى برقية
تهنئة من رئي�س جمل�س ال�شورى
تلقى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل العهد نائب
القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل ،برقية تهنئة من علي
بن �صالح ال�صالح رئي�س جمل�س ال�شورى مبنا�سبة الذكرى التا�سعة ع�شرة لإقرار
ميثاق العمل الوطني.
ورفع رئي�س جمل�س ال�شورى �أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات �إىل �صاحب
ال�سمو امللكي ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء
مبنا�سبة حلول الذكرى التا�سعة ع�شرة لإقرار ميثاق العمل الوطني ،م�ؤكدًا �أن هذه
الذكرى الوطنية املجيدة �أ�سّ �ست مل�سرية وطنية حافلة بالإجنازات التي �ش ّرفت
مملكة البحرين يف جميع املحافل.
وقد بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل العهد نائب
القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء برقية �شكر جوابية �إىل علي بن
�صالح ال�صالح رئي�س جمل�س ال�شورى �أعرب فيها عن تقديره بتلقي هذه التهنئة يف
هذه املنا�سبة الوطنية ،منوهً ا �سموه بالدور الكبري الذي تقوم به ال�سلطة الت�شريعية
يف خدمة �أهداف امل�سرية التنموية ال�شاملة بقيادة ح�ضرة �صاحب اجلاللة عاهل
البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه.

�سلمان بن �إبراهيم :امليثاق
ّ
د�شن مرحلة مهمة يف تاريخ البحرين
رفع ال�شيخ �سلمان بن �إبراهيم �آل
خليفة الأمني العام للمجل�س الأعلى
لل�شباب والريا�ضة �أ�سمى �آيات التهاين
والتربيكات �إىل ح�ضرة �صاحب اجلاللة
امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل البالد
املفدى ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة
بن �سلمان �آل خليفة رئي�س الوزراء املوقر،
و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن
حمد �آل خليفة ويل العهد الأمني نائب القائد
الأعلى لقوة دفاع البحرين النائب الأول
لرئي�س الوزراء ،مبنا�سبة حلول الذكرى
التا�سعة ع�شرة للت�صويت على ميثاق
العمل الوطني.
و�أكد ال�شيخ �سلمان بن �إبراهيم �آل
خليفة �أن ميثاق العمل الوطني د�شن
مرحلة مهمة يف تاريخ مملكة البحرين يف
ظل العهد الزاهر جلاللة امللك املفدى ،الف ًتا
�إىل �أن مباركة �أبناء البحرين للميثاق وما
ترتب عليه من من خطوات ب ّناءة �أقرها
عاهل البالد املفدى� ،أ�سهمت يف تعزيز مكانة

ال�شيخ �سلمان بن �إبراهيم �آل خليفة

اململكة على �ساحة �صعيد الدميقراطيات
احلديثة� ،إ�ضافة اىل الرتكيز على تر�سيخ
�أ�س�س التنمية ال�شاملة يف خمتلف املجاالت
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
وال�شبابية والريا�ضية.

ه ّن�أ امللك ورئي�س الوزراء وويل العهد بذكرى امليثاق

املبارك :منا�سبة عظيمة ّ
لبث قيم االنتماء للوطن والوالء للقيادة
رفع املهند�س وائل بن نا�صر املبارك وزير
�ش�ؤون الكهرباء واملاء �أ�سمى �آيات التهاين
والتربيكات اىل مقام ح�ضرة �صاحب اجلاللة
امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة
البحرين املفدى ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س الوزراء
املوقر ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان
بن حمد �آل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء ،و�إىل
�شعب مملكة البحرين ،مبنا�سبة ذكرى ميثاق
العمل الوطني.
وبهذه املنا�سبة ،قال الوزير�« :إن ذكرى
ميثاق العمل الوطني منا�سبة عزيزة ن�ستذكر
فيها بكل فخر واعتزاز التالحم الكبري بني
القيادة وال�شعب يف ت�صويت تاريخي بن�سبة
 ،%98.4والذي و�ضع اململكة يف م�صاف الدول
املتقدمة واملتطورة».
ً
م�ضيفا «�أن امل�شروع الوطني حل�ضرة
�صاحب اجلاللة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل
ورعاه فتح �آفا ًقا جديدة يف خمتلف املجاالت

وزير �ش�ؤون الكهرباء واملاء

ال�شيخ نواف بن �إبراهيم �آل خليفة

ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية والإعالمية
واخلدمية ،ولقد حققت اململكة يف ال�سنوات
املن�صرمة خطوات رائدة ومتميزة يف خمتلف
املجاالت».
و�أ�ضاف املبارك «�إن احتفال مملكة البحرين

بذكرى ميثاق العمل الوطني ي�ش ّكل حمطة من
حمطات الفخر واالعتزاز ،ومنا�سبة عظيمة
ّ
لبث قيم االنتماء للوطن الغايل والوالء للقيادة
الر�شيدة ،كما �أنها فر�صة ال�ستذكار املنجزات
الكبرية والتنمية امل�ستدامة التي حققتها مملكة

البحرين وف ًقا للر�ؤية ال�سامية».
ً
م�ضيفا «يف ظل العهد الزاهر حل�ضرة
�صاحب اجلاللة عاهل البالد املفدى ،عملت
احلكومة املوقرة برئا�سة �صاحب ال�سمو امللكي
رئي�س الوزراء املوقر ،ومبتابعة واهتمام
�صاحب ال�سمو امللكي ويل العهد الأمني نائب
القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء ،على توفري بنية حتتية ومرافق عامة
داعمة لالقت�صاد الوطني والتنمية امل�ستدامة يف
اململكة».
من جانبه ،رفع الرئي�س التنفيذي لهيئة
الكهرباء واملاء ال�شيخ نواف بن �إبراهيم �آل
خليفة �أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات �إىل
ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى
�آل خليفة عاهل البالد املفدى ،و�صاحب ال�سمو
امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س
الوزراء املوقر ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلمان بن حمد �آل خليفة ويل العهد نائب القائد
الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء،
و�إىل �شعب مملكة البحرين ،ملنا�سبة ذكرى

ميثاق العمل الوطني ،وقال ال�شيخ نواف �إن
هذا اليوم ال�شعبي يعد م�صدر فخر واعتزاز؛
ملا ترتب عليه من مكت�سبات يف العمل الوطني
و�أدت �إىل حتقيق العديد من الإجنازات يف �شتى
املجاالت يف مملكة البحرين.
يف ال�سياق ذاته� ،أكد ال�شيخ نواف �أن
امليثاق يعبرّ عن الر�ؤية الثاقبة لعاهل البالد
املفدى ،م�شريًا �إىل �أن امليثاق هو �صورة رائدة
و�سامية للمعاين الوطنية النبيلة ،م�ؤكدًا �أن
ن�سبة  %98.4ر�سمت �صورة الوالء والتالحم
مع القيادة الر�شيدة نحو بناء م�سرية الإ�صالح
والتقدم واالزدهار.
و�أ�ضاف الرئي�س التنفيذي للهيئة «ترجمة
لتوجيهات احلكومة املوقرة برئا�سة �صاحب
ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء املوقر ،ومتابعة
واهتمام �صاحب ال�سمو امللكي ويل العهد الأمني
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء ،بغر�ض
حتقيق التنمية امل�ستدامة يف خمتلف املجاالت
ك�أحد روافد امل�شروع الوطني حل�ضرة �صاحب
اجلاللة امللك املفدى.
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ه ّن�أ القيادة واحلكومة مبنا�سبة الذكرى الـ ..19وزير الإ�سكان:

اخلطط واملبادرات الإ�سكانية م�ستمدة من مبادئ «امليثاق»
رفع وزير الإ�سكان با�سم احلمر �أ�سمى
�آيات التهاين والتربيكات �إىل ح�ضرة
�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل
خليفة ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س الوزراء،
و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن
حمد �آل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء،
مبنا�سبة الذكرى التا�سعة ع�شرة للت�صويت
على ميثاق العمل الوطني.
وقال وزير الإ�سكان �إن ذكرى ميثاق
العمل الوطني تعد فر�صة م�ؤاتية ال�ستذكار
الإجنازات التي حتققت يف العهد الزاهر
حل�ضرة �صاحب اجلاللة ملك البالد
املفدى ،حيث �شهدت امل�سرية التنموية
ال�شاملة جلاللته العديد من املكت�سبات يف
خمتلف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية

وزير الإ�سكان

واالجتماعية وغريها ،الأمر الذي جعل
اململكة يف م�صاف الدول املتقدمة وال�سيما
على �صعيد تنمية املواطن وتوفري �سبل

العي�ش الكرمي له.
وقال الوزير �إن العقدين املا�ضيني �شهدا
توفري احلكومة املوقرة �آالف اخلدمات
الإ�سكانية للمواطنني من ذوي الدخل
املحدود من خالل م�شاريع مدن البحرين
اجلديدة والع�شرات من م�شاريع املجمعات
ال�سكنية ،يف �إطار امل�س�ؤولية االجتماعية
التي �أعطاها امليثاق الأولوية يف اخلطط
والربامج التنموية ،حيث �أقر امليثاق
ود�ستور اململكة حق املواطن يف احل�صول
على اخلدمة الإ�سكانية ،وهي االلتزامات
التي على �ضوئها تنفيذ اخلطط والربامج
احلكومية التي ت�سعى �إىل حتقيق ذلك
ً
م�ضيفا �أن ملف ال�سكن االجتماعي
الهدف،
حقق ا�ستفادة كبرية من الت�شريعات
الإ�سكانية التي �أق ّرتها ال�سلطة الت�شريعية،
مما يرتجم مدى اال�ستفادة التي حتققت يف

اململكة من هذه التجربة الدميقراطية.
و�أردف املهند�س احلمر �أن �أولوية
الوزارة احلالية هي الرتكيز على مبد أ�
اال�ستدامة لال�ستمرار يف حتقيق املزيد
من املكت�سبات الإ�سكانية ،وذلك من خالل
املراجعات امل�ستمرة خلطط الوزارة و�إطالق
املزيد من مبادرات ال�شراكة مع القطاع
اخلا�ص ،واحللول التمويلية ،متا�شيًا مع
برنامج احلكومة ور�ؤية مملكة البحرين
االقت�صادية .2030
ولفت وزير الإ�سكان �إىل �أن جميع
املبادرات التي قامت الوزارة ب�إطالقها والتي
تقوم الوزارة بدار�سة املزيد منها لطرحها
خالل الفرتة املقبلة تعد امتدادًا للر�ؤية التي
�أر�ساها ميثاق العمل الوطني على ال�صعيد
االجتماعي ،وت�ضاف �إىل امل�سرية املباركة
التي يقودها جاللة امللك املفدى.

امل�ؤيد :ميثاق العمل الوطني � ّأ�س�س لبناء البحرين احلديثة يف خمتلف املجاالت
رفع �أمين بن توفيق امل�ؤيد وزير
�ش�ؤون ال�شباب والريا�ضة� ،أ�سمى �آيات
التهاين والتربيكات �إىل مقام ح�ضرة
�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى
�آل خليفة ،و�إىل �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س
الوزراء ،و�إىل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلمان بن حمد �آل خليفة ويل العهد الأمني
نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء ،و�إىل �شعب البحرين
الويف ،مبنا�سبة ذكرى ميثاق العمل
الوطني الذي ي�صادف  14فرباير.
وقال وزير �ش�ؤون ال�شباب والريا�ضة
يف ت�صريح له بهذه املنا�سبة« :ي�شكل
ميثاق العمل الوطني ر�ؤية ثاقبة حل�ضرة
�صاحب اجلاللة امللك املفدى يف بناء
البحرين احلديثة واملتطورة يف خمتلف
املجاالت ،وهذه املنا�سبة الوطنية العظيمة
فر�صة ن�ستح�ضر من خاللها روح الوحدة

الوطنية والتم�سك بالثوابت واملكت�سبات
والإجنازات العالية التي حتققت يف
ظل امل�شروع الإ�صالحي والعهد الزاهر
حل�ضرة �صاحب اجلاللة امللك املفدى
والذي يعد عالمة بارزة وم�ضيئة يف
تاريخ البحرين احلديث و�سيظل مزروعً ا
يف الذاكرة الوطنية ل�شعب البحرين».
نّ
وبي �أمين بن توفيق امل�ؤيد« :لقد
�سطر ميثاق العمل الوطني �أقوى و�أروع
�صور التالحم بني القيادة وال�شعب وعقد
وفاء وبيعة حاكم وحمكوم ،وانعك�س
ذلك من خالل ن�سبة الت�صويت التي
بلغت  ،%98.4الأمر الذي �ساهم بف�ضل
ر�ؤية جاللة امللك املفدى وجهوده يف
�إر�ساء قواعد بناء البحرين احلديثة
والدولة املتقدمة من الناحية التنموية
واالقت�صادية وال�سيا�سية وال�شبابية
والريا�ضية».
وتابع وزير �ش�ؤون ال�شباب

�أمين بن توفيق امل�ؤيد

والريا�ضة�« :إن احلركة الريا�ضية
وال�شبابية البحرينية ت�سري بخطى ثابتة
نحو التطور والنماء بف�ضل االهتمام
الكبري من قبل �سمو ال�شيخ نا�صر بن
حمد �آل خليفة ممثل جاللة امللك للأعمال

اخلريية و�ش�ؤون ال�شباب م�ست�شار الأمن
الوطني رئي�س املجل�س الأعلى لل�شباب
والريا�ضة والذي مت ّكن من تطبيق الر�ؤية
امللكية ال�سامية التي ت�ضمنها ميثاق
العمل الوطني جتاه احلركة ال�شبابية
والريا�ضية ،الأمر الذي �ساهم يف حتقيق
هذين القطاعني نقلة نوعية بارزة يف
منظومتها الإدارية والفنية ،و�ساهم ذلك
يف حتقيق العديد من الإجنازات الريا�ضية
وال�شبابية امل�شرفة على خمتلف الأ�صعدة
ورفع ر�صيد الإجنازات الريا�ضية يف
الع�صر الذهبي».
و�أ�شار �أمين بن توفيق امل�ؤيد �إىل «�أن
ميثاق العمل الوطني فتح �أبوا ًبا وا�سعة
�أمام ال�شباب البحريني من �أجل الإبداع
والتميز والت�سابق نحو حتقيق الإجنازات
الرائدة التي �ضمنت للبحرين رفع ا�سمها
وعلما عال ًيا خ ّفا ًقا يف خمتلف املحافل».

ال�سفري الإماراتي« :امليثاق» ميثل ت� ً
أكيدا على التفاف ال�شعب البحريني حول امللك
قال ال�شيخ �سلطان بن حمدان بن
زايد �آل نهيان �سفري دولة الإمارات
العربية املتحدة لدى مملكة البحرين �إن
االحتفال بالذكرى  19لإطالق ح�ضرة
�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل
خليفة عاهل البالد املفدى مليثاق العمل
الوطني ،ميثل ت�أكيدا على التفاف ال�شعب
البحريني حول قيادة جاللة امللك التي
جنحت خالل العقدين املا�ضيني يف
حتقيق التنمية واالزدهار.
وبهذه املنا�سبة الوطنية العزيزة،
رفع ال�شيخ �سلطان بن حمدان بن زايد
�آل نهيان �أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات
حل�ضرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن
عي�سى �آل خليفة عاهل البالد املفدى،
و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن
�سلمان �آل خليفة رئي�س الوزراء املوقر،

�سفري دولة الإمارات

و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن
حمد �آل خليفة ويل العهد النائب الأول
لرئي�س جمل�س الوزراء ،و�شعب البحرين

ال�شقيق ،متمنيا �أن تنعم اململكة باملزيد
من التقدم والرقي يف كل املجاالت.
وذكر ال�سفري �أن ال�شعب البحريني
عب ب�صدق عام  2001عن ت�ضامنه
َرّ
ووحدته وارتباطه الأ�صيل برتابه
ووطنه العربي ،حني �صوت بن�سبة بلغت
 %98.4ل�صالح م�ضامني وبنود ميثاق
العمل الوطني ،ولقد كانت مقولة جاللة
امللك «�إن امل�شروع الإ�صالحي الناجح هو
ما ينبع من �ضمري ال�شعب» بداية للعبور
مبملكة البحرين مل�صاف الدول الع�صرية
التي تنعم باحلرية واال�ستقرار وحتافظ
على حقوق الإن�سان ورفاهيته.
و�أ�ضاف ال�سفري الإماراتي «لقد
مل�ست خالل فرتة عملي وتوا�صلي مع
ال�شعب البحريني ،على كل امل�ستويات
الر�سمية والأهلية ،مدى احلب ال�صادق

واالهتمام بهذه املنا�سبة العطرة التي
متثل مرحلة فا�صلة يف تاريخ البحرين
احلديث� ،شهدت خاللها اململكة العديد
من الإجنازات االقت�صادية والعمرانية
واحل�ضارية التي ت�صب يف حم�صلتها
ل�صالح املواطن البحريني».
ويف اخلتام� ،أعرب ال�شيخ �سلطان
بن حمدان بن زايد �آل نهيان عن متنياته
�أن تنعم مملكة البحرين دوما بالأمن
والأمان واال�ستقرار ،و�أن حتقق املزيد من
النجاحات على امل�ستوى الدويل بف�ضل
ال�سيا�سة احلكيمة واملواقف التي تتخذها
مل�ساندة احلق واخلري ،مبا يتوافق مع
م�صالح ال�شعب البحريني و�شعوب
ودول املنطقة اخلليجية والعربية ،و�أن
ت�شهد العالقات البحرينية الإماراتية
الأخوية واملتميزة املزيد من التطور.

رئي�س نادي املحرق :امليثاق منا�سبة وطنية لتجديد الوالء جلاللة امللك
رفع ال�شيخ �أحمد بن علي بن عبداهلل
�آل خليفة رئي�س جمل�س �إدارة نادي
املحرق ،با�سمه ونيابة عن �أع�ضاء جمل�س
الإدارة وكافة منت�سبي النادي بجموعه
الريا�ضية وال�شبابية واالجتماعية� ،أ�سمى
�آيات التهاين وعظيم الوفاء وخال�ص
التربيكات �إىل مقام ح�ضرة �صاحب
اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة
عاهل البالد املفدى ،و�صاحب ال�سمو امللكي
الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س
الوزراء ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلمان بن حمد �آل خليفة ويل العهد نائب
القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء ،مبنا�سبة الذكرى التا�سعة ع�شرة
لإقرار ميثاق العمل الوطني.
و�أكد رئي�س نادي املحرق �أن ميثاق
العمل الوطني جاء ليج�سد تطلعات
ور�ؤية جاللة امللك املفدى حفظه اهلل
ورعاه ال�سديدة مل�ستقبل البحرين امل�شرق
والو�ضاء على الدوام ،هذه التطلعات

ال�شيخ �أحمد بن علي

املرتكزة وب�صورة مبا�شرة على املبادئ
الد�ستورية وامل�شاركة ال�شعبية وتفعيل
والتنفيذية
الت�شريعية
ال�سلطات
والق�ضائية ،ومن خالل �إميان جاللته
الرا�سخ بالعدالة وامل�ساواة والتي هي
نهج �سيا�سته احلكيمة.

و�أ�شار رئي�س نادي املحرق اىل �أن هذه
الذكرى ،منا�سبة وطنية لتجديد وت�أكيد
البيعة والوالء لقيادة جاللة امللك املفدى،
وتقديرا لر�ؤية جاللته الثاقبة ،ويف هذا
الإطار ،ف�إن كافة منت�سبي نادي املحرق،
يجددون كامل ت�أييدهم وم�ساندتهم
ودعمهم لقيادة ح�ضرة �صاحب اجلاللة
امللك املفدى ،ور�ؤيته امللكية ال�سامية ،التي
تهدف �إىل حتقيق طموحات وتطلعات
ال�شعب البحريني ،وتعد منطلقا �أ�سا�سيا
يف م�سرية الإجنازات والنه�ضة ال�شاملة.
و�أ�ضاف رئي�س نادي املحرق �أن
امليثاق مبثابة نقلة نوعية ،تعرب عن
فكر متقدم و�إميان �أ�صيل بقدرات �شعب
البحرين الويف ،وقد �ساهم يف ر�سم
م�ستقبل م�شرق للبحرين ،تعتز به كل
فئات املجتمع ،منوها �إىل �أن امليثاق
عزز ال�شراكة ال�شعبية ،يف بناء الدولة
احلديثة ،و�شكل نقطة انطالق مل�سرية
ممتدة من الدميقراطية والتما�سك

املجتمعي وتر�سيخ املبادئ الد�ستورية
التي تعلي من قيمة املواطن وم�شاركته
الوطنية ،ويف الوقت ذاته ،عزز امليثاق من
مكانة البحرين على اخلريطة ال�سيا�سية
الدولية ،وهو ما يجد تعبريا عنه خالل
م�شاركاتها يف كافة املحافل الدولية.
وقال رئي�س نادي املحرق �إن ميثاق
العمل الوطني� ،إجناز تاريخي ،يف ال�شكل
وامل�ضمون ،يرتكز على دعائم قوية
لتعزيز ال�سلم املجتمعي ،وينطلق من
مبادئ �سامية وح�ضارية ،حتقق �آمال
وتطلعات �شعب البحرين الويف ،حيث
جاء جت�سيدا للفكر الع�صري املتقدم ،الذي
يتبناه جاللة امللك املفدى ،من �أجل �صالح
�شعبه وم�ستقبل �أبنائه ،م�شددا على �أن
حكمة جاللة امللك ،والقائمة على التم�سك
بالثوابت الإ�سالمية والعربية ومبادئ
ال�شورى وال�شراكة الوطنية يف احلياة
العملية وال�سيا�سية� ،صارت منوذجا
للتكامل بني العمل ال�سيا�سي واملجتمعي.

علي بن ال�شيخ عبداحل�سني الع�صفور

نعم للميثاق يف العيد التا�سع ع�شر
نعم مليثاق العمل الوطني ،منا�سبة وطنية ن�ستذكرها
ببالغ الفخر واالعتزاز ،فقبل ت�سعة ع�شر عاماً ،ويف نف�س هذا
اليوم �أ�صدر �صاحب ال�سمو الأمري حمد بن عي�سى �آل خليفة
(�أمري البالد املفدى �آنذاك)� ،أمرا ً ب�إجراء اال�ستفتاء لل�شعب
على وثيقة للمبادئ ،عُ رفت بـ(ميثاق العمل الوطني)،
وكانت نتيجة اال�ستفتاء ب�إرادة �شعبية «نعم للميثاق»
بن�سبة  ،%98,4ومب�شاركة جماهريية منقطعة النظري لكل
من �أمت الواحد والع�شرين عاماً ،هذه الوثيقة �شكلت حجر
الزاوية لد�ستور 2002م ،وهي بداية حتول يف امل�سرية
الدميوقراطية املباركة ،التي �أكدت عروبة البحرين و�ستبقى
عربية �إ�سالمية تنتمي يف حميطها �إىل دول جمل�س التعاون
اخلليجي ،وم�ستقلة ذات �سيادة وع�ضوية كاملة يف الأمم
املتحدة.
كما �أكد د�ستور 2002م ،على �أن تكون املرجعية
وال�سيادة لل�شعب ،و�أن يكون نظام احلكم ملكيًا د�ستوريًا
وراثيًا يف عائلة �آل خليفة الكرام ،ويجمع بني نظام املجل�سني،
جمل�س نيابي منتخب ،وجمل�س معني لل�شورى ،واحلقوق
فيه م�شاركة للمواطنني ن�سا ًء ورجاالً ،ولهم حق االنتخاب
والرت�شح ،وتكفل الدولة توفري ال�سكن لذوي الدخل املحدود،
وحتقيق ال�ضمان االجتماعي الالزم للمواطنني ،وجمانية
التعليم ،وتوفري الرعاية ال�صحية ،و�أكد الد�ستور القاعدة
القانونية «ال جرمية وال عقوبة �إال بن�ص ،واملتهم بريء
حتى تثبت �إدانته» ،كما تكفل الدولة حرية التعبري وحرية
ممار�سة ال�شعائر الدينية.
وبعد ت�سعة ع�شر عاما ً من اال�ستفتاء على وثيقة العمل
الوطني ،نقول «نعم للميثاق» الذي �شكل قوة متا�سك يف
الوحدة الوطنية ابان الأزمة يف 2011م« ،ونعم للميثاق»
للمحافظة على الأمن كم�سئولية جماعية لتقوية اجلبهة
الداخلية« ،ونعم للميثاق» لتجديد العهد والبيعة.
وبهذه املنا�سبة الوطنية العزيزة على قلوبنا جميعاً،
نرفع �أطيب التهاين والتربيكات �إىل املقام ال�سامي حل�ضرة
�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل البالد
املفدى حفظه اهلل ورعاه ،و�إىل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س الوزراء املوقر ،و�إىل
�صاحب ال�سمو امللكي ويل العهد الأمني نائب القائد الأعلى
النائب الأول لرئي�س الوزراء ،و�إىل ال�شعب الويف الذي وقف
مع القائد حمد يف «امليثاق» ،وقال «نعم للميثاق».
�أعاد اهلل هذه املنا�سبة والبحرين تنعم بنعمة الأمن
والأمان واملحبة وال�سالم.
وكل عام وميثاق العمل الوطني يجمعنا واململكة ب�ألف
خري يف ظل هذا العهد الزاهر.

حمافظ املحافظة ال�شمالية

وكيل الإعالم :االحتفال بذكرى امليثاق
جت�سيد لر�ؤى و�إجنازات جاللة امللك

وكيل وزارة �ش�ؤون الإعالم

�أكد الدكتور عبدالرحمن بحر وكيل وزارة �ش�ؤون
الإعالم �أن ذكرى ميثاق العمل الوطني ذكرى غالية على
قلوب ال�شعب البحريني ،و�أن االحتفال بها يعيد تلك
اللحظة التاريخية اخلالدة يف ذاكرة الوطن ،وجت�سيدًا
لر�ؤى و�إجنازات ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن
عي�سى �آل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه.
و�أعرب وكيل الوزارة ،لدى ا�ستقباله جا�سم بوطبنية
رئي�س جمل�س بوطبينة و�أع�ضاء املجل�س عن الدور الهام
الذي تلعبه املجال�س الأهلية من تعزيز للهوية الوطنية
وتكري�س الوالء واالنتماء لهذا الوطن الغايل وقيادته.
كما �أكد حر�ص وزارة �ش�ؤون الإعالم بقيادة علي بن
حممد الرميحي وزير �ش�ؤون الإعالم على تعزيز ال�شراكة
مع م�ؤ�س�سات املجتمع ك�شريك م�ؤثر لتعزيز الإجنازات
التنموية واحل�ضارية التي �أر�سى دعائمها ح�ضرة �صاحب
اجلاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه.
من جانبه �أكد جا�سم بوطبنية على االهتمام البالغ
بزيارة وزارة �ش�ؤون الإعالم التي متثل املر�آة الإعالمية
ململكة البحرين ،و�إن االحتفال بذكرى ميثاق العمل الوطني
�إمنا هو تعزيز للم�سرية التنموية ال�شاملة التي يقودها
جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ،ووقوف ال�شعب
البحريني بكل مكوناته مع قيادة جاللته للم�ضي قد ًما يف
تلك امل�سرية التي تكللت بالإجنازات على خمتلف الأ�صعدة.
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جت�سد فيها الإجماع ال�شعبي ب�أبهى �صوره� ..شوريون ونواب:
يحمل بني ط ّياته ذاكرة وطنية
ّ
متفردة ّ

امليثاق ملحمة وطنية وت�أ�سي�س ملرحلة التحديث ال�شامل ..جنني ثماره اليوم بكل فخر
فاطمة �سلمان:

�أكد عدد من �أع�ضاء جمل�سي ال�شورى والنواب فخرهم واعتزازهم بذكرى ميثاق العمل الوطني وما يحمله من ذاكرة وطنية خ�صبة حتمل بني طيّاتها االلتفاف والإجماع ال�شعبي على واحدة من
�أهم الوثائق الوطنية يف تاريخ البحرين ال�سيا�سي.
ج�سد حكمة وحنكة العاهل املف ّدى و�أ�سا�س م�شروعه الإ�صالحي النه�ضوي الرائد ،كان االنعطافة التي نقلت البحرين
وقال النواب وال�شوريون يف ت�صريحات للأيام �إن ميثاق العمل الوطني والذي ّ
ملرحلة جديدة اتّ�سمت بالتحديث ال�شامل.
وا�ستذكر عبدالنبي �سلمان النائب الأول لرئي�س جمل�س النواب فرتة �إقرار ميثاق العمل الوطني باعتزاز و�شموخ ،وقال�« :إنها ذكرى عزيزة على قلوبنا جمي ًعا قيادة �سيا�سية و�شعب ،فهي فرتة
التحمت فيها القلوب وتدافعت فيها الطموحات ال�شعبية لتطال ال�سماء متطلعة للغد الأف�ضل».
و�أ�ضاف« :كل البحرينيني ي�شعرون بالفخر
وهم ي�ستذكرون فرتة امليثاق ،ففرتات ال�صعود
ال�شعبي تكون عادة مفعمة بامل�شاعر الوطنية
الفيا�ضة ،التي تلتئم فيها كل امل�شاعر الوطنية
حتت راية الوطن ،متنا�سني �شرائحهم وفئاتهم
وطوائفهم املختلفة».
وقال علي زايد النائب الثاين لرئي�س جمل�س
النواب �إن ذكرى ميثاق العمل الوطني بيعة
جتديد وحتديث وطني �شامل وامتداد للم�سرية
الإ�صالحية ل�صاحب اجلاللة الذي �أر�سى قواعد
الدميقراطية احلديثة ووفر للمواطن البحريني
�أجواء احلرية و�شدّد على �أهمية التالحم الوطني
والتعاي�ش ال�سلمي ومبادئ االحرتام.
و�أ�شار �إىل �أن ميثاق العمل الوطني الذي
�ص ّوت عليه ال�شعب البحريني هو حتول تاريخي
يف امل�شهد الوطني ،م�ؤكدًا �أن جاللة امللك املفدى
حري�ص على �أن ي�سري الوطن الواحد يف �سفينة
واحدة ،والعمل م ًعا بحكمة ور�أي م�شرتك ،من
خالل ال�ضمري والعمل ورفع راية البحرين
والإخال�ص للأر�ض دون �أي توجهات حترف
امل�سرية.
ور�أت النائب الثاين لرئي�س جمل�س ال�شورى
جميلة �سلمان �أن ميثاق العمل الوطني مبثابة
وثيقة التغيري والتحديث لنه�ضة اململكة
ر�سخ القيم واملبادئ
الع�صرية ،وقالت« :امليثاق ّ
للبحرين و�شعبها وحدّد م�سارات امل�ستقبل،
وجنني الآن وبكل فخر ثمار املكت�سبات التي
حتققت بف�ضل الر�ؤية الثاقبة جلاللة امللك من
خالل م�شروعه الإ�صالحي الكبري والذي ُيعد
أمنوذجا دميقراطيًا متفردًا للدولة الع�صرية
�
ً
احلديثة».
واعترب رئي�س جلنة ال�ش�ؤون املالية
واالقت�صادية مبجل�س ال�شورى خالد امل�سقطي �أن
الت�صويت على ميثاق العمل الوطني ميثل وقفة
�سنوية لتجديد معاين الوالء للقيادة احلكيمة
والوفاء واالنتماء للوطن العزيز� ،ضمن م�شروع
ح�ضاري �أثبت للقا�صي والداين وحدة املوقف
والهدف ببناء دولة امل�ؤ�س�سات والقانون.
وبارك النائب حممد ال�سي�سي القيادة
وال�شعب مبنا�سبة ذكرى امليثاق الثامنة ع�شرة
م�ستذك ًرا ن�سبة الت�صويت التي تنم عن �إجماع
�شعبي متخ�ض عن تعديالت د�ستورية وبداية
م�سرية م�شروع �إ�صالحي ودميقراطي ا�ستكماالً
للدميقراطية العريقة باململكة ،منوهً ا على �أن
ال�شعب اليوم يجني ثمار هذا امل�شروع الذي �أ�سهم
يف نه�ضة �سيا�سية واقت�صادية باململكة جتلّت يف
م�شاريع �ضخمة ومدن جديدة وتطور هائل.
فر�صة لتجديد االلتفاف ال�شعبي
وه ّن�أت رئي�س جلنة اخلدمات مبجل�س
ال�شورى جهاد الفا�ضل جاللة امللك بالذكرى
ال�سنوية لإقرار ميثاق العمل الوطني ،واعتربت
هذه املنا�سبة فر�صة لتجديد ذكرى االلتفاف
ال�شعبي حول �إرادة قائد ح ّول البالد مل�صاف الدول
الع�صرية من خالل م�شروع جاللته الإ�صالحي
الدميقراطي ال�شامل والذي �أ�سفر عن والدة العديد
من امل�ؤ�س�سات املهمة مثل جمل�سي ال�شورى
والنواب واملجال�س البلدية وديوان الرقابة
املالية والإدارية واملحكمة الد�ستورية وجمل�س
املناق�صات واملزايدات وامل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق
الإن�سان واملجل�س الأعلى للمر�أة وغريها.
واعتربت امليثاق هو ال�ضوء الأول
بالدميقراطية البحرينية لأنه م ّكن املر�أة من
امل�شاركة ال�سيا�سية املت�ساوية مع الرجل ،و�أهّ لها
خلو�ض االنتخابات ناخبة ومرت�شحة ،و�أ�صبحت
ع�ضوًا يف جمل�سي ال�شورى والن ّواب وت ّولت
مواقع مهمة بالدولة مبختلف املجاالت ف�ضالً
عن الثقة اخلارجية بقدرات املر�أة البحرينية
وتعيينها مبراكز مهمة.
ومن جانبه رفع ال�شوري دروي�ش املناعي
خال�ص التهاين والتربيكات �إىل �صاحب اجلاللة
امللك حمد بن عي�سى اخلليفة عاهل البالد وراعي
النه�ضة ال�شاملة م�ؤكدًا بقوله�« :إن جاللته ومنذ
ً
ومنعطفا
توليه احلكم �شهدت البالد نقلة نوعية
تاريخيًا مه ًما ،ب�إعالنه الإ�صالحات الد�ستورية
التي �أعادت خالله احلياة الربملانية والدميقراطية
�إىل اململكة وعليه ا�ستطاعت البالد �أن ت�ؤ�س�س
بنية اقت�صادية حديثة ومتنوعة عززت مكانتها
مرك ًزا جتاريًا وماليًا و�سياحيًا رئي�سيًا يف املنطقة
ومتكنت من �إحراز تقدم ملحوظ يف عملية
الإ�صالح االقت�صادي وزيادة كفاءة اجلهات
احلكومية».
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ً
�شوطا كبريًا يف
و�أ�ضاف« :قطعت البحرين
جمال التنمية االقت�صادية ورفع متو�سط دخل
الفرد و�أوجدت بيئة ات�صاالت حديثة وبنية
حتتية للنقل واملوا�صالت» ،متابعًا« :مع �إ�صدار
ت�شريعات عديدة حم ّفزة لال�ستثمار ،تزايدت
�سرعة وترية منو االقت�صاد الوطني على ما هو
عليه الآن حيث بلغ معدل النمو االقت�صادي 3.4
 ،%كما �أن معدل البطالة ا�ستق ّر عند .»% 4.3
ووافقه يف الر�أي ال�شوري �أحمد العري�ض،
معتربًا امليثاق بداية لإ�صدار الد�ستور العقدي
اعتمادًا على ت�صويت ما ن�سبته  %98.4من تعداد
�سكان اململكة مما فتح املجال لإن�شاء وبداية
احلياة الدميقراطية والد�ستورية ي�شارك فيها
ال�شعب من خالل املجل�سني املنتخب واملعينّ .
وقالت النائب �سو�سن كمال �إن ميثاق العمل
منوذجا جم�سدًا للفكر امل�ستنري
الوطني يع ُّد
ً
من لدن جاللة امللك الذي �أر�سى دعائم امل�شروع
الإ�صالحي ،لينقل البحرين نقلة ح�ضارية ال مثيل
لها يف املنطقة �إىل مملكة د�ستورية ،ت�ضمن حرية
الر�أي للجميع وتتيح لل�شعب امل�شاركة يف �صنع
القرار.
جتديد للبيعة والوالء
ووا�صلت« :ت�ستذكر البحرين اليوم بكل
الفخر واالعتزاز هذه الذكرى الوطنية العطرة،
وما متثله هذه املنا�سبة من فر�صة لتجديد
البيعة والوالء للقيادة الر�شيدة عا ًما تلو العام
نحو تعزيز مكت�سبات هذا الوطن و�إجنازاته يف
خمتلف الأ�صعدة».
النائب �أحمد العامر �أو�ضح �أن ذكرى ميثاق
العمل الوطني تعرب عن �إرادة بحرينية وطنية
خال�صة م�صدرها املواطن البحريني الذي �شارك
يف �صياغة امليثاق ،وانطلق برعاية من لدن
جاللته ب�إ�صراره وعزميه على �أن يكون املواطن
البحريني م�ساه ًما ب�إخال�ص وم�س�ؤولية من
�أجل تطوير الدميقراطية وف ًقا للإرادة ال�شعبية
وامل�ؤ�س�سات الد�ستورية ،و�أن يكون التطوير
الدميقراطي كما يريده جاللته نابع من �أبناء البلد
دون ا�سترياد الدميقراطية ومن جذور كفاح الآباء
والأجداد ولها �أ�سا�س وطيد من تراثنا.
ورفع النائب عبدالرزاق حطاب التهاين
والتربيكات �إىل القيادة احلكيمة و�إىل �شعب مملكة
البحرين الويف واملعطاء مبنا�سبة ذكرى العر�س
الدميقراطي املتمثل يف الت�صويت على ميثاق

العمل الوطني م�ؤكدًا �أنه حدث تاريخي ،ور�ؤية
م�ستقبلية ثاقبة ،ونقلة نوعية جادة ،نقلت مملكة
البحرين �إىل م�صاف الدول الدميقراطية املتقدمة،
وعززت مراحل التقدم واالزدهار والرفاهية
للمجتمع البحريني ،واليوم �أم�ست البحرين
مو�ضع �إعجاب وتقدير يف املجتمعات وامل�ؤ�س�سات
الإقليمية والعربية والعاملية ،على امل�ستويات
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية.
�أما النائب فالح ها�شم فاعترب خطى البحرين
بقيادة جاللة امللك ب�إقرار ميثاق العمل الوطني
بداية االنطالقة مل�شروع جاللته الإ�صالحي يف
فرتة مبكرة نحو الإ�صالح ال�سيا�سي واالجتماعي
والذي م ّكن جميع ال�شرائح املجتمعية من امل�شاركة
يف العملية ال�سيا�سية واالجتماعية ويف مقدمتها
عودة احلياة النيابية و�إطالق احلرية للمجتمع
املدين بالعمل من خالل اجلمعيات ال�سيا�سية
والنقابات وم�ؤ�س�سات العمل الأهلي الأخرى.
نقطة حتول �إيجابية
و�أكد النائب �أحمد الدم�ستاين �أن يوم ميثاق
العمل الوطني هو نقطة حتول �إيجابية يف تاريخ
اململكة ،حيث �إنها بادر ٌة وطنية تاريخية جاءت
لتعيد �صياغة الواقع ال�سيا�سي واالجتماعي
مبملكة البحرين ب�أ�سلوب مميز يعك�س حنكة
القائد ويتواكب مع طموح وتطلعات ال�شعب
البحريني والتطورات االجتماعية وال�سيا�سية
املحيطة.
ومن جهته� ،أ�شار النائب حممود البحراين �إىل
�أن ذكرى ميثاق العمل الوطني فر�صة ال�ستح�ضار
املنجزات التنموية واحل�ضرية التي جاءت ثمرة
للم�شروع الإ�صالحي جلاللة امللك والذي ّ
د�شنه
عرب �إطالق ميثاق العمل الوطني.
و�أردف قائالً�« :إن هذه املنا�سبة الوطنية
فر�صة ال�ستح�ضار منجزاتنا والفخر مبا حتقق
على م�ستوى حقوق املر�أة ومتكينها وكذلك بناء
امل�ؤ�س�سات الد�ستورية والذي جاء جمل�س النواب
�إحدى ثمراتها املهمة التي جعلت للمواطنني �صو ًتا
م�سموعً ا».
وتابع« :يف هذه املنا�سبة ،نود �أن جندد
الوالء والعهد ملقام العاهل بامل�ضي قد ًما لإجناح
امل�شروع الإ�صالحي ملا فيه من خري و�صالح
للبحرين ولهذا ال�شعب الكرمي».
من جانبها� ،أكدت النائب زينب عبدالأمري
على �أن ميثاق العمل الوطني �أر�سى اللبنة

الأ�سا�سية لبحرين احلا�ضر وامل�ستقبل وجعلها
أمنوذجا يحتذى
عالمة فارقة بني دول املنطقة و�
ً
به بالعمل الدميقراطي و�صيانة حقوق الإن�سان
وحرية الر�أي ،لي�س على ال�صعيد الإقليمي ،بل
� ً
أي�ضا على م�ستوى العامل.
وا�ستطردت قائلة« :يف كل عام حتل فيه هذه
الذكرى ال�سعيدة على قلوب جميع البحرينيني،
�أ�ستذكر فيها ملحمة وطنية امتزجت فيها �إرادة
ال�شعب مع القيادة لدخول ع�صر جديد ،فكان
م�شروعً ا تاريخيًا ،ومعل ًما يف الذاكرة البحرينية،
والقاعدة التي تقوم عليها اجلهود لتحقيق التطور
والنماء والعي�ش الكرمي الذي ي�صبو له ال�شعب
البحريني».
مكت�سبات و�إجنازات
و�أكد النائب علي النعيمي �أهمية االحتفال
بهذه الذكرى حيث فتح امليثاق الباب �أمام
مرحلة جديدة ومتطورة من احلياة ال�سيا�سية
واالجتماعية �أمام جميع البحرينيني بكل فئاتهم،
من خالل ما ر�سمه من ثوابت جامعة جتمع �أبناء
البحرين وت�شكل اليوم العقد االجتماعي وامل�شرتك
ال�سيا�سي الوطني �سواء على �صعيد الهوية �أو
على �صعيد الثوابت ال�سيا�سية واالجتماعية التي
جتمع �أبناء اململكة على الوالء للوطن والوفاء
للقيادة احلكيمة والعمل من �أجل رفعة وتقدم
وطننا العزيز.
و�أ�ضاف النعيمي ب�أن االحتفال بذكرى امليثاق
� ً
أي�ضا هي فر�صة مهمة ال�ستعرا�ض ما حتقق
لهذا الوطن من مكت�سبات و�إجنازات �سيا�سية
وت�شريعية وحقوقية واقت�صادية �ضخمة بف�ضل
التوجيهات احلكيمة للقيادة التي قدمت لهذا
الوطن الكثري من العطاء والنماء واالزدهار الذي
نعي�ش يف كنفه اليوم.
وقال النائب با�سم املالكي �إن ميثاق العمل
الوطني �أر�سى دعائم دولة امل�ؤ�س�سات والقانون،
م�ؤكدًا �أن ميثاق العمل الوطني � ّأ�س�س قواعد العمل
الدميقراطي والت�شريعي وكان البداية النطالق
ر�ؤية حديثة للبناء والتقدم يف جميع املجاالت.
ولفت �إىل �أن ميثاق العمل الوطني � ّأ�س�س
للنه�ضة احلديثة ال�شاملة يف املجاالت الت�شريعية
والفكرية واالقت�صادية والثقافية والر�ؤية كافة،
�إذ �شهدت البحرين وبعد الت�صويت على امليثاق
انطالقة جديدة يف بناء الدولة احلديثة �أ�سا�سها
املواطن كما تك ّر�ست دولة امل�ؤ�س�سات والقانون.

حمطة وطنية مهمة
و�أو�ضح النائب عي�سى الدو�سري �أن ميثاق
العمل الوطني يقوم على �أ�سا�س الإ�صالحات
ال�شاملة وفق نهج منظم ومتوافق وهو يعرب عن
�إرادة ملكية مل ي َر لها مثيل يف املنطقة ب�إ�شراك
ال�شعب يف �إدارة م�ستقبل البالد ،و�أن ذكرى
الت�صويت على امليثاق ذكرى وطنية ب�صوت
واحد لل�شعب البحريني بن�سبة جتلّت فيها �أجمل
�صور الوالء واملحبة وقوة التالحم بني ال�شعب
ووطنه وقيادته الر�شيدة.
كما �أكد الدو�سري على �أن ميثاق العمل الوطني
نربا�سا للعمل الإ�صالحي الدميقراطي الذي
يعد
ً
يكفل حماية حقوق الإن�سان وحرية الر�أي والتعبري
والعدل وامل�ساواة حيث كفل امل�شروع الإ�صالحي
الكبري للعمل الوطني اال�ستقرار واحرتام الديانات
واحلريات والتنمية لبناء الدولة.
واعترب النائب عي�سى القا�ضي ميثاق العمل
الوطني حمطة وطنية هامة نعي�ش نتائجها اليوم
من خالل املكا�سب التي ينعم بها الوطن واملواطن
من �أمن و�أمان ونه�ضة وعمران ،منوها على
�أنها مرحلة وطنية جديدة تنه�ض بالوطن نحو
التطلعات امل�شرتكة املن�شودة من اجلميع ،وو�ضع
م�صلحة البحرين فوق كل �شيء ،انطال ًقا من
وحدة املجتمع البحريني بجميع �أطيافه وطبقاته
و�ألوانه ال�سيا�سية.
امليثاق �أ�س�س قواعد العمل الدميقراطي
وقال رئي�س جلنة املرافق العامة و البيئة
مبجل�س النواب النائب حمد الكوهجي �إن ميثاق
العمل الوطني �أر�سى مرحلة جديدة لتاريخ
البحرين املعا�صر ،حيث �شهدت البالد طفرة
�شاملة يف جميع املجاالت ال�سيا�سية والأمنية
واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية واحلقوقية،
م�ؤكدًا �أن الإجماع الوطني يف الت�صويت على
ميثاق العمل الوطني بن�سبة و�صلت �إىل %98.4
منوذجا يف التحام ال�شعب ب�شتى انتماءاته
ميثل
ً
مع ر�ؤية جاللة امللك املفدى.
و�أ�شار النائب حمد الكوهجي �إىل �أن ميثاق
العمل الوطني و�ضع �أ�س�س قواعد العمل
الدميقراطي وامل�شاركة ال�شعبية منذ الت�صويت
على امليثاق و�إىل بــدء االنتخابــات النيابية
والبلديــة ،م�ؤكدًا على �أن ميثاق العــمل
الوطني كان البدايــة لعهد جديد يف بناء دولــة
امل�ؤ�س�سات والقانون.

