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وطن العـــــز

اأعياد املمكة 

الوطنية

مبنا�سبة  خا�ص  ملحق 

البحرين  مملكة  احتفالت 

اإحياء  الوطنية  باأعيادها 

لذكرى قيام الدولة البحرينية 

املوؤ�س�ص  عهد  يف  احلديثة 

عربية  كدولة  الفاحت  اأحمد 

م�سلمة عام 1783 ميالدية، 

وذكرى تويل ح�سرة �ساحب 

اجلاللة امللك املفدى حفظه اهلل 

ورعاه ملقاليد احلكم.



على  القائمني  حر�ص  اليوم  هذا  يف  ما  »اأجمل  وتابع: 

ما  وهذا  �صورة،  اأحلى  يف  البحرين  اإظهار  على  الفعاليات 

وطن  فهو  وبالدم،  بالروح  نفديها  باأن  البحرين  ت�صتحقه 

جاللة  راية  حتت  احلكيمة  القيادة  بف�صل  ورائع  عظيم 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  املفدى  امللك 

و�صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

ولعموم  التربيكات  لهم  نرفع  الذين  الوزراء،  رئي�ص  العهد 

البحرين«. �صعب 

وللوطن،  للقيادة  الولء  على  دوما  »�صنحر�ص  وقال: 

وا�صطحابنا  ذلك،  ير�ّصخ  الحتفالت  هذه  يف  وتواجدنا 

لأولدنا هدفه لي�ص الحتفال واملرح فقط - وهذا من حقهم 

اآبائنا لالأجيال. وختاما  اأن ننقل ما تعلمناه من  -، بل الأهم 

حفظ اهلل البحرين من كل �صوء، وظلت راية الوطن خّفاقة اإىل 

املجد والتقدم والزدهار والنجاح، وكل عام واأنتم بخري«.

اأجمل من  اأنه ل يوجد  اأكدت  اإقبال عبداملح�صن  املواطنة 

اأفراح العيد الوطني، فمنذ الطفولة ونحن نرتّقب هذا اليوم 

مل�صاهدة الألعاب النارية وروؤية الزينة التي تعلق بال�صوارع 

�صور  اجلميلة، وحمل  املنا�صبة  بهذه  احتفال  البيوت  وعلى 

لالأمري الراحل املغفور له ال�صيخ عي�صى بن �صلمان اآل خليفة، 

وال�صتماع اإىل الأغاين الوطنية.

القيادة  حب  على  اأبنائها  تربية  على  حر�صها  واأكدت 

احلكيمة ممثلة بجاللة امللك املفدى حمد بن عي�صى اآل خليفة 

عاهل البالد املفدى، و�صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن 

حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�ص الوزراء، رافعة لهم التربيكات 

ولعموم �صعب البحرين، كما حتر�ص على م�صاركتهم يف اأي 

احتفال تقيمه املدار�ص اأو خم�ص�ص لالأطفال، فيلب�صون الزي 

الوطني وتعلّمهم العادات والتقاليد.

ويف ختام حديثها، قالت: »نثّمن جهود اجلهات املعنية 

وعلى راأ�صها وزارة الداخلية؛ على كل ما يبذلونه يف �صبيل 

اخلروج باأجمل حلة لهذا اليوم، كما اأمتنى مزيدا من التقدم 

وقيادتنا:  البحرين  �صعب  لكل  واأقول  الغايل.  الوطن  لهذا 

كل عام واأنتم بخري ويف ازدهار وتقدم وجناح دائم يف ظل 

)بو�صلمان(«.

الوطني  العيد  يوم  اأن  اىل  ح�صني  �صميح  اأ�صار  حني  يف 

للوطن،  باحلب  مفعمة  القلوب، وذكرى  يوم حمفور يف  هو 

قائالً: »منذ الطفولة نذهب مع والدي واإخوتي ملدينة عي�صى 

يف �صارع ال�صتقالل، مقابل وزارة الإعالم، لن�صاهد العر�ص 

وموؤ�ص�صة،  وزارة  لكل  اجلميلة  واملركبات  للكرنفال  الرائع 

كان من اأروع ما كان. نتمنى اأن يعود الكرنفال بحلة جديدة 

يف العام القادم. ما اأجمل الألعاب النارية يف العيد الوطني 

ال�صعبية  والأكالت  الوطنية  الأغاين  عام.  كل  ننتظرها  اإذ 

يف  الرتاث  واإحياء  الوطنية  واملالب�ص  ال�صعبية  والرق�صات 

العيد الوطني، كل ذلك �صعور ل يقّدر بثمن«.

النتماء  فيه  يربز  ولء  عيد  الوطني  »العيد   وتابع: 

الفرحة  الآخرين  للفعاليات وم�صاركة  للوطن عرب احل�صور 

جميلة  الفعاليات  كل  البحرين،  باأعالم  والتزّين  والبهجة 

تقيمها  التي  تلك  �صواء  جميعها،  ح�صورها  على  ونحر�ص 

الدولية  البحرين  اأو يف حلبة  املنامة  العا�صمة يف  حمافظة 

وغري ذلك. فعال تنظيم رائع متكامل لالأطفال والكبار، وتوفر 

الألعاب والرتفيه واملطاعم، وا�صتعرا�صات جميلة للطّيارين 

الكال�صيكية«. وال�صيارات 

اأنه  الوطني  العيد  فعاليات  جمال  من  اأن   واأ�صاف 

من  البحرين  اأر�ص  على  املقيمني  كل  ح�صور  ي�صتقطب 

اخلليجيني  ا  خ�صو�صً ال�صياح  �صغف  يثري  كذلك  اأجانب، 

ولكن  للبحرينيني  احتفال  فهو  الأعياد،  فرتة  يف  للح�صور 

يحر�ص الآخرون على ح�صوره من روعة الإبداع فيه.

مقرتحا لالأعوام القادمة »زيادة عدد الكرا�صي يف مناطق 

يحدث  ما  لالأ�صف  لأن  البحرين؛  حلبة  خ�صو�صا  الحتفال، 

هو اأن حتجز عائلة كرا�صي ليوم كامل، اآمل اأن يتم منع اأي 

الفر�ص  واإعطاء  اليوم،  طوال  املقاعد  احتكار  من  �صخ�ص 

اأق�صى  لكل احلا�صرين باجللو�ص، كاأن يكون اجللو�ص كحد 

على  احل�صول  للجميع  توفر  معّينة  اآليه  وابتكار  ل�صاعتني، 

احتفال  هناك  يكون  اأن  اأقرتح  كذلك  لال�صرتاحة،  مقاعد 

واألعاب نارية يف كل حمافظة لتقليل ال�صغط والزحام على 

البحرين«. حلبة 

جلاللة  والتهاين  التربيكات  رفع  حديثه،  نهاية   ويف 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  املفدى  امللك 

خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو  ول�صاحب 

النواب  وجمل�صي  وللحكومة  الوزراء،  رئي�ص  العهد  ويل 

وال�صورى، ولعموم �صعب البحرين.

العيد  اأيام  »اإن  غنيم:  اإ�صالم  املحامي  قال  جانبه،  من 

الوطني للمملكة متثل اكرث الأيام اأهمية للوطن، ففي كل عام 

ال�صتقالل  ذكرى  با�صتذكار  املا�صي  اأجماد  فيها  ن�صتح�صر 

اىل  متطلعني  احلا�صر  فرحة  نعي�ص  وفيه  اجللو�ص،  وعيد 

خالل  من  كل  اجلميع  يتكاتف  الذي  امل�صتقبل  نحو  امل�صي 

الوطنية  الروؤية  لتحقيق  الكرمي،  البلد  هذا  يف  موقعه 

القت�صادية التي ر�صمتها القيادة الر�صيدة«.

وعلى  احلكيمة  القيادة  نهنئ  املنا�صبة،  »بهذه  وتابع: 

الوزراء،  جمل�ص  رئي�ص  عهده  وويل  امللك  جاللة  راأ�صها 

بالدنا  على  اهلل  يدمي  اأن  اآملني  العيد،  بهذا  البحرين  و�صعب 

بنعمة الأمن والأمان والتقدم والزدهار«.

اآيات التهاين والتربيكات  اأ�صمى  اأما فهد املا�ص فقد رفع 

اإىل مقام �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة ملك 

ال�صيخ  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  اإىل  و  البحرين،  مملكة 

رئي�ص  العهد  ويل  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  بن  �صلمان 

اآل  حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  واإىل  الوزراء، 

خليفة، واإىل حكومة و�صعب البحرين، م�صيفا »نبارك باليوم 

والع�صرين  الذكرى احلادية  لكم  نبارك  كما  الـ49،  الوطني 

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

مقاليد احلكم فيه مملكة البحرين«.

قائال:  البالد،  ملك  اجلاللة  �صاحب  بالتهنئة  خ�ص  كما 

»كل التهاين لهذا امللك الذي �صكن يف قلوبنا وقلوبكم، هذا هو 

يوم البحريني هذا هو يوم ال�صعادة و يوم الأفراح بكل بيت 

اخلليجي، رفرف يا عامل البحرين فوق ال�صماء، لكم منا كل 

املحبة والتمنيات بدوام العزة والتقدم والنماء«.

وتقدمت الدكتورة اأفراح مال علي �صفرية جامعة �صاملنكا 

الإ�صبانية، ممثل دولة الكويت بال�صرح الكادميي ال�صباين، 

اآيات  باأ�صمى  البحرين  املجيد ململكة  الوطني  العيد  مبنا�صبة 

املفدى ح�صرة �صاحب  البالد  عاهل  اإىل  والتربيكات  التهاين 

العهد  ويل  واإىل  خليفة،  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد  رئي�ص الوزراء �صاحب 

الغايل  الطيب  و�صعبها  البحرين  حكومة  واإىل  خليفة،  اآل 

كافة.

اأن اململكة تعي�ص اليوم نه�صة  اأكد خالد القعود  بدوره، 

ب�صعبها  تنه�ص  على  ت�صر  التي  القيادة  بف�صل  وازدهاًرا 

والإقليمية  واملحلية  الدولية  املحافل  جميع  يف  ومملكتها 

الذي حظينا  اليوم  ليفخر بهذه اجلميع، متابعا »نفخر بهذا 

لتطوير  ت�صعى  التي  بالقيادة  نفخر  كما  ال�صتقالل،  على  به 

ي�صعنا  ول  كافة،  املحافل  يف  �صعبها  واإبراز  النمو  عجلة 

العيد  للجميع  نبارك  كما  النجاح،  هذا  لهم  نبارك  ان  �صوى 

الوطني املجيد«.

مهنئني العاهل وويل العهد رئي�س الوزراء و�سعب البحرين مبنا�سبة العيد الوطني.. مواطنون:

نعي�س فرحة وطن.. تقّدم وازدهار.. يف ظل جاللة امللك

فاطمة سلمان:
أكد عدد من المواطنين أن مناسبة العيد الوطني المجيد هي فرحة للوطن وعيد يختلف عن غيره من األعياد، يوم ينتظرونه بفارغ الصبر صغاًرا وكباًرا، 
حيث االحتفاالت واألجواء التي تنّم عن الوالء والحب لهذا الوطن الغالي، منتهزين هذه الفرصة لتقديم التهاني والتبريكات الى جاللة الملك وولي العهد 

رئيس الوزراء، والى شعب البحرين كافة.
حسن أحمد حسين أكد أن العيد الوطني فرحة تدخل قلوب الصغار قبل الكبار، قائاًل: »ابنتي رنا تعشق الذهاب لالحتفال بالعيد الوطني، وتسألني من حين 
آلخر عن تاريخ العيد الوطني. ذكرى العيد الوطني جعلت من الصغار يحبون هذه الذكرى الجميلة، ما يغرس في قلوبهم حب الوطن«، موضًحا أن هذا اليوم 

مختلف عن أي يوم آخر، حيث االحتفاالت تطال البالد في كل مكان، واألجواء خيالية ورائعة من حيث االستعراضات واألسواق والمطاعم وألعاب األطفال، 
واأللعاب النارية ممتعة جًدا.

ح�سن �أحمد �إ�سالم غنيم�أفر�ح مال �إقبال عبد�ملح�سن فهد �ملا�صخالد �لقعود�سميح ح�سني
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جتديد العهد ملوا�شلة م�شرية النماء وموا�شلة اجلهود لرت�شيخ الوحدة الوطنية.. نواب و�شوريون:

يوم الوطن.. ذكرى ال�شتح�شار املنجزات يف م�شرية التنمية ال�شاملة

 ذكرى ال�شتح�شار منجزاتنا يف 

ظل العهد الزاهر جلاللة امللك 

 فر�شة لرت�شيخ الوحدة الوطنية 

وتعزيز ثقافة الت�شامح واالنفتاح

 ف�شل جديد من ف�شول 

م�شرية التنمية ال�شاملة

 حمطة مهمة يف التاريخ 

احلديث ململكة البحرين

 منا�شبة لتاأكيد تالحم 

ال�شعب مع قيادته

 العيد الوطني ا�شتعادة 

نب�ض الفرح يف كل 

�شوارع اململكة

اأكد النائب بدر الدو�سري اأن العيد الوطني املجيد - 

عالوة على كونه منا�سبة عزيزة على قلب كل بحريني 

الأول  الرعيل  ل�ستذكار  عام  كل  تتجدد  فر�سة  يتيح   -

على  قامت  الذين  املخل�سني  ورجالتها  البالد  قادة  من 

دارت  وبجهودهم  احلديثة  البحرين  نه�سة  �سواعدهم 

الب�سرية  املجالت  خمتلف  يف  والإعمار  التنمية  عجلة 

الأجيال  وحملت  والثقافية،  والقت�سادية  والجتماعية 

التنمية  اإىل  و�سولً  باقتدار  الأمانة  هذه  الالحقة 

ال�سيا�سية التي نعي�ش جتلياتها اليوم يف العهد الزاهر 

من  اأرحب  اأفق  نحو  بالبالد  وتدفع  املفدى  للعاهل 

راية  باأن  موكداً  املجالت،  جميع  يف  والنماء  التطوير 

قلوب  يف  و�ساخمة  را�سخة  �ستبقى  البحرين  مملكة 

اأن  ا�ستطاعت  م�ستنرية  روؤية  وفق  املخل�سني،  اأبنائها 

اآمال  تر�سم �سفحة جديدة يف تاريخنا املعا�سر، حملت 

وطموحات �سعب البحرين الويف.

كما اأ�سار النائب حمد الكوهجي اأن الأعياد الوطنية 

املجيدة ت�سكل فر�سة لرت�سيخ الوحدة الوطنية والولء 

امل�سرتك،  والعي�ش  والنفتاح  الت�سامح  ثقافة  تعزيز 

وعيد  الوطني  بالعيد  املواطنني  فرحة  اأن  اإىل  م�سرًيا 

جلو�ش جاللة امللك دليل على تالحم ال�سعب مع قيادته.

واأ�ساف الكوهجي اأن العيد الوطني هذا العام ياأتي 

املجالت  خمتلف  يف  �ساملة  نه�سة  ت�سهد  والبحرين 

متيز  من  البحرين  �سهدته  ما  واآخرها  والأ�سعدة، 

القيادة  بف�سل  كورونا  فريو�ش  مواجهة  يف  وجدارة 

ال�سديدة ل�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�ش الوزراء وكفاءة العاملني يف 

فريق البحرين.

بالأعياد  الحتفاء  اأن  كمال  �سو�سن  النائب  اأكدت 

الوطنية هذا العام اأتى متزامًنا مع ف�سل جديٍد من ف�سول 

م�سرية التنمية ال�ساملة، والتقدم ال�سيا�سي والدبلوما�سي، 

الذي جعل للمملكة ا�سماً مقّدًرا يف عيون العامل واملحافل 

ال�سمو  ل�ساحب  امليمونة  املرحلة  ب�سائر  ومع  الدولية، 

امللكي ويل العهد رئي�ش الوزراء، حيث تتعاظم النجاحات 

امل�سهودة، يف قيادة فريق البحرين احلكومي، وما ت�سهده 

اململكة من تغلٍب ملحمٍيّ على ظروف اجلائحة ال�سحية 

الراهنة، واآثارها القت�سادية والجتماعية.

املوقر،  النواب  جمل�ش  يف  موقعنا  »من  واأ�سافت، 

جندد تاأكيدنا على دعم كافة الت�سريعات والقوانني، التي 

مت�سي ب�سفينة الوطن قدًما، اإىل حيث النجاح والزدهار، 

وتعزيز قيم املواطنة والنتماء ململكتنا الغالية، والعمل 

نحو تعزيز منظومة الت�سريعات الوطنية.

اأن هذه  امل�سقطي  ال�سورى خالد  اأ�سار ع�سو جمل�ش 

املنا�سبة الوطنية متثل حمطة مهمة يف التاريخ احلديث 

العهد  يف  اململكة  �سهدته  ما  باعتبار  البحرين،  ململكة 

وتاأ�سي�ش  ومنو  تقدم  من  املفدى  العاهل  جلاللة  الزاهر 

التي  الإجنازات  عن  ف�سالً  والقانون،  املوؤ�س�سات  لدولة 

والرعاية  وال�سيا�سية  القت�سادية  القطاعات  �سهدتها 

الجتماعية وغريها من الجنازات.

كما ل يفوتني يف هذه املنا�سبة اأن ا�ستذكر الجنازات 

الرعاية  بف�سل  اململكة  حتققها  زالت  وما  حققتها  التي 

واملتابعة الكرمية التي يوليها جاللة العاهل املفدى حفظه 

التنمية  لتحقيق  الوزراء  رئي�ش  العهد  ويل  و�سمو  اهلل 

البحريني  للمواطن  اخلدمات  اأف�سل  وتوفري  امل�ستدامة 

ال�سلطة  دور  باأهمية  منوًها  التنمية،  حمور  باعتباره 

منذ  املهم  الأ�سا�سي  دورها  لها  بات  التي  الت�سريعية 

انطالق امل�سروع الإ�سالحي الكبري جلاللة العاهل املفدى 

لتحقيق املزيد من الإجنازات وعلى كافة امل�ستويات.

فر�سة  الوطني  العيد  اأن  املالكي  با�سم  النائب  اأكد 

الإجنازات  ول�ستذكار  الوطنية  الوحدة  على  للتاأكيد 

امللك  جلاللة  الإ�سالحي  العهد  يف  حتققت  التي  الكبرية 

املفدى يف خمتلف املجالت حيث �سهدت البحرين نه�سة 

عمرانية و�سحية وتعلمية وثقافية وريا�سية، موؤكًدا اأن 

املفدى  امللك  تاأتي ترجمة لروؤية جاللة  ال�ساملة  النه�سة 

وبف�سل متابعة �سمو ويل العهد رئي�ش الوزراء.

اليوم  البحرين  تعي�سها  التي  الأفراح  اأن  اإىل  منوًها 

هي منا�سبة عظيمة متّثل تالحم ال�سعب مع قيادته وتوؤكد 

ترابط املواطنني يف وطن واحد ي�سُع اجلميع.

يف  علينا  مير  الوطني  اليوم  اأن  اإىل  املالكي  ولفت 

اإ�سالحية �ساملة ت�سهدها البحرين واإجنازات  ظل روؤية 

كبرية مت حتقيقها يف جميع الأ�سعدة، لفًتا اإىل اأّن املرحلة 

البحريني  ال�سعب  تطلعات  لتحقيق  املقبلة متثل حتدًيا 

يف حتقيق الرفاه املعي�سي وتعزيز الوحدة الوطنية.

اأ�سار النائب اأحمد الدم�ستاين اإىل اأن الحتفال باليوم 

اأبناء  نفو�ش  يف  خا�سًة  مكانًة  دائًما  يحمل  الوطني 

اإىل  اأقرب  يبدو  الذي  املميز  طابعه  له  ويبقى  البحرين، 

اأحياء  كل  يف  الفرح  نب�ش  وا�ستعادة  احلياة،  جتديد 

و�سوارع مملكة البحرين، اإذ اأّن البحريني اعتاد اأن يحمل 

اأمنياته معه يف هذا اليوم املجيد الذي ل يخلو من كرم 

القيادة الر�سيدة قولً وفعالً، ول�سّك باأن هذا العام يحمل 

ا متمّيًزا ملا لتن�سيب �سمو الأمري �سلمان بن  طابًعا خا�سًّ

حمد اآل خليفة رئي�ًسا للوزراء - وفق التوجيهات امللكّية 

الذين  اململكة  اأبناء  قلوب  يف  كبري  اأثٍر  من   - ال�سامية 

حولها  والتفافهم  احلكيمة  قيادتهم  يف  ثقتهم  ازدادت 

وفق معطيات الظروف والأحداث التي اأثبتت باأّن القيادة 

بحكمتها قادرة اأن تبّث روح الر�سا وال�سعادة يف نفو�ش 

كل الأفراد على هذه الأر�ش من مواطنني ومقيمني، هوؤلء 

قد  الوطن  هذا  اإىل  ينتمي  من  باأّن  بالفعل  اأدركوا  الذين 

اأحرز ق�سب ال�سبق والتمّيز باإن�سانيته وعطائه.

أكد نواب وشوريون أن العيد الوطني المجيد ذكرى الستحضار المنجزات في مسيرة التنمية الشاملة ومواصلة المساعي والجهود 
لتطوير أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية بوصفهما مشروعين من أهم المشروعات التي أفرزها المشروع اإلصالحي لجاللة الملك، 

منّوهين إلى أن األعياد الوطنية تشّكل حافًزا لبذل المزيد من الجهود لالرتقاء بالعمل البرلماني لمزيٍد من العطاء.
ورفع النّواب والشوريون أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 

المفدى، وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء ، بمناسبة احتفاالت مملكة البحرين بأعيادها 
الوطنية، إحياًء لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميالدية، وذكرى انضمامها 

في األمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى، مقاليد الحكم.
وأّكد البرلمانيون بأن األعياد الوطنية فرصة لتجديد العهد لمواصلة مسيرة النماء ومواصلة الجهود لترسيخ الوحدة الوطنية وثقافة 

العيش المشترك.
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البحرين م�ستمرة يف 

حتقيق النمو واالزدهار 

نفخر مبا حتقق من 

مكت�سبات كبرية للمواطنني

يوم ال�ستذكار املنجزات الدميقراطية 

والتنموية ال�ساملة

 ا�ستح�سار املنجزات وجتديد الوالء 

والعهد للملك والوطن

البحرينيون يج�ّسدون يف االأعياد 

الوطنية مظاهر الوحدة والتالحم

الغتم  اأحمد  بن  يو�سف  ال�سورى  جمل�س  ع�سو  اأكد 

رئي�س جلنة ال�سوؤون اخلارجية والدفاع والأمن الوطني 

جمالت  بعدة  الهتمام  على  ركزت  امللكية  الروؤية  اأن 

يف  �ساهمت  وثقافية  وتعليمية  واجتماعية  اقت�سادية 

حتقيق التنمية ال�ساملة.

ال�سحي،  املجال  يف  البحرين  باهتمام  يتعلق  وفيما 

اأ�ساد بتعامل فريق البحرين الناجح مع جائحة كورونا 

حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بقيادة 

التدابري  وحزمة  الوزراء  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل 

والإجراءات التي مت اتخاذها بهذا ال�ساأن. 

واأو�سح اأن مملكة البحرين اأولت املراأة اهتماًما كبرًيا 

م�ساركات  من  به  تقوم  مبا  ودعمها  متكينها  خالل  من 

بّناءة اأ�سهمت يف تقدم املجتمع.

مملكتنا  اأن  عبدالرحيم  مع�سومة  النائب  اأكدت 

بف�سل  املتميزة  املكانة  تتبواأ  اأن  ا�ستطاعت  الغالية 

والذي  املفدى  امللك  جلاللة  الرائد  الإ�سالحي  امل�سروع 

و�سع البحرين يف م�ساف الدول املتقدمة، وما جمل�سنا 

والذي  املتميز  امل�سروع  هذا  ثمرات  من  ثمرة  اإل  النيابي 

حقق العديد من املكت�سبات للمواطنني.

للمواطنني،  مكت�سبات  من  حتقق  مبا  »نفخر  وقالت 

بالإ�سافة اإىل املنجزات يف �ستى املجالت والتي ا�ستطاعت 

كما  القطاعات،  كل  املتميزة يف  مكانتها  توؤكد  اأن  اململكة 

اأن الحتفال هذا العام ياأتي يف ظل الظروف ال�ستثنائية 

تداعيات  جراء  العامل  ودول  البحرين  ت�سهدها  التي 

جائحة فريو�س كورونا )كوفيد-19( والتي ن�سري اإىل ما 

مت تقدميه من خطوات متميزة للمحافظة على القت�ساد 

الوطني«.

املجيد  الوطني  العيد  اأن  اآل رحمة  النائب غازي  اأكد 

التنموية  الإجنازات  ل�ستذكار  الكربى  الذكرى  ميثل 

الإ�سالحي  امل�سروع  ظل  يف  ال�ساملة  والدميقراطية 

جلاللة امللك املفدى، ذلك امل�سروع النه�سوي الرائد الذي 

اأ�س�س بثبات ور�سانة مل�سرية اململكة الزاخرة بالإجنازات 

واملكت�سبات التي ي�ست�سعرها جميع املواطنني.

وقال اآل رحمة اإن ذكرى العيد الوطني املجيد متثل 

معاين  كل  فيها  تتج�سد  التي  اخلالدة  الوطنية  الذكرى 

الولء والإخال�س للوطن وقيادته احلكيمة، وال�سري على 

كل  ببذل  والتعاهد  والتوا�سي  املفدى  امللك  جاللة  نهج 

البناء يف �سبيل تر�سيخ روح املواطنة  اجلهود الوطنية 

والنهو�س باململكة على طريق اخلري والرخاء والزدهار، 

طريق  على  البناء  م�سرية  موا�سلة  �سرورة  اإىل  م�سرًيا 

الإ�سالح والتطوير �سمن الروؤى امللكية ال�سامية، و�سمن 

النهج الذي ي�سطلع به »فريق البحرين« بقيادة �ساحب 

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

رئي�س الوزراء.

اإن  بوح�سني  جواد  ال�سيخ  ال�سورى  ع�سو جمل�س  قال 

ذكرى العيد الوطني املجيد تاأتي هذا العام يف ظل اإجنازات 

احلكيمة  القيادة  بف�سل  البحرين  مملكة  بها  تنعم  زاخرة 

ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  اجلاللة  �ساحب  لدن  من 

وتوجيهاته ال�سديدة ورعايته واهتمامه الدائم بكل من �ساأنه 

النهو�س بالوطن لأرقى امل�ستويات وجعل املواطن يف اأعلى 

�سلم الأولويات لتحقيق ما ي�سبو اإليه من تطلعات واأمنيات.

واأكد بوح�سني اأن ذكرى العيد الوطني املجيد متثل يوما 

جاللة  قادها  التي  ال�ساملة  النه�سة  اإجنازات  ل�ستح�سار 

وهو  الرائد،  الإ�سالحي  م�سروعها  خالل  من  املفدى  امللك 

امل�سروع الذي ي�سكل الإطار املرجعي والقاعدة الرا�سخة لكل 

التي  واخلدمية  والثقافية  وال�سيا�سية  التنموية  الإجنازات 

العامل  ثقة  بذلك  ونالت  امليادين،  اململكة يف جميع  حققتها 

واإعجابه مبا حققته من متيز جعلها منوذًجا بارًزا وفريًدا 

يحتذى به اإقليمًيا وعاملًيا.

اأكد النائب ه�سام اأحمد الع�سريي اأن الأعياد الوطنية 

ميعاد لتجديد العهد وعقد العزم لتكثيف اجلهود، وتعزيز 

ال�سعي لإجناز امل�سوؤوليات التي يفر�سها النتماء للوطن 

العزيز، واللتزام بالتكليفات اجتاه اأبناء الوطن وحتقيق 

على  ال�ستقرار  لهم  حتقق  غايات  من  له  يطمحون  ما 

جميع امل�ستويات.

يف  ارتبطت  الوطني  العيد  منا�سبة  اأن  اإىل  واأ�سار 

وجامعة،  �سعيدة  منا�سبة  باعتبارها  البحرينيني  اأذهان 

الواحد،  الوطن  اأبناء  بني  الوحدة  مظاهر  فيها  وتت�سح 

كما  الوطنية،  اللحمة  اأ�سكال  اأ�سمى  خاللها  وتتجلى 

م�ساعر  البحرينيون  يعي�سها  التي  الحتفالت  ترتجم 

من  للعمل  ال�سادقة  والرغبة  لوطنهم،  العميق  النتماء 

اأجل م�ستقبل اأف�سل لالأجيال احلالية والقادمة.

وعرّب الع�سريي عن ثقته باأن تتجاوز مملكة البحرين 

بكل اقتدار الآثار املرتتبة على اأزمة كورونا.

امل�سروع االإ�سالحي قاد البحرين 

لل�سري وفق خطى ثابتة لتحقيق 

الدميقراطية

عرّب ع�سو جمل�س ال�سورى عبدالرحمن جم�سري عن 

فخره واعتزازه مبا حققته مملكة البحرين من اإجنازات 

اهلل  حفظه  امللك  جلاللة  الإ�سالحي  امل�سروع  ظل  يف 

ثابتة  ال�سري وفق خطى  من  اململكة  مكن  والذي  ورعاه، 

نحو حتقيق اأف�سل املمار�سات الدميقراطية وجعلها دولة 

املوؤ�س�سات والقانون، كما تقدمت مملكة البحرين بخطي 

ثابتة على طريق التنمية القت�سادية والجتماعية.

اأبناء البحرين  واأ�ساد جم�سري بالدور الذي يقوم به 

رفع  اأجل  من  الوطنية  املنجزات  ت�سجيل  يف  الأوفياء 

ا�سم البحرين عالًيا يف املحافل الدولية، وحتقيق املكانة 

املتقدمة ململكتنا احلبيبة، داعًيا املوىل عز وجل اأن يحفظ 

البحرين قيادة و�سعبا.

م�سرية جاللة امللك املباركة اأر�ست اأطر الدولة احلديثة والعدالة وامل�ساواة

فر�سة لتجديد الوالء 

للقيادة احلكيمة

اأ�سادت النائب الثاين لرئي�س جمل�س ال�سورى جميلة 

مملكة  ت�سهده  الذي  الدميقراطي  بالتطور  ال�سلمان  

البحرين يف ظل امل�سروع الإ�سالحي جلاللة امللك املفدى 

مكانة  تتبواأ  البحرين  جعل  والذي  ورعاه،  اهلل  حفظه 

امل�ستويات  كل  وعلى  الدولية  املحافل  جميع  يف  رفيعة 

مملكة  تبذلها  التي  اجلهود  على  موؤكدة  والأ�سعدة، 

البحرين لتوفري احلياة الآمنة والكرمية ل�سعبها الويف.

واملنا�سبات  الأعياد  هذه  اأن  اإىل  ال�سلمان  واأ�سارات 

الوطنية تعترب فر�سة لتجديد الولء للقيادة احلكيمة.

21 عاًما من العطاء
 يف ظل جاللة امللك املفدى

موا�سلة م�سرية النه�سة لتحقيق ما 

يوؤمن للمواطن العي�ش الكرمي 

بدوره قال ع�سو جمل�س ال�سورى في�سل النعيمي اإىل 

اأن مملكة البحرين ت�سهد ومنذ اأن توىل جاللة امللك حمد بن 

عي�سى اآل خليفة حفظه اهلل مقاليد احلكم يف البالد املزيد 

عاًما   21 امتداد  على  العمالقة  التنموية  الإجنازات  من 

القطاعات القت�سادية والتعليمية وال�سحية  يف خمتلف 

والكهرباء  وال�سناعة  واملوا�سالت  والنقل  والجتماعية 

جليلة  اإجنازات  جمملها  يف  وت�سكل  والزراعة،  واملياه 

البحرين  مملكة  بناء  يف  والتكامل  بال�سمولية  متيزت 

وتنميتها امل�ستدامة. وبهذه املنا�سبة ال�سعيدة التي نحتفل 

بها يف مملكة البحرين بالعيد الوطني وعيد اجللو�س كان 

ولبد من اأن نعرب فيها عن م�ساعرنا وحفاوتنا والمتنان 

امللك  جاللة  البحرين  مملكة  يف  احلديثة  النه�سة  لقائد 

حمد بن عي�سى اآل خليفة.

املباركة  الإطاللة  اأن  اإىل  ها�سم  فالح  النائب  واأ�سار 

ذكرى  البحرين..  �سعب  على  العزيزة  الذكرى  لهذه 

العيد الوطني املجيد، متر علينا واململكة توا�سل م�سرية 

للمواطن  يوؤمن  ما  حتقيق  اجتاه  يف  ال�ساملة  النه�سة 

العي�س الكرمي، ويلبي احتياجاته يف اخلدمات الإ�سكانية، 

ومبا  البحرين  اأن  وثقة  اأمل  لئقة.وكلنا  عمل  وفر�س 

اأفراد  من  كبرية  وجهود  العهد  ويل  �سمو  بقيادة  حققته 

اأننا  »كوفيد-19«،  جائحة  مواجهة  يف  الوطني  الفريق 

�سنعرب قريًبا اإىل بر الأمان، خا�سة بعد توجيهات جاللة 

امللك بتكفل احلكومة بتوفري التطعيم لعموم املتواجدين 

بني  اجلهود  تكامل  وبف�سل  جماناً  البحرين  اأر�س  على 

�سعب  وتعاون  ووعي  والتنفيذية  الت�سريعية  ال�سلطتني 

البحرين كافة.



ال�������وط�������ن�������ي االق���������ت�������������������ص���������اد  ودع��������������������م  ال��������ت�����������������ص��������ري��������ع��������ات  يف  ن��������وع��������ي��������ة  ن�������ق�������ل�������ة 

التنمية ال�صاملة عنوان مرحلة من البناء والتطوير والعمل امل�صتمر

�صاحب  برئا�صة    التن�صيقية  اللجنة  اإن�صاء  جاء 

والتي  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد   ويل  امللكي  ال�صمو 

كبرية  م�صاريع  عن  اثمرت  التي  الكبرية  اجلهود  بذلت 

وت�صريعات داعمة للبنية التحتية وا�صتقطاب اال�صتثمارات 

 2030 البحرين  روؤية  ظل  يف  الوطني  االقت�صاد  ودعم 

التي اطلقها �صموه.

ومن جملة اإجنازات اللجنة التن�صيقية هو اإقرار �صل�صلة 

جاءت  التي  للتنمية  الداعمة  والقوانني  الت�صريعات  من 

والت�صريعية  التنفيذية  ال�صلطتني  بني  اجلهود  بت�صافر 

خالل  من  املن�صودة،  امل�صتدامة  التنمية  اأهداف  لتحقيق 

البحرين  روؤية  مع  متوائمة  والقوانني جاءت  الت�صريعات 

2030، كما اأن اللجنة تعمل ب�صكل متكامل بال�صراكة مع 

البنية  يف  تعزيزه  يجب  ما  لتحديد  احلكومية  اجلهات 

تدعم  التي  القوانني  حتديث  اأو  وا�صت�صدار  الت�صريعية 

احلكومية  للموارد  االأمثل  اال�صتخدام  وت�صمن  االقت�صاد 

وتكفل حقوق االأفراد.

واأ�صرفت على اإ�صدار و�صياغة حزمة من الت�صريعات 

يوليه  الذي  االهتمام  يدل على  ما  ت�صكيلها  منذ  التوعوية 

االأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

التحديث  الوزراء يف عملية  لرئي�س جمل�س  االأول  النائب 

التنموية  البحرين  م�صرية  يعزز  ما  الت�صريعي  والتطوير 

وازدهار اململكة.

التنمية ال�صاملة

�صاحب  يرتاأ�صها  التي  التن�صيقية  اللجنة  اإن  كما 

العهد  اآل خليفة ويل  االأمري �صلمان بن حمد  امللكي  ال�صمو 

للتخطيط  العليا  اللجنة  ورئي�س  الوزراء،  رئي�س جمل�س 

العمراين، متثل مداًرا حمورًيا يفتح االأبواب على م�صراعيها 

اأمام ح�صارة تنموية �صاملة، وال�صعي بخطى واثقة نحو 

حتقيق روؤية البحرين 2030، ملا ميثله عملها من حتقيق 

للم�صاريع الوطنية الكربى، والدفع باجتاه التطوير ومزيد 

من االزدهار، وت�صريع عجلة االإجناز.

واللجنة التي ت�صم عدًدا من الوزراء وامل�صوؤولني اأثبتت 

واأو�صع،  اأ�صرع  ب�صورة  النجاحات  �صياغة  على  قدرتها 

مت  ومثمًرا  فاعالً  اجتماًعا   220 من  اأكرث  بعد  ا  خ�صو�صً

التي  التنموية  وامللفات  الق�صايا  من  الكثري  تناول  خاللها 

متثل �صرياًنا مهًما للوطن واأبنائِه.

اللجنة  اإال وكانت يد  وال يكاد يوجد مو�صوع حيوي 

الوقوف على تطويره، ففي االجتماعات  اأجل  متتد له من 

اللجنة  ناق�صت  احل�صر،  ال  املثال  �صبيل  على  االأخرية 

م�صتجدات  واآخر  االإ�صكاين  »مزايا«  برنامج  تطوير 

امل�صاريع االإ�صكانية واآليات زيادة وترية التوزيعات، فيما 

ا�صتعر�صت اللجنة اآخر م�صتجدات االإطار املوحد للربامج 

املحدثة،  الثانية  ن�صخته  يف  االأولوية  ذات  احلكومية 

تتابعها.  التي  القوانني  م�صاريع  م�صتجدات  على  ومطلعة 

املو�صوعات  مئات  �صابقة  اجتماعات  يف  تناولت  كما 

باجتاه  كالدفع  وتطويرها،  حت�صينها  بهدف  املتنوعة، 

حت�صني وتعزيز حماية امل�صاهمني يف ال�صركات التجارية، 

وا�صتعرا�س خطط تطوير خدمات هيئة تنظيم االت�صاالت، 

باالإ�صافة اإىل التوظيف االأمثل للموارد بالقطاع التعليمي، 

غرفة  تطوير  كخطة  احلكومية  اخلطط  وا�صتعرا�س 

اخلدمات  حت�صني  وخطط  املنازعات،  لت�صوية  البحرين 

الذكية، والوقوف على  البطاقة  احلكومية وتطوير خدمة 

اخلطة الوطنية لل�صحة.

االحرتاف واالبتكار

العهد  ويل  �صمو  برئا�صة  الت�صيقية  اللجنة  وركزت 

 2030 روؤيه  وفق  لالأمام  الوطني  االقت�صاد  دفع  على 

و�صاعدت على اإ�صراع تنفيد امل�صروعات الوطنية متخطية 

االأعمال  ال�صباب لالنخراط يف  دفع  االإداري  الروتني  بذلك 

جديدة  برامج  تاأ�صي�س  والتجديد  واالبتكار  االحرتافية 

وتدريب الن�سء على التمر�س والتحفيز ملا من �صاأنه الدفع 

بالتنمية االقت�صادية.

قانون  موؤخًرا،  اجنزت  التي  النوعية  القوانني  ومن 

االإفال�س واإعادة التنظيم الذي ميكن ال�صخ�س من ت�صحيح 

الإغالق  احلاجة  دون  الديون  تنظيم  واإعادة  اأو�صاعه 

م�صروعه، كذلك قانون التوثيق الذي يهدف اإىل اال�صتغالل 

االأمثل للموارد احلكومية من خالل جواز التوثيق باللغة 

االإجنليزية، وكذلك ف�صل كيان ال�صركة عن اإ�صدار رخ�صة 

العقاري  القطاع  تنظيم  لقانون  اإ�صافة  التجاري،  ال�صجل 

امل�صرتين  و�صمان حقوق  امل�صاريع  تعرث  عدم  يكفل  الذي 

الذي  املحدودة  اال�صتثمار  �صركات  وقانون  وامل�صتثمرين 

ال  حمددة  ا�صتثمار  �صركات  باإقامة  للم�صتثمرين  ي�صمح 

قانون  وتعديل  احلرة،  املناطق  على  ن�صاطها  يقت�صر 

اخلطة  تنفيذ  من  املعنية  اجلهات  لتمكني  االت�صاالت 

العقوبات  لقانون  اإ�صافة  العري�س،  للنطاق  الوطنية 

التي  ال�صلبيات  اإىل حتا�صي  البديلة الذي يهدف  والتدابري 

قد توؤدي لها العقوبات ال�صالبة للحرية.

توحيد الروؤى احلكومية

�صمو  برئا�صة  التن�صيقية  اللجنة  اإجنازات  اأبرز  ومن 

ويل العهد هو ما ن�صهده من تطورات ملحوظة على �صعيد 

وقطاع  النفطي  القطاع  تطوير  واأهمها  الوطني،  االقت�صاد 

ال�صمو  توجيهات �صاحب  عن  اململكة، ف�صالً  اخلدمات يف 

مملكة  يف  الطرق  وحت�صني  لتطوير  العهد  ويل  امللكي 

البحرين.

فاملتتبع ملا ين�صر عن اإجنازات اللجنة التن�صيقية يالحظ 

احلكومية  الروؤى  توحيد  اللجنة هو  لهذه  اإجناز  اأهم  باأن 

نحو تطوير واإجناز امل�صاريع يف الدولة وتذليل العقبات 

التي قد حتدث بني الوزارات واجلهات املعنية، مما ح�صن 

ال�صعوبات  رغم  البحرين  ململكة  املحلي  الناجت  من  ورفع 

التي يواجهها االقت�صاد من نزول اأ�صعار العائدات النفطية.

ويف اجلانب الت�صريعي، اأ�صهمت اللجنة التن�صيقية يف 

العديد من الت�صريعات التي عر�صت و�صدرت عن ال�صلطة 

التن�صيقية  اللجنة  وتطلعات  روؤية  خالل  من  الت�صريعية 

القطاعات  اأداء  حت�صني  يف  االإيجابي  االأثر  لها  وكان 

تطور  وحدث  البحرين،  مملكة  يف  املختلفة  االقت�صادية 

كبري يف اجلانب الت�صريعي بف�صل روؤية اللجنة التن�صيقية 

لهذه الت�صريعات ونرتقب املزيد من الت�صريعات التي من 

�صاأنها اأن ترفع كفاءة االأداء احلكومي مما �صوف ينعك�س 

على تطور القطاع يف مملكة البحرين.
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»امللتقى احلكومي«.. اأطروحات جادة ملعاجلة م�صارات التنمية والتطوير كافة
سارة نجيب:

أعلن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء في سبتمبر 2016 عن عقد الملتقى 
الحكومي األول، وهو عبارة عن لقاء سنوي رفيع المستوى، يجمع القادة، وصّناع القرار، والموظفين التنفيذيين في حكومة 

مملكة البحرين، لمناقشة القضايا، والتحديات الرئيسية، والتوجهات المستقبلية، لتعزيز وتطوير كفاءة اإلنتاج، وجودة األداء، في 
إطار العمل الحكومي الموحد الذي يتفق مع رؤى وتطلعات مملكة البحرين.

وأكد سموه أن هذه الفعالية تهدف تعزيز مساعي تحقيق الرؤى وتنسيق العمل الجماعي في صيغة أكثر تكاملية وفاعلية 
بما يصب نحو تحقيق الخطط الموضوعة لصالح المواطنين، تلبية لتوجيهات حضرة صاحب الجاللة الملك الوالد حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى لمواصلة العمل الجاد نحو األولويات واألهداف التنموية التي حددتها المملكة لتحقيق تطلعات 
المواطنين على مختلف المستويات، فضاًل عن دور الملتقى في تعزيز دور القطاع العام ومواصلة تطوير مخرجاته بما يحقق 
انطالقة تنموية جديدة وفق آليات تتعامل بشكل حيوي مع مختلف المتغيرات والمتطلبات التنموية وتبني على المكتسبات 

المتحققة لرفد البيئة الخصبة الرافدة للنمو والتطوير مع التجدد في أدوات تقديم الخدمات والبرامج التي تأتي في إطار 
جهود التنمية الشاملة.

من  �صيتم  االأهداف  حتقيق  اأن  اإىل  �صموه  واأ�صار 

خالل اأدوات حمددة متتلكها احلكومة تتبلور يف اأربعة 

اأدوات رئي�صية هي حت�صني جودة اخلدمات احلكومية 

املقدمة للمواطنني من تعليم و�صحة واإ�صكان، وتطوير 

االإجراءات  وت�صهيل  والتنظيمية،  الت�صريعية  االأطر 

احلكومية كافة، اإىل جانب العمل على موا�صلة توفري 

بنية حتتية عالية اجلودة تواكب متطلبات امل�صتقبل.

وقد �صاهم امللتقى احلكومي يف تعزيز اأداء القطاع 

يف  اأ�صهمت  التي  التن�صيق  درجات  اأعلى  وفق  العام 

منها  يت�صل  ما  خا�صة  املو�صوعة  االأهداف  حتقيق 

بتجويد اخلدمات احلكومية املوجهة للمواطن وخمتلف 

تطوير  نحو  اجلهود  وموا�صلة  التنموية  القطاعات 

ال�صتمرار  وكان  التحديات،  مع  والتعامل  املخرجات 

احلكومة  نهج  يج�صد  انعكا�س  عام  بعد  عاًما  عقده 

وخطواتها الواثقة نحو حتقيق التنمية يف اإطار الروؤية 

اال�صتدامة  على  القائمة  ومبادئها   2030 االقت�صادية 

والتناف�صية والعدالة.

امللتقى احلكومي 2017 �صدد �صموه على  وخالل 

البحرين  روؤية  مببادئ  التم�صك  موا�صلة  �صرورة 

االقت�صادية 2030 املتمثلة يف اال�صتدامة والتناف�صية 

�صموه  موؤكًدا  املن�صودة،  لالأهداف  للو�صول  والعدالة 

اأن التحدي �صيكون م�صتمًرا ومتجدًدا، معرًبا عن ثقته 

باأنه من خالل زيادة التن�صيق والعمل امل�صرتك �صيكون 

االإجناز ل�صالح الوطن واملواطن.

لتحقيقها  ن�صعى  التي  االأهداف  »حددنا  وقال: 

واملتمثلة يف اإعادة ر�صم دور القطاع العام من املحرك 

للقطاع  وال�صريك  املنظم  اإىل  لالقت�صاد  الرئي�صي 

التناف�صية  لتحفيز  والتفوق  االإبداع  ودعم  اخلا�س، 

واال�صتثمار يف املواطن لرفع م�صتواه املعي�صي«.

مب�صاركة   2018 احلكومي  امللتقى  انعقاد  وجاء 

التنموية  امل�صرية  العام يف �صوء  القطاع  كافة جهات 

ال�صاملة حل�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه لتحقيق 

وتناول  واملواطن.  للوطن  والنماء  التطور  من  املزيد 

القطاعات  ملختلف  وال�صيا�صات  اخلطوات  امللتقى 

معاجلة  يف  اجلاد  بطرحه  امللتقى  ويتميز  احلكومية 

مت  حماور  عرب  والتطوير  التنمية  م�صارات  كافة 

اختيارها بدقة ومو�صوعية.

التي  االإجنازات  اأهم  خالله  �صموه  وا�صتعر�س 

خاللها  من  البحرين  مملكة  اأثبتت  والتي  حتققت 

اإ�صرارها على املزيد من التطور لتحقيق النجاح وبلوغ 

ما ت�صبو اإليه يف �صتى املجاالت.

اإن  �صموه  قال   ،2019 احلكومي  امللتقى  ويف 

دوًما  ن�صعى  التي  احلقيقية  الرثوة  هو  املواطن 

ولذلك  اأمامه  النوعية  الفر�س  وخلق  فيه  لال�صتثمار 

اأن نركز كل جهودنا وم�صاريعنا  ال�صروري  فاإنه من 

التطويرية خلدمة املواطن اإىل جانب امل�صتثمر والزائر 

االقت�صاد  منو  يف  اأي�صا  ي�صاهمون  الذين  واملقيم 

الوطني، م�صرًيا �صموه اإىل اأن تقدمي اخلدمة احلكومية 

ن�صعى  م�صتمرة  اأولوية  هي  واإتقان  وكفاءة  بجودة 

امل�صتفيدين  للح�صول على ر�صا  باإتقان  تنفذ  اأن  دوًما 

وال  العمل  اأ�صا�س  هو  املواطن  اأن  �صموه  موؤكًدا  منها، 

يوجد حد للتميز يف اخلدمة احلكومية.

اأهم  قدمه  الذي  العر�س  خالل  �صموه  تناول  وقد 

يف  املا�صية  الفرتة  طوال  حتققت  التي  االإجنازات 

العديد من املجاالت واأهم امل�صاريع اال�صرتاتيجية التي 

يتم العمل عليها اإىل جانب التحديات املختلفة وكيفية 

ا�صتثمارها ل�صالح  اإىل فر�س م�صتقبلية يتم  حتويلها 

الوطن واملواطن، اإىل جانب ا�صتعرا�س اأهم املوؤ�صرات 

من  عدد  باإ�صدار  �صموه  قام  كما  واملالية،  االقت�صادية 

بهدف  والربامج  القطاعات  بع�س  حول  التوجيهات 

حتقيق  على  ينعك�س  مبا  فيها  التقدم  وترية  زيادة 

املزيد من املنجزات التنموية للمملكة واأبنائها.

اأداء  تعزيز  يف  �صاهم  احلكومي  امللتقى  اأن  يذكر 

القطاع العام وفق اأعلى درجات التن�صيق التي اأ�صهمت 

يت�صل  ما  خا�صة  املو�صوعة  االأهداف  حتقيق  يف 

للمواطن  املوجهة  احلكومية  اخلدمات  بتجويد  منها 

نحو  اجلهود  وموا�صلة  التنموية  القطاعات  وخمتلف 

ويتميز  التحديات،  مع  والتعامل  املخرجات  تطوير 

التنمية  م�صارات  معاجلة  يف  اجلاد  بطرحه  امللتقى 

احلالية  املرحلة  تواكب  حماور  عرب  كافة  والتطوير 

وتلبي تطلعات املواطنني.

وموؤ�ص�صات  جهات  تكرمي  امللتقى  خالل  ويتم 

القطـــاع العام الفائزة باجلوائز احلكومية وهي اأف�صل 

التوا�صل  يف  التميز  وجائزة  احلكوميـة،  املمــار�صات 

مع العمالء.
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رفعو� �لتهنئة �إىل جاللة �مللك و�إىل �صاحب �ل�صمو ويل �لعهد رئي�س �لوزر�ء.. �أ�صحاب �أعمال:

�لـمــ�صـــروع �لإ�صـــالحـــي لــجــاللـــة �لـمـلـك وفـــر

�أ�صــ�س �نـــطــالقـــة �لــبــحـــريـــن ونــهـــ�صــتــهــا �لــحـديـثــة

رفع اصحاب أعمال أسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد حفظه اهلل، 
والى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، والى عموم شعب البحرين بخالص التهاني بالعيد 

الوطني المجيد وذكرى تولي صاحب الجاللة الملك مقاليد الحكم، وأكدوا على أهمية انطالقة البحرين الحديثة التي أرسى دعائمها 
المشروع االصالحي لجاللة الملك، والذي عكس رؤية جاللته حول كل ما ينهض بالبحرين ويرفع من واقع شعبها ويدعم اقتصادها 
ويفتح آفاق جديدة على كل الصعيد، وأشار اصحاب األعمال الى أن تلك السياسات والتوجهات هي التي جعلت مملكة البحرين رغم 

التحديات والظروف االستثنائية الى تواجه البحرين ودول العالم جراء جائحة كورونا كوفيد 19 تمضى بتميز يشهد له في التعامل 
ومواجهة هذه التحديات والظروف، والسير قدًما نحو التعافي وتحقيق مشاريع التنمية والنمو االقتصادي، مؤكدين كذلك بأن الشراكة 
الفعلية بكل أبعادها وتجلياتها بين القطاعين الخاص والعام تفرض نفسها اليوم اكثر من اي وقت مضى، وانه البد أن تأخذ هذا المنحى 

في الفترة المقبلة حتى تتعاظم االنجازات ويتم استكمال بناء كامل متطلبات التعازي االقتصادي في الفترة المقبلة.

كانو: ذكرى �ليوم �لوطني حتفزنا للعمل و�لإجناز

ورفع نبيل خالد كانو، ع�سو جمل�س اإدارة �سركة يو�سف 

اأحمد كانو خال�س التهاين والتربيكات للقيادة احلكيمة  بن 

لتويل   21 والذكرى   49 املجيد  الوطني  العيد  مبنا�سبة 

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

البالد املفدى مقاليد احلكم يف البالد.

كل  قلب  على  عزيزة  الوطني  اليوم  منا�سبة  واأ�ساف: 

بحريني، حيث يتجدد فيها الولء لولة الأمر وتزداد الهمم 

امل�سرية  النماء وموا�سلة  العطاء واخلري يف زمن  بلد  لبناء 

اأفراد  بني  املتينة  الروابط  وتقوية  الر�سيدة  القيادة  ظل  يف 

ال�سعب والقيادة احلكيمة.

وبنينّ اأن مملكة البحرين يف ظل العهد الزاهر جلاللة امللك 

نوعية  ح�سارية  اإجنازات  اليوم  ت�سهد  اهلل،  حفظه  املفدى، 

وال�سحية  التعليمية  احلياة،  ومناحي  جمالت  �ستى  يف 

بني  اململكة  و�سعت  الجتماعية  والتنمية  والقت�سادية 

من  جاللته  ميتلكه  ما  يعك�س  مبا  املتقدمة،  الدول  م�ساف 

التطور  طريق  يف  البحرين  و�سعت  وثاقبة  حكيمة  روؤى 

والزدهار.

امللكي  ال�سمو  الكبرية يف قيادة �ساحب  واأكد على ثقته 

الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى 

رئي�س الوزراء يف موا�سلة النجاحات والجنازات والتطوير 

واأثنى على  البحرين،  امللك و�سعب  لتحقيق تطلعات جاللة 

حكمة وحنكة �سموه يف مواجهة التحديات الكبرية واإدارته 

الفذة يف مواجهة الزمات، م�سيداً بحر�س �سموه على تعزيز 

ال�سراكة مع القطاع اخلا�س وتكثيف اجلهود للتعايف ومنو 

القت�ساد.

موؤكًدا باأن مملكة البحرين قادرة على حتقيق املزيد من 

التي متر  ال�ستثنائية  الظروف  رغم  القت�سادية  املكت�سبات 

بالعامل نتيجة جائحة كورونا، وذلك بف�سل و�سوح روؤية 

وتوجيهات القيادة يف جعل القطاع اخلا�س املحرك الرئي�سي 

القطاع  متكني  احلكومة  من  متمنًيا  والتطوير،  للتنمية 

اخلا�س من لعب دور ايجابي اأكرب لي�سبح املحفز الأ�سا�سي 

للتنمية امل�ستدامة جنًبا اإىل جنب مع القطاع العام.

جنيبي: تتويج مل�صرية وطنية 

حافلة بالإجناز�ت وتعزيز �ملكت�صبات

اإدارة �سركة عقارات ال�سيف عي�سى  رفع رئي�س جمل�س 

مقام  اإىل  والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�سمى  جنيبي،  حممد 

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

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

الوزراء  رئي�س  العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد  �سلمان  الأمري 

الكرمي  البحريني  ال�سعب  عموم  واإىل  ورعاه،  اهلل  حفظه 

املجيد  الوطني  بالعيد  البحرين  مملكة  احتفال  مبنا�سبة 

وذكرى عيد اجللو�س.

واأكد عي�سى حممد جنيبي يف ت�سريحه اأن ذكرى العيد 

وطنية  م�سرية  لتتوج  تاأتي  اجللو�س  وعيد  املجيد  الوطني 

حافلة بالإجنازات وتعزيز املكت�سبات املتحققة بف�سل القيادة 

ويل  ل�سمو  الثاقبة  والروؤية  املفدى  البالد  لعاهل  احلكيمة 

العهد رئي�س الوزراء، والتفاف �سعب البحرين الويف حول 

قيادته و�سربه اأروع الأمثلة يف املواطنة احلقنّة والتفاين يف 

التي  الأ�س�س  ظل  يف  وذلك  واملجتمع،  الوطن  رفعة  �سبيل 

اأر�سى لها امل�سروع الإ�سالحي جلاللة امللك املفدى. 

كما ا�ستذكر جنيبي مبنا�سبة هذا العر�س الوطني مناقب 

وماآثر املغفور له باإذن اهلل تعاىل �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

له  كانت  الذي   – اهلل  رحمه   – خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

ب�سمات وا�سحة يف نه�سة البحرين وازدهارها خالل عقود 

خمتلف  يف  بالإجنازات  الغني  اململكة  تاريخ  من  طويلة 

امليادين والقطاعات. 

العيد  اإىل ذكرى  اأن جميع املواطنني يتطلعون  واأو�سح 

الوطني وعيد اجللو�س بفخر واعتزاز، لكونها منا�سبة وطنية 

عظيمة يجدنّد من خاللها ال�سعب البحريني الولء لهذا الوطن 

الغايل وقيادته الر�سيدة، م�سرًيا اىل ان هذه الأيام الوطنية 

مت  وما  النجاح  ق�س�س  ل�ستعرا�س  فر�سة  ت�سكل  املباركة 

حتقيقه يف خمتلف م�سارات التنمية، وما و�سلت اليه اململكة 

من تطور وازدهار مما جعلها حمط اأنظار العامل اأجمع. 

واأكد جنيبي اأنه يف ظل العهد الزاهر جلاللة امللك املفدى، 

البحرين  لفريق  الوزراء  رئي�س  العهد  ويل  �سمو  وقيادة 

حتقيق  يف  اململكة  جنحت  القت�سادية،  التنمية  وجمل�س 

ب�سيا�سات  مدعومة  قوية،  �سنوية  اقت�سادي  منو  معدلت 

على  والرتكيز  الدخل  م�سادر  وتنويع  متطورة  اقت�سادية 

تنمية القطاعات غري النفطية وتر�سيخ ال�سراكة بني القطاعني 

الرئي�سي  املحرك  اخلا�س  القطاع  لي�سبح  واخلا�س  العام 

كافة  ومعي�سة  رفاه  مب�ستوى  الرتقاء  اىل  و�سولً  للنمو، 

اأفراد املجتمع.

اجلاذبة  القت�سادية  البيئة  بف�سل  اإنه  جنيبي  وذكر 

ا�ستطاعت  والت�سريعات،  الأنظمة  ومرونة  لال�ستثمارات 

اأن  الزمن  من  عقدين  من  اأكرث  ال�سيف طوال  عقارات  �سركة 

ال�سركات البحرينية ريادة يف جمال  اأكرث  تكون واحدة من 

التطوير العقاري واإدارة مراكز الت�سوق والتجزئة وال�سيافة 

والرتفيه، ولت�ساهم م�ساهمة ملمو�سة يف الرتقاء مب�ستوى 

اأداء هذه القطاعات القت�سادية الواعدة على م�ستوى اململكة 

النوعية  م�ساريعها  تكون  اأن  على  احلر�س  كل  وحر�سها 

رافًدا من روافد القت�ساد الوطني والتنمية امل�ستدامة، موؤكًدا 

تهدف  مبتكرة  م�سروعات  موا�سلة طرح  ال�سركة يف  التزام 

وتلبي  جهة  من  ال�سياحي  القطاع  وتعزيز  ا�ستقطاب  اإىل 

احتياجات كافة �سرائح املجتمع من اأفراد وموؤ�س�سات جتارية 

من جهة اأخرى. 

�لزياين: روؤية جاللة �مللك قادت

 �لبحرين للعديد من �لإجناز�ت و�ملكت�صبات

النمو  اإىل  اأ�سار  فقد  الزياين،  خالد  الأعمال  رجل  اأما 

والزدهار الذي حققته مملكة البحرين يف خمتلف املجالت، 

روؤية  اأن  على  موؤكًدا  فح�سب،  القت�سادي  القطاعي  ولي�س 

لتحقيق  البحرين  قادت  ال�سامية  وتوجيهاته  امللك  جاللة 

العديد من املكت�سبات والإجنازات يف خمتلف املجالت.

نحو  بثبات  مت�سي  البحرين  مملكة  اإن  الزياين،  وقال 

املزيد من النمو منذ بداية العهد الزاهر جلاللة امللك، م�سرًيا 

اإىل اأن جاللته ا�ستطاع اأن يجعل البحرين بيئة مهيئة لنمو 

البيئة  بف�سل  املختلفة  ال�ستثمارات  وا�ستقطاب  الأعمال، 

التحتية التي تتمتع بها اململكة، والتي من بني الأكرث تطوًرا 

يف املنطقة.

واأ�ساد الزياين بالقيادة احلكيمة حلكومة البحرين بقيادة 

�سمو ويل العهد يف تعاملها مع جائحة كورونا، موؤكًدا على 

اأن البحرين �سبقت الكثري من الدول العاملية يف هذا املجال، 

واأنها قدمت دعًما �سخًيا فاق ما قامت به العديد من الدول، 

مع  التعامل  العامل يف  به  يحتذي  مثال  اأ�سبحت  اأنها  حتى 

ما يعادل %30  البحرين قدمت  اأن  واإدارتها. م�سيًفا  الزمة 

واملواطنني،  الوطني  لالقت�ساد  كدعم  الإجمايل  ناجتها  من 

وهو ما مل تقم به اأي دولة يف العامل.

القطاع  جلعل  احلكومية  التوجهات  اأن  الزياين  وبنينّ 

اخلا�س هو املحرك الرئي�سي لالقت�ساد الوطني، ميثل نقطة 

مهمة يف تاريخ القت�ساد البحريني، حيث �سيكون التعاون 

امل�سرتك بني القطاعني العام واخلا�س حمرًكا اأ�سا�سًيا وقوًيا 

لدفع القت�ساد الوطني للنمو ب�سكل قوي ومت�سارع.

ويل  �سمو  رئا�سة  ت�سري  البحرين  اأن  على  الزياين  واأكد 

�سلمان،  بن  خليفة  له  للمغفور  خلفا  الوزراء  ملجل�س  العهد 

هي خطوة جديدة تدعو للمزيد من التفاوؤل ب�ساأن امل�ستقبل، 

ملا يتمتع به �سموه من فكر وا�سرتاتيجيات اأثبتت جناحها يف 

اإدارة �سموه جلائحة  املواقف والأزمات، واآخرها  الكثري من 

كورونا بكل حكمة وحنكة.

كما اأعرب عن تفاوؤله باأن العام املقبل �سي�سد املزيد من 

التعايف لالقت�ساد البحريني والعاملي بعد الأزمات املتالحقة 

اأزمة  من  بدء  اجلاري  العام  خالل  العامل  �سربت  التي 

العاملية  الفائدة  اأ�سعار  وانخفا�س  النفط  اأ�سعار  انخفا�س 

وبعد ذلك اأزمة كورونا، لفًتا اإىل اأن املوؤ�سرات تعطي بع�س 

التفاوؤل ب�ساأن العام املقبل.

جلاللة  والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�سمى  الزياين  ورفع 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  وامللكي  ال�سمو  ول�ساحب  امللك 

الوزراء مبنا�سبة الأعياد الوطنية للمملكة، متمنًيا املزيد من 

التطور والنماء للبحرين حتت قيادة �سموهما.

�أمني: منا�صبة ل�صتذكار 

�لإجناز�ت ور�صم �مل�صتقبل �لو�عد

»�سركة  اأمني  عبداهلل  نبيل  الأعمال  رجل  قال  وبدوره، 

الوطني  بالعيد  اليام  هذه  نحتفى  لل�سيارات«:  اكزوتك 

املجيد، وهذه منا�سبة تتوحد فيها م�ساعر احلب والوفاء لهذا 

الوطن الغايل، الذى مننّ اهلل عليه بقيادة حكيمة ا�ستطاعت ان 

واملكا�سب،  املنجزات  من  الكثري  و�سعبه  الوطن  لهذا  حتقق 

الوطن  بهذا  تنه�س  التي  الطموحة  الروؤى  ت�ست�سرف  وان 

مبعث  هي  لإجنازات  والداعمة  احلا�سنة  البيئة  وتخلق 

التقدير والعتزاز، ومبنا�سبة العيد الوطني املجيد رفع اأمني 

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

ال�سمو امللكي الأمري  اململكة حفظه اهلل ورعاه، واىل �ساحب 

واىل  الوزراء  رئي�س  العهد  وىل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

ال�سعب البحريني بخال�س التهاين والتربيكات.

ت�سكل  بها  ونفخر  نعتز  التي  املنا�سبة  هذه  اإن  وقال 

حققتها  التي  واملكت�سبات  املنجزات  كل  ل�ستذكار  منا�سبة 

وم�سروعه  امللك  جاللة  روؤية  بف�سل  البحرين  مملكة 

ال�سالحي الذى بف�سله ا�ستطاعت اململكة اأن مت�سي بثبات 

نحو التنمية والتقدم وتكون لها مكانة حتظى بكل الحرتام 

بني الدول.

والعطاء  واخلري  الن�سانية  وطن  »البحرين  وا�ساف: 

التميز  الت�سامح والتعاي�س، ووطن  والأمن والأمان، ووطن 

القيادة  وروؤية  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  بف�سل  وكله  والبداع، 

يف  لل�سري  والعزمية  القوة  منها  ن�ستمد  التي  املخل�سة 

املبهرة  النجاحات  من  املزيد  امل�ستقبل وحتقيق  اىل  الطريق 

ي�سهد  ان  اأمني  نبيل  البحرين و�سعبها، ومتنى  على �سعيد 

العام اجلديد 2021 الذي ن�ستعد لإطاللته بعد فرتة قريبة 

املزيد من الأ�س�س التي تعزز قدراتنا على مواجهة التحديات 

وتداعيات كورونا.
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التجاري  واملجتمع  الغرفة  اعتزاز  عن  نا�س  �سمري  واأعرب 

بحجم االجنازات واملكت�سبات التي حققتها مملكة البحرين منذ 

انطالقة امل�سروع االإ�سالحي الوطني جلاللة امللك املفدى على 

بني  والتاآلف  امل�سرتك  الوطني  اجلهد  بف�سل  االأ�سعدة  كافة 

القيادة احلكيمة وال�سعب ملا فيه م�سلحة الوطن واملواطنني.

اإذ  البحرين  و�سناعة  جتارة  غرفة  اإن  نا�س  �سمري  وقال 

جاللة  عهد  يف  حتققت  التي  الكبرية  االإجنازات  عاليًا  ُتثمن 

البحرين  ململكة  م�سرفة  �سورة  ر�سمت  التي  املفدى  امللك 

لتجديد  املجيدة  املنا�سبة  هذه  لتنتهز  العامل،  خريطة  على 

العهد والوالء جلاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه، معاهدين 

وبذل  والرقي،  التقدم  طريق  على  قدًما  امل�سي  على  جاللته 

�ساحب  لروؤية  املباركة، حتقيًقا  امل�سرية  لدعم  اجلهود  اأق�سى 

والتن�سيق بني جميع  التكامل  ب�سرورة  اهلل-  اجلاللة -حفظه 

اجلهات واملوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة لتحقيق ما فيه اخلري 

وال�سالح للوطن واملواطن.

رفع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين على لسان رئيسه سمير عبداهلل ناس خالص التهاني والتبريكات للقيادة السياسية 
الحكيمة بمناسبة العيد الوطني المجيد التاسع واألربعين والذكرى )21( لتولي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى مقاليد الحكم في البالد، وِفي هذا الصدد، قال ناس إن الغرفة تنتهز هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميًعا 

لترفع إلى مقام عاهل البالد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى 
رئيس الوزراء، وإلى أعضاء الغرفة وأصحاب األعمال وجميع العاملين في مؤسسات القطاع الخاص وإلى شعب البحرين الوفي أصدق 

التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المجيدة.

»الغرفة« هناأت امللك وويل العهد وال�سعب مبنا�سبة العيد الوطني

نا�س: اإجنازات ر�سـمت �سورة مــ�سـرقة للـبحـريـن 

اإبراهيم زينل: الإجنازات

 �ست�ستمر ب�سبب حنكة القيادة

من جانبه، هناأ رجل الأعمال اإبراهيم زينل ح�ضرة 

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

بن  �ضلمان  الأمري  امللكي  ال�ضمو  املفدى و�ضاحب  البالد 

رئي�س  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

على  و�ضعب  حكومة  الر�ضيدة  والقيادة  الوزراء 

نفقد  ونحن  علينا  حتل  التي  ال�ضعيدة،  املنا�ضبة  هذه 

هذا  بناء  يف  الكبري  الدور  لها  كان  كبرية  �ضخ�ضية 

البلد األ وهو املغفور له باإذن اهلل �ضاحب ال�ضمو امللكي 

المري خليفة بن �ضلمان اآل خليفة.

وقال:»اإن البحرين مقبلة على تغيريات جذرية مع 

بداية ال�ضنة اجلديدة، ونتمنى ادامة ال�ضحة والعافية 

على اجلميع وان تزول هذه اجلائحة، وان تعود المور 

اىل جماريها، وان تبداأ حركة القت�ضاد مع بداية ال�ضنة 

اجلديدة«.

التي  بالجنازات  الر�ضيدة  القيادة  بدور  م�ضيًدا 

تلك  ت�ضتمر  اأن  ومتوقًعا  املا�ضية،  بال�ضنوات  حتققت 

الجنازات ب�ضبب الروؤية الثاقبة للقيادة الر�ضيدة.

ريا�س اأحمد: البحرين يف العهد 

الزاهر اأثبتت ن�سجها باإدارتها احلكيمة لأزمة كورونا

اإن  اأحمد  ريا�س  الأعمال  رجل  قال  جهته،  من 

والتطور  البناء  نحو  عمالقة  خطوات  خطت  البحرين 

امللكي  ال�ضمو  و�ضاحب  امللك،  الزاهر جلاللة  العهد  يف 

ويل العهد رئي�س الوزراء، واملغفور له باإذن اهلل �ضاحب 

ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن �ضلمان اآل خليفة.

اإجنازات عديدة يف  البحرين حققت  اإن  اأحمد  وقال 

املكا�ضب  من  والكثري  واملجالت،  القطاعات  خمتلف 

النيابي  العمل  اإىل  الوطني،  العمل  ميثاق  من  بداية 

والت�ضريعي و�ضول اإىل املكت�ضبات التي حققتها اململكة 

اإقليميا وعامليا.

واأ�ضاف اأحمد، اإن حكومة البحرين بقيادة �ضاحب 

ال�ضمو امللكي ويل العهد رئي�س الوزراء اأثبتت ن�ضجها 

املحنكة واحلكيمة والن�ضانية لأزمة  اإدارتها  من خالل 

كورونا، حيث �ضاهمت يف حفظ القت�ضاد الوطني من 

النهيار الذي تعر�ضت له عدد من دول العامل.

موؤكًدا  وقوته،  الوطني  القت�ضاد  مبتانة  اأ�ضاد  كما 

للخطط  نتاج  هو  بل  فراغ،  من  ياأت  مل  هذا  اأن  على 

ال�ضرتاتيجية املو�ضوعة من قبل القيادة، للو�ضول اإىل 

الهدف املن�ضود يف 2030.

ولفت اإىل اأن التفاوؤل ي�ضود القطاع التجاري برمته 

بقدرة �ضمو ويل العهد رئي�س الوزراء على قيادة الدفة 

وذلك  �ضلمان،  بن  خليفة  ال�ضمو  �ضاحب  للراحل  خلفا 

اأفكار جديدة قادرة على قيادة  ملا يتمتع به �ضموه من 

البحرين اإىل مكانة عالية اإقليمًيا وعاملًيا.

لـ»برينيز« التنفيذية  الرئي�سة 

ت�سيد بالإجنازات القت�سادية التي ت�سهدها اململكة

لالإعالم  برينيز  ملوؤ�ض�ضة  التنفيذي  الرئي�س  تقدمت 

والعالقات رباب اأحمد العامة بالتهنئة والتربيكات اإىل 

اآل  عي�ضى  بن  امللك حمد  اجلاللة  مقام ح�ضرة �ضاحب 

الأمري  امللكي  ال�ضمو  واإىل �ضاحب  البالد،  عاهل  خليفة 

الوزراء،  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان 

مبنا�ضبة العيد الوطني املجيد وعيد اجللو�س.

بالإجنازات  اأحمد  رباب  اأ�ضادت  املنا�ضبة،  وبهذه 

القطاعات  خمتلف  يف  البحرين  مملكة  حققتها  التي 

مقاليد  لت�ضلم �ضاحب اجلاللة  الزاهر  العهد  بداية  منذ 

�ضهدته  الذي  القت�ضادي  الزدهار  �ضيما  ول  احلكم، 

انطالق  منذ  البالد 

يف  متمثلة   2030 القت�ضادية  الروؤية  على  العمل 

اجلهود املبذولة من قبل رئي�س الوزراء الراحل �ضاحب 

ال�ضمو امللكي الأمري خليفة بن �ضلمان اآل خليفة تغمده 

اهلل بوا�ضع رحمته.

ال�ضمو  ل�ضاحب  البارز  الدور  اإىل  اأحمد  واأ�ضارت 

امللكي الأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة يف حتريك عجلة 

مبادرات  عرب  البحرين  مملكة  يف  القت�ضادية  التنمية 

الأهمية  بالغ  اأثر  من  لها  وما  املجال،  هذا  يف  �ضموه 

ت�ضب يف حتقيق منو  نوعية  ا�ضرتاتيجيات  و�ضع  يف 

الأعمال  رواد  حاجة  يلبي  ا�ضتثماري  ومناخ  م�ضتدام 

ناهيك  �ضواء،  حد  على  املحلي  والقت�ضاد  ال�ضباب 

مملكة  ت�ضهده  الذي  العاملي  القت�ضادي  النفتاح  عن 

البحرين.  

والتوجيهات  ال�ضديدة  القرارات  اأن  اأحمد  واأكدت 

الأمري �ضلمان بن حمد  امللكي  ال�ضمو  احلكيمة ل�ضاحب 

اآل خليفة �ضاهمت ب�ضكل فعال يف دعم الإبداع والتميز 

للتطوير  احلثيثة  م�ضاعيه  من خالل  القطاعات  كل  يف 

اإىل  املتبعة، بالإ�ضافة  الُنظم والأ�ضاليب  والتحديث يف 

غمار  خلو�س  البحريني  لل�ضباب  وت�ضجيعه  دعمه 

ريادة الأعمال و�ضن القوانني الالزمة لذلك. 

ال�سعيد: فر�سة ل�ستذكار منجزاتنا الوطنية

اأكد رئي�س جمعية البحرين للمعار�س واملوؤمترات 

كل  لتجديد  فر�ضة  الوطنى  العيد  اأن  ال�ضعيد  كاظم 

كما  احلكيمة،  والقيادة  للوطن  والوفاء  الولء  معانى 

حققتها  التي  الوطنية  املنجزات  ل�ضتذكار  فر�ضة  هو 

وال�ضرار  العزم  واثبات  امليادين،  كافة  يف  البحرين 

من  املزيد  لنا  يحقق  ما  اىل  ببالدنا  قدماً  امل�ضي  على 

العزة واملنعة والنماء والزدهار.

اأرفع  العزيزة  املنا�ضبة  بهذه  ال�ضعيد:»اإنني  وقال 

اىل مقام �ضاحب اجلاللة امللك حفظه اهلل ورعاه، واىل 

الوزراء، واىل  العهد رئي�س  امللكي ويل  ال�ضمو  �ضاحب 

والتربيكات،  التهاين  اآيات  باأ�ضدق  البحرين  �ضعب 

مقرونة باأ�ضدق التمنيات باأن تن�ضب جهود اجلميع يف 

م�ضرية العمل الوطني يف املرحلة املقبلة على ما ير�ضخ 

وتاأكيد  اجلميع،  نفو�س  يف  ال�ضاحلة  املواطنة  روح 

وال�ضعب  القيادة  بني  والتعا�ضد  التعاون  على  العزم 

وحماية  املنجزات  من  املزيد  وحتقيق  امل�ضرية  لإكمال 

حتقق  م�ضرقة  جديدة  �ضفحة  فتح  واي�ضاً  املكت�ضبات، 

عرب  خا�ضة  البحريني  املواطن  تطلعات  يلبي  ما  كل 

القطاعات  كافة  ودعم  التنمية  خلطط  الدفع  من  املزيد 

واملوؤ�ض�ضات وت�ضريع دوران عجلة القت�ضاد والأن�ضطة 

رفع  تتطلب  حتديات  ظل  يف  والقت�ضادية  التجارية 

جاهزيتنا ملواجهتنا لها.

الأهلي: يدنا بيد احلكومة

 للمحافظة على املكت�سبات التي حتققت

جمل�س  ع�ضو  الأهلي  علي  نا�ضر  هناأ  وبدوره، 

ادارة جمعية رجال العمال البحرينية ح�ضرة �ضاحب 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

حمد  بن  �ضلمان  الأمري  امللكي  ال�ضمو  و�ضاحب  املفدى، 

اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى رئي�س الوزراء 

الغالية  مملكتنا  احتفالت  مبنا�ضبة  الر�ضيدة  والقيادة 

بالعيد الوطني وعيد جلو�س جاللة ملك البالد املفدى.

التهاين  اآيات  اأ�ضمى  نرفع  اأن  »ي�ضرنا  وقال: 

ح�ضرة  ل�ضيدي  الوطنية  املنا�ضبة  بهذه  والتربيكات 

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

المري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  وح�ضرة  املفدى،  البالد 

�ضلمان بن حمد بن عي�ضى اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء املوقر، واىل �ضعب البحرين وكل مقيم 

باأن  وجل  عز  املوىل  داعني  الطيبة،  الر�س  هذه  على 

يدمي  وباأن  البحرين،  و�ضعب  الر�ضيدة  قيادتنا  يحفظ 

مملكتنا  يحفظ  وباأن  والعافية،  ال�ضحة  نعمة  علينا 

فاإننا  الوطنية  املنا�ضبة  وبهذه  و�ضالم،  باأمن  الغالية 

الر�ضيدة، ون�ضكر �ضيدى ح�ضرة  لقيادتنا  الولء  جندد 

عهده  ويل  و�ضمو  املفدى،  البالد  ملك  اجلاللة  �ضاحب 

من  قدموه  ما  كل  على  الوزراء  جمل�س  رئي�س  المني 

خالل  التجارية  والقطاعات  للمواطنني  وموازرة  دعم 

الفرتات  خالل  اجنازه  من  مت  وما   ،19 كوفيد  اأزمة 

املا�ضية للمحافظة على املكت�ضبات الوطنية واملحافظة 

التي  الع�ضيبة  الفرتة  خالل  العمال  ا�ضتمرارية  على 

مرت بها البالد وال�ضكر اجلزيل للقيادتنا الر�ضيدة على 

توفريهم اللقاحات اخلا�ضة للمواطنني واملقيمني جماًنا 

حفظ اهلل قيادتنا وكل مقيم على اأر�س اخلري وال�ضالم 

واملحبة«.

حامد فخرو: ذكرى اليوم 

الوطني عر�س تتجلى فيه اأ�سمى اأ�سكال الوطنية

ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�س  فخرو،  حامد  ورفع 

»فخرو للعقارات« خال�س التهاين والتربيكات للقيادة 

والذكرى   49 املجيد  الوطني  العيد  مبنا�ضبة  احلكيمة 

21 لتويل ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى مقاليد احلكم يف البالد.

البحريني هو عر�س تتجلى  الوطني  »العيد  وقال: 

اأ�ضمى ا�ضكال الوطنية، وهو جتديد للعهد والوعد  فيه 

حل�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة 

امل�ضرية  ورعاه-قائد  اهلل  -حفظه  املفدى  البالد  عاهل 

حتت  وت�ضهده  البحرين  �ضهدته  ما  ال�ضاملة،  التنموية 

حيث  الوا�ضحة،  روؤيته  ب�ضبب  هو  مليكتنا  راية 

املكا�ضب  من  املزيد  تك�ضب  ان  البحرين  ا�ضتطاعت 

ظل  يف  البحرين  ت�ضهده  ما  اأن  وبنينّ  القت�ضادية«. 

من  جاء  اهلل،  حفظه  املفدى  امللك  جلاللة  الزاهر  العهد 

الدول  البحرين يف م�ضاف  ثاقبة و�ضعت  روؤية  خالل 

الجتماعية وال�ضيا�ضية  ال�ضعدة  املتقدمة، على جميع 

واملعي�ضية. والقت�ضادية 

الــعــيــد الـــوطـــنـــي ذكـــــرى مــ�ــســرية وطــنــيــة حــافــلــة بــاملــحــطــات املــهــمــة وبــــــالإجنــــــازات واملــكــتــ�ــســبــات

ــتــثــنــائــيــة الــبــحــريــن متــ�ــســي بــثــبــات لــلــتــعــايف والــتــنــمــيــة والـــنـــمـــو والــتــطــور رغــــم الــــظــــروف ال�ــس

كاظم ال�سعيد
ريا�س اأحمدنبيل اأمنيعي�ضى جنيبينا�سر االأهلي

ابراهيم زينلحامد فخروخالد الزيايننبيل كانو



رئي�س  ال�صالح  �صالح  بن  علي  رفع 

واأ�صدق  التهاين  اآيات  اأ�صمى  ال�صورى  جمل�س 

امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  اإىل  التربيكات 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد 

باأعيادها  البحرين  مملكة  احتفال  ملنا�صبة 

اإحياء  دي�صمرب   17-16 يومي  يف  الوطنية 

لذكرى قيام الدولة البحرينية احلديثة يف عهد 

يف  م�صلمة  عربية  دولة  الفاحت  اأحمد  املوؤ�ص�س 

يف  ان�صمامها  وذكرى  ميالدية،   1783 العام 

الأمم املتحدة كدولة كاملة الع�صوية، والذكرى 

21 لت�صلم ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك املفدى 

اأ�صدق م�صاعر الولء  ملقاليد احلكم، معربا عن 

والوفاء والعتزاز بقيادة جاللة العاهل املفدى 

احلكيمة، ومبا توا�صل مملكة البحرين اإجنازه 

التقدم  طريق  على  لها  م�صهود  خطوات  من 

جاللة  توجهات  ظل  يف  امل�صتدامة  والتنمية 

لطموحات  حتقيقا  ال�صديدة،  املفدى  العاهل 

�صعب مملكة البحرين الويف واملحب لقيادته. 

واأ�صاد رئي�س جمل�س ال�صورى بالإجنازات 

العاهل  جاللة  عهد  يف  حتققت  التي  الكبرية 

املفدى امليمون، ور�صمت �صورة م�صرفة ململكة 

هذه  منتهزا  ال�صعد،  جميع  على  البحرين 

املنا�صبة العزيزة لتجديد العهد والولء جلاللة 

اأق�صى  ببذل  جاللته  معاهدا  املفدى،  العاهل 

عمل  خالل  من  املباركة  امل�صرية  لدعم  اجلهود 

جمل�س ال�صورى، وبالتعاون الدائم والبناء مع 

جمل�س النواب واحلكومة املوقرين، لتحقيق كل 

ما فيه اخلري وال�صالح للوطن واملواطن. 

تهنئته  ال�صورى  جمل�س  رئي�س  واختتم 

يحفظ  اأن  القدير  العلي  للموىل  بالتوجه 

موفور  جاللته  على  ويدمي  املفدى  العاهل 

جاللته  وميد  وال�صعادة،  والعافية  ال�صحة 

ي�صعى  ما  خطاه يف  ويبارك  وتوفيقه،  بعونه 

و�صعب  الغايل  للوطن  ونه�صة  خري  من  اإليه 

مملكة البحرين الويف، واأن يعيد هذه املنا�صبة 

الوطنية املجيدة على جاللة امللك املفدى وعلى 

اململكة و�صعبها الويف باخلري والزدهار ودوام 

التقدم. 

كما رفع رئي�س جمل�س ال�صورى ل�صاحب 

اآل خليفة  الأمري �صلمان بن حمد  امللكي  ال�صمو 

التهاين  خال�س  الوزراء  رئي�س  العهد  ويل 

البحرين  مملكة  احتفال  ملنا�صبة  والتربيكات 

الوطنية يف يومي 16-17 دي�صمرب  باأعيادها 

احياء لذكرى قيام الدولة البحرينية احلديثة يف 

اأحمد الفاحت دولة عربية م�صلمة  عهد املوؤ�ص�س 

يف  ان�صمامها  وذكرى  ميالدية،   1783 العام 

الأمم املتحدة كدولة كاملة الع�صوية، والذكرى 

21 لت�صلم ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك املفدى 

حفظه اهلل ورعاه ملقاليد احلكم، داعيا املوىل عز 

املجيدة  الوطنية  املنا�صبة  هذه  يعيد  اأن  وجل 

وال�صعب  الغالية  مملكتنا  وعلى  �صموه  على 

بكل  مثمنا  والزدهار،  التقدم  من  مبزيد  الويف 

التي  الكبرية  �صموه  جهود  والثناء  التقدير 

حققت ململكة البحرين مكت�صبات واإجنازات يف 

ظل العهد الزاهر حل�صرة �صاحب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�صى اآل خليفة ملك البالد املفدى، مبا 

البحرين  ململكة  ومتقدمة  م�صرفة  �صورة  ر�صم 

على خريطة العامل. 

للموىل  ال�صورى  جمل�س  رئي�س  وتوجه   

العلي القدير اأن يحفظ �صمو ويل العهد رئي�س 

موفور  �صموه  على  ويدمي  ويرعاه  الوزراء 

ال�صحة والعافية، واأن ي�صدد على طريق اخلري 

والتقدم  التنمية  من  املزيد  نحو حتقيق  خطاه 

يف  املباركة  امل�صرية  هذه  ملوا�صلة  والزدهار 

�صبيل خري وعزة الوطن وتقدمه. 

رئي�س  ال�صالح  �صالح  بن  علي  وهناأ 

جنل�س ال�صورى، �صاحبة ال�صمو امللكي الأمرية 

امللك  جاللة  خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �صبيكة 

ملنا�صبة  للمراأة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  املفدى 

يف  الوطنية  باأعيادها  البحرين  مملكة  احتفال 

قيام  لذكرى  احياء  دي�صمرب   17-16 يومي 

املوؤ�ص�س  عهد  يف  احلديثة  البحرينية  الدولة 

اأحمد الفاحت دولة عربية م�صلمة العام 1783 

املتحدة  الأمم  يف  ان�صمامها  وذكرى  ميالدية، 

لت�صلم   21 والذكرى  الع�صوية،  كاملة  كدولة 

حفظه  املفدى  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة 

عز  املوىل  داعيا  احلكم،  ملقاليد  ورعاه  اهلل 

العزيزة  الوطنية  املنا�صبة  هذه  يعيد  اأن  وجل 

باملزيد  الويف  و�صعبها  الغالية  مملكتنا  على 

القيادة احلكيمة،  التقدم والزدهار يف ظل  من 

م�صتذكرين بكل الفخر والعتزاز املنجزات التي 

حتققت للوطن واملواطن على خمتلف ال�صعد، 

الزاهر حل�صرة �صاحب اجلاللة  العهد  يف ظل 

امللك املفدى، ودور �صموها الرائد يف كل ما حققه 

الوطن من اإجنازات كبرية خا�صة فيما يتعلق 

باملراأة البحرينية، �صائال املوىل العلي القدير اأن 

يحفظ �صموها، واأن يعيد هذه املنا�صبة املجيدة 

والنماء  اخلري  من  باملزيد  الغالية  اململكة  على 

يف ظل القيادة احلكيمة.
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زينل تهنئ امللك وويل العهد رئي�س الوزراء بالأعياد الوطنية:

 املنا�صبات الوطنية فر�صة لتجديد الولء للقيادة وتعزيز النتماء

رفعت فوزية بنت عبداهلل زينل رئي�صة 

التهاين وعظيم  اآيات  اأ�صمى  النواب  جمل�س 

التربيكات اإىل ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، 

حفظه اهلل ورعاه، مبنا�صبة احتفالت مملكة 

لذكرى  اإحياء  الوطنية،  باأعيادها  البحرين 

املوؤ�ص�س  عهد  يف  البحرينية  الدولة  قيام 

كدولة   - ثراه  اهلل  طيب   - الفاحت  اأحمد 

عربية م�صلمة عام 1783 ميالدية، وذكرى 

كاملة  كدولة  املتحدة  الأمم  يف  ان�صمامها 

�صاحب  ح�صرة  تويل  وذكرى  الع�صوية، 

اجلاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ملقاليد 

احلكم.

وقفة  متثل  الوطنية  الأعياد  اأن  واأكدت 

احلكيمة  للقيادة  والولء  العهد  لتجديد 

النتماء  قيم  وتعزيز  املفدى،  امللك  جلاللة 

الوحدة  اأوا�صر  وتقوية  الغايل،  للوطن 

ومنا�صبة  املجتمعي،  والتما�صك  الوطنية 

على  وحتفيزها  الوطنية،  الروح  لتنمية 

املخل�س  والعمل  العطاء،  م�صرية  موا�صلة 

لتعظيم املنجزات واملكت�صبات، التي تتحقق 

امللك  جلاللة  الزاهر  العهد  ظل  يف  يوميا 

حفظه اهلل ورعاه، داعية املوىل عز وجل اأن 

ال�صحة،  مبوفور  وميتعه  جاللته  يحفظ 

واأن  وال�صداد،  والتوفيق  بالعون  وميده 

يدمي على مملكة البحرين الأمن وال�صتقرار 

والتنمية والزدهار.

النواب،  جمل�س  رئي�صة  هناأت  كما   

�صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء حفظه 

اهلل، بهذه املنا�صبات الوطنية الغالية، �صائلة 

وميتعه  �صموه،  يحفظ  اأن  وجل  عز  اهلل 

يبارك  واأن  والعافية،  ال�صحة  مبوفور 

من  املزيد  حتقيق  نحو  اخلرية،  م�صاعيه 

م�صيدة  احل�صارية،  والإجنازات  التنمية 

باجلهود الكبرية التي يبذلها �صموه من اأجل 

تر�صيخ دعائم النه�صة ال�صاملة للوطن ومبا 

ي�صهم يف حتقيق تطلعات املواطنني.

النواب،  جمل�س  حر�س  واأكدت 

ال�صلطتني  بني  التعاون  اأطر  توطيد  على 

الت�صريعية والتنفيذية، ا�صتنارة بتوجيهات 

ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى،  امللك  جاللة 

وا�صتمرار اجلهود لتحقيق الزدهار للوطن، 

واخلري للمواطنني، باعتبارهم املحور الذي 

تدور حوله م�صاعي التنمية والتطوير.

عن  النواب  جمل�س  رئي�صة  اأعربت  كما 

البحرين  مملكة  ل�صعب  تهانيها  خال�س 

والتي  الوطنية،  املنا�صبات  بهذه  الويف، 

قلوب  يف  والغالية  الرفيعة  املكانة  حتتل 

اجلميع ملا لها من اأثر يف تنمية قيم الإخال�س 

والولء للوطن، وا�صتلهام الدرو�س يف حب 

الوطن والتفاين من اأجل ازدهاره وتقدمه.

ترتب  وما  الراهنة  املرحلة  اأن  واأكدت 

اآثار جراء تف�صي جائحة كورونا  عليها من 

املنا�صبات  من  جتعل  »كوفيد-19«، 

املواطنة،  روح  لتعزيز  فر�صة  الوطنية، 

للعمل  الوطن،  اأبناء  وعزم  همم  وتعبئة 

اأجل  من  والطاقات،  اجلهود  تكري�س  على 

ورفع  والتحديات،  ال�صعوبات  جتاوز 

دعم  يف  اإ�صهاما  الوطني،  الإجناز  م�صتوى 

من  مزيد  نحو  ال�صاملة  التنموية  النه�صة 

التقدم والنماء والزدهار، لتحقيق م�صتقبل 

�صائلة  والقادمة،  احلالية  لالأجيال  اأف�صل 

على  املنا�صبات  هذه  يعيد  اأن  وجل  عز  اهلل 

مملكة البحرين وهي مت�صي بقوة يف طريق 

يف  و�صاخمة  عالية  رايتها  لرتتفع  التنمية 

الإقليمية والدولية يف ظل  املحافل  خمتلف 

القيادة احلكيمة جلاللة امللك املفدى حفظه 

اهلل ورعاه.

رئي�سة جمل�س النواب

ال�صالح: الإجنازات الكبرية

حتققـــت يف عهـــد امللك امليمون

رئي�س جمل�س ال�سورى

جامعة البحرين حتتفل بالعيد الوطني اإلكرتونًيا.. حمزة: 

قيادتنا جعلت الإن�صان اأولوية و�صالمته هدًفا و�صحته غاية

الدكتور  الأ�صتاذ  البحرين  رئي�س جامعة  هناأ 

ممثلة  الر�صيدة،  القيادة  حمزة،  يو�صف  ريا�س 

عي�صى  بن  امللك حمد  اجلاللة  يف ح�صرة �صاحب 

ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

اآل  بن حمد  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو  و�صاحب 

خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى رئي�س الوزراء 

حفظه اهلل ورعاه، بالعيد الوطني وعيد اجللو�س، 

مهنًئا كذلك حكومة مملكة البحرين و�صعبها الويف 

بهذه املنا�صبة الوطنية ال�صعيدة.

جامعة  احتفالت  حمزة  اأ.د.  كلمة  وافتتحت 

اإلكرتونًيا  اأقيمت  التي  الوطني  بالعيد  البحرين 

بكلمة  2020م(  دي�صمرب   15( الثالثاء  اأم�س 

البحرين  جامعة  حما�س  فيها  اأكد  ترحيبية، 

الحتفال  يف  ال�صتمرار  يف  البالغني  واهتمامها 

كورونا  جائحة  ا�صتمرار  رغم  الوطني  بالعيد 

على  املجتمعي  بالتالحم  م�صيًدا  )كوفيد-19(، 

جميع امل�صتويات، وقال: »ما اأبداه اأبطال ال�صفوف 

ت�صطر  وت�صحيات  بطولت  من  واأ�صرهم  الأوىل 

موا�صلة  من  حتقق  ما  اإىل  لفًتا  الذهب،«،  مباء 

القيام بالأدوار احليوية يف جميع القطاعات التي 

اأو انقطاع خالل  ا�صتمرت يف عملها دون اأي خلل 

البحرين  مملكة  قيادة  اإىل  ذلك  مرجًعا  اجلائحة، 

عينيها،  ن�صب  واملقيم  املواطن  و�صعت  »التي 

وجعلت الإن�صان اأولوية، و�صالمته هدًفا، و�صحته 

اإىل جهود جامعة  اجلامعة  رئي�س  واأ�صار  غاية«. 

الر�صمية،  للتوجيهات  وا�صتجابتها  البحرين، 

منت�صبيها،  �صالمة  ي�صمن  ما  بكل  الأخذ  عرب 

جناح  اإىل  لفًتا  وطلبة،  واإداريني  اأكادمييني  من 

املعلومات،  تقنية  الإلكرتوين ومركز  التعلم  مركز 

الطلبة  وا�صتجابة  واإبداعاتهم،  الأ�صاتذة  وتعاون 

وقت  يف  الإلكرتوين  التعلم  اإىل  للتحول  الكبرية 

قيا�صي وقال: »بينت لنا اجلائحة القدرات الكامنة 

داخل الإن�صان، فالتحديات ت�صقل معادننا وتظهر 

اأف�صل ما فينا«.

رئي�س جامعة البحرين
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لدى  البحرين  مملكة  �سفارة  احتفت 

جمهورية اإندوني�سيا، مبنا�سبة احتفالت مملكة 

قيام  لذكرى  اإحياء  الوطنية  باأعيادها  البحرين 

املوؤ�س�س  عهد  يف  احلديثة  البحرينية  الدولة 

عام 1783  م�سلمة  عربية  كدولة  الفاحت  اأحمد 

ميالدية، وذكرى تويل ح�سرة �ساحب اجلاللة 

احلكم،  ملقاليد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك 

وذلك يف مقر ال�سفارة. 

الدكتور  رفع  املجيدة،  املنا�سبة  وبهذه 

حممد غ�سان حممد عدنان �سيخو، �سفري مملكة 

وكافة  اإندوني�سيا،  جمهورية  لدى  البحرين 

منت�سبي ال�سفارة وعوائلهم، اأ�سمى اآيات التهاين 

امللك  اجلاللة  �ساحب  حل�سرة  والتربيكات 

املفدى،  البالد  ملك  خليفة،  اآل  عي�سى  بن  حمد 

حفظه اهلل ورعاه، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

املوىل عز و  اهلل، داعني  الوزراء، حفظه  جمل�س 

جل اأن يدمي على مملكة البحرين عزها وتقدمها 

ورفعتها واأن يحفظها قيادة وحكومة و�سعًبا. 

احلكيمة  القيادة  قدمته  مبا  ال�سفري  واأ�ساد 

من  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جلاللة 

اأعمال جليلة ت�سب جميعها يف م�سلحة مملكة 

يف  الباهرة  النجاحات  اإىل  بالإ�سافة  البحرين، 

به احلكومة  قامت  ما  اأن  موؤكًدا  املجالت،  كافة 

البحريني  لل�سعب  العون  تقدمي  من  املوقرة 

تف�سي  مواجهة  يف  الأفا�سل  واملقيمني  النبيل 

املختلفة  ال�سغوطات  وتخفيف  كورونا  وباء 

الناجتة عن تف�سي الوباء.

البحرين  مملكة  �سفارة  اأقامت 

مقر  يف  حفاًل  كوالملبور،  يف 

مملكة  احتفال  مبنا�سبة  ال�سفارة، 

اإحياًء  الوطنية  باأعيادها  البحرين 

البحرينية يف  الدولة  قيام  لذكرى 

كدولة  الفاحت  اأحمد  املوؤ�س�س  عهد 

عربية م�سلمة عام 1783 ميالدية، 

وذكرى ان�سمامها يف الأمم املتحدة 

وذكرى  الع�سوية،  كاملة  كدولة 

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  تويل 

ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى،  امللك 

مقاليد احلكم، حيث اقت�سر احلفل 

وموظفي  الدبلوما�سي  الكادر  على 

لالإجراءات  تنفيًذا  وذلك  ال�سفارة، 

تف�سي  ملنع  املحددة  الحرتازية 

فريو�س كورونا. 

رفعت  املنا�سبة،  وبهذه 

القائم  ال�سالح،  مرام  امل�ست�سار 

البحرين يف  �سفارة مملكة  باأعمال 

التهاين  اآيات  اأ�سمى  كوالملبور، 

�ساحب  ح�سرة  اإىل  والتربيكات 

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

خليفة، عاهل البالد املفدى، حفظه 

اهلل ورعاه، و�ساحب ال�سمو امللكي 

خليفة،  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري 

حفظه  الوزراء،  رئي�س  العهد  ويل 

اهلل، م�سيدة بالعالقات املتميزة بني 

والتي  وماليزيا  البحرين  مملكة 

�سهدت تنامًيا كبرًيا خالل ال�سنوات 

املا�سية، وتطابقت مواقف البلدين 

امللفات  من  العديد  يف  ال�سيا�سية 

معربة  وامل�ستجدات،  والق�سايا 

عن اأملها يف رفع م�ستوى التعاون 

متمنية  جديدة،  اآفاق  اإىل  امل�سرتك 

الكرمي  و�سعبها  البحرين  ململكة 

دوام الرفعة والعزة والرخاء.

رفع التهاين للملك وويل العهد رئي�س الوزراء مبنا�صبة الأعياد الوطنية.. نا�صر بن حمد:

 البحرين تعي�س مرحلة زاهرة من مراحل التحديث ال�صامل
رفع �سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة 

امللك لالأعمال الإن�سانية و�سوؤون ال�سباب اأ�سمى اآيات التهاين 

امللك حمد  اجلاللة  اإىل ح�سرة �ساحب  التربيكات  وخال�س 

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

يومي  الوطنية  باأعيادها  البحرين  مملكة  احتفال  مبنا�سبة 

البحرينية  الدولة  قيام  لذكرى  اإحياًء  دي�سمرب  و17   16

الفاحت دولة عربية م�سلمة  اأحمد  املوؤ�س�س  احلديثة يف عهد 

املتحدة  الأمم  يف  ان�سمامها  وذكرى  ميالدية،   1783 عام 

حفظه  امللك  جاللة  ت�سلم  وذكرى  الع�سوية،  كاملة  دولة 

التهاين  �سموه  رفع  كما  البالد.  مقاليد احلكم يف  اهلل ورعاه 

والتربيكات اإىل �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء بهذه املنا�سبة الوطنية 

املجيدة.

»نحتفل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�سر  ال�سيخ  �سمو  وقال 

بالأعياد الوطنية املجيدة يف العهد الزاهر حل�سرة �ساحب 

اجلاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه وبالإجنازات احل�سارية 

العظيمة وال�سروح ال�ساخمة التي حققتها اململكة يف �ستى 

جوانبها  يف  والتكامل  بال�سمولية  ات�سمت  والتي  امليادين 

البحرين  لبناء  وطنية  حمطة  لت�سّكل  والب�سرية،  التنموية 

فيها  رائدة تتحقق  تاريخية  احلديثة وتكون عنوانا ملرحلة 

على  البحرين  مكانة  من  تعزز  التي  الإجناز  تلو  الإجناز 

خمتلف الأ�سعدة«.

»حتتفي  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�سر  ال�سيخ  �سمو  وتابع 

مملكة البحرين هذا العام بالعيد الوطني املجيد وذكرى تويل 

جاللة امللك مقاليد احلكم وهي تعي�س يف مرحلة زاهرة من 

واقتدار  حنكة  بكل  يقودها  التي  ال�سامل  التحديث  مراحل 

ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك املفدى من خالل م�سروع جاللته 

التطور  اأ�سا�سية لكل م�ساريع  الذي �سكل دعامة  الإ�سالحي 

والنه�سة يف اململكة عرفتها اململكة على خمتلف الأ�سعدة«.

وبني �سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة »رغم التحديات 

التي فر�ستها جائحة كورونا اإل اأن مملكة البحرين وبف�سل 

توجيهات جاللة امللك املفدى وا�سلت م�سريتها املظفرة نحو 

الإجنازات التنموية املختلفة وباتت البحرين منوذجا مثاليا 

اىل فر�س حقيقية،  التحديات  املنطقة من خالل حتويل  يف 

وهو الأمر الذي متثل يف موا�سلة التقدم والزدهار وتنفيذ 

على  مبا�سر  تاأثري  لها  كانت  التي  واملبادرات  امل�ساريع 

القطاعات التنموية يف اململكة وموا�سلة م�سريتها«. 

واأ�ساف �سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة »وختاما، 

حتققت  التي  الكبرية  الإجنازات  اإىل  بالغ  باعتزاز  ننظر 

اهتمام  بف�سل  اململكة  يف  والريا�سية  ال�سبابية  للحركة 

ال�سامية  وتوجيهاته  الوطن  ب�سباب  املفدى  امللك  جاللة 

العري�سني  القطاعني  هذين  بتطوير  الكفيلة  الظروف  بخلق 

من ال�سعب البحريني الويف معاهدين جاللته على موا�سلة 

العمل اجلاد من اأجل حتقيق روؤى واأفكار جاللته مبا ي�سمن 

يف اإعداد اأجيال من ال�سباب املتم�سك بدينه واملرتبط ارتباطا 

وثيقا بوطنه واأمته واملت�سلح بالعلم واملعرفة والقادر على 

امل�سرفة  ال�سورة  البحرين وعك�س  با�سم  الإجنازات  حتقيق 

عن مملكتنا الغالية يف خمتلف املحافل«.
�صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد 

ال�صفري الإماراتي يوؤكد قوة ومتانة العالقات بني الإمارات والبحرين

زايد  بن  حمدان  بن  �سلطان  ال�سيخ  اأكد 

العربية  الإمارات  دولة  �سفري  نهيان،  اآل 

املتحدة لدى مملكة البحرين، اأن خ�سو�سية 

ومملكة  الإمارات  دولة  بني  العالقات 

البحرين تنبع من ال�سالت القوية والعالقات 

الأخوية املتميزة بني قيادتي البلدين، عالوة 

ال�سعبني  بني  الجتماعية  العالقات  على 

�سواء  امل�سرتكة،  للروابط  اإ�سافة  ال�سقيقني، 

يف اإطار جمل�س التعاون اخلليجي، اأو على 

اإىل  م�سرًيا  والإ�سالمي،  العربي  ال�سعيدين 

اأن ذلك انعك�س على التطابق يف التوجهات 

املختلفة للبلدين.

�سحافية  ت�سريحات  خالل  ذلك  جاء 

لل�سيخ �سلطان بن حمدان بن زايد اآل نهيان، 

مبنا�سبة الحتفال باليوم الوطني البحريني 

الواحد  اجللو�س  وعيد  والأربعني،  التا�سع 

والع�سرين. 

وقال ال�سيخ �سلطان بن حمدان بن زايد، 

»ي�سرنا اأن نهنئ �ساحب اجلاللة امللك حمد 

البحرين  مملكة  ملك  خليفة  اآل  عي�سى  بن 

و�سعبها ال�سقيق باليوم الوطني املجيد وعيد 

جلو�س جاللة امللك املفدى، �سائلني اهلل تعاىل 

اأفراحها  ويدمي  واأهلها  البحرين  يحفظ  اأن 

واأمنها وا�ستقرارها«.

واأكد ال�سفري الإماراتي لدى اململكة اأن هذه 

بالأخوة  لالحتفال  لنا  فر�سة  هي  املنا�سبة 

الذي  امل�سرتك  وامل�سري  والتاريخ  ال�سادقة 

املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  يربط 

البلدين  جتمع  حيث  البحرين،  مملكة  مع 

جذورها  متتد  تاريخية  عالقات  ال�سقيقني 

ال�سنوات،  بقوة مع مر  تنمو  لعقود طويلة، 

بف�سل من اهلل وعزمية قيادة البلدين. 

البلدين  بني  العالقات  اأن  واأ�ساف 

ال�سقيقني، عالقات تقوم على اأ�سا�س امل�ساندة 

اإىل  وم�سرًيا  الق�سايا.  معظم  يف  امل�سرتكة 

اأن اللجنة الإماراتية - البحرينية امل�سرتكة 

انبثقت يف عام 2000، لها دور كبري  التي 

يف  امل�سرتك  التعاون  وتطوير  تعزيز  يف 

والقت�سادية  ال�سيا�سية  كافة؛  املجالت 

والع�سكرية  وال�ستثمارية  والتجارية 

والثقافية وال�سياحية والإعالمية وال�سوؤون 

والطاقة  والبيئية  وال�سحية  الجتماعية 

والنقل واملوا�سالت.

القت�سادية  العالقات  اأن  اإىل  م�سرًيا 

يف  ملحوًظا  تطوًرا  ت�سهد  البلدين  بني 

وال�ستثمارات  التجاري  التبادل  جمالت 

املال  قطاعات  يف  والتعاون  امل�سرتكة 

يف  والطاقة،  والنفط  وال�سياحة  والأعمال 

البلدين  بني  الر�سمية  الزيارات  تبادل  ظل 

التجارية  والوفود  امل�ستويات،  اأعلى  على 

وال�ستثمارية، وبلغ حجم التبادل التجاري 

جمال  يف  دولر،  مليار   2.4 البلدين  بني 

العام  خالل  وذلك  النفطية،  غري  ال�سلع 

2019م.

ال�سيخ  جدد  ت�سريحاته،  ختام  ويف 

�سلطان بن حمدان بن زايد اآل نهيان، �سفري 

مملكة  لدى  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 

البحرين، تهانيه اإىل قيادة و�سعب البحرين 

بعيدهم الوطني، وعيد جلو�س جاللة امللك، 

متمنًيا اأن تعود هذه الذكرى ومملكة البحرين 

تنعم مبزيد من الرخاء والنماء والرفاهية.

ال�صيخ �صلطان بن حمدان بن زايد اآل نهيان

را�سد  بن  عبداهلل  ال�سفري  رفع 

املديلوي �سفري �سلطنة عمان لدى مملكة 

الدبلوما�سي،  ال�سلك  عميد  البحرين، 

اإىل  والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�سمى 

مقام ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى 

حفظه اهلل ورعاه، واإىل �ساحب ال�سمو 

امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، واإىل 

احتفال  مبنا�سبة  البحريني،  ال�سعب 

الوطنية  باأعيادها  البحرين  مملكة 

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  تويل  وذكرى 

مقاليد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك 

احلكم.

الوطنية  الأيام  هذه  يف  اإن  وقال   

البحرين  مملكة  تزهو  املجيدة 

التنموية،  ومكت�سباتها  مبنجزاتها 

ومبا و�سلت اإليه من اإجنازات متعددة 

جاللة  تويل  فمنذ  املجالت،  �ستى  يف 

امل�سروع  وتد�سني  احلكم  مقاليد  امللك 

ورعاه،  اهلل  حفظه  جلاللته  الإ�سالحي 

كبرية  خطوات  البحرين  مملكة  خطت 

وحققت  والزدهار  التقدم  دروب  يف 

منجزات ح�سارية متعددة حتدثت عنها 

القت�سادية والجتماعية  الأداء  تقارير 

مكانة  بها  واحتلت  الدولية  والب�سرية 

يعك�س  الذي  الأمر  الأمم،  بني  مرموقة 

البحرين  مملكة  يف  والعتزاز  الفخر 

فيه  ي�ساركهم  ما  وهو  املنجزات  بهذه 

فال�سعبني  عمان،  �سلطنة  اأ�سقاوؤهم يف 

جتمعهم اأوا�سر املحبة واملودة والإخاء 

والتاريخ  الأهداف  وحدة  وتربطهم 

امل�سرتك.

ان  عمان  �سلطنة  �سفري  واأو�سح   

متثل  البحرينية  العمانية  العالقات 

منوذجا للعالقات الأخوية والتاريخية 

اأعماق  ت�سرب جذورها  التي  الرا�سخة 

ارتبطت ح�سارتي جمان  التاريخ، فقد 

التبادل  يف  متثلت  بعالقات  ودملون 

املركزين  لكال  والثقايف  التجاري 

هذه  وازدادت  املنطقة  يف  احل�ساريني 

به  تنعم  ما  بف�سل  ر�سوخا  العالقات 

جاللة  عهد  منذ  ورعاية  عناية  من 

اهلل  طيب  �سعيد  بن  قابو�س  ال�سلطان 

ثراه، ويف عهد جاللة ال�سلطان هيثم بن 

اجلاللة  �ساحب  واأخيه ح�سرة  طارق 

ملك  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك 

اهلل ورعاهما،  البحرين حفظهما  مملكة 

ال�سقيقني  ال�سعبني  يربط  ما  وبف�سل 

امل�سوؤولني  اأن  موؤكدا  واإخاء،  من حمبة 

يف البلدين يحر�سون على ترجمة هذا 

الرتابط الأخوي لتعزيز اأوجه التعاون 

والتن�سيق يف �ستى املجالت ال�سيا�سية 

اآفاق  وفتح  والثقافية،  والقت�سادية 

رحبة لتعزيز هذه العالقات، مبا يعزز 

للبلدين  امل�سرتكة  امل�سالح  ويعمق 

وال�سعبني ال�سقيقني.

ال�صفري العماين: البحرين خطت 

خطوات كبرية يف درب التقدم والزدهار

قن�صلية البحرين يف النجف

 تقيم حفالاً مبنا�صبة الأعياد الوطنية

اأقامت القن�سلية العامة ململكة البحرين يف النجف، حفاًل مبنا�سبة احتفالت مملكة 

عهد  يف  احلديثة  البحرينية  الدولة  قيام  لذكرى  اإحياًء  الوطنية  باأعيادها  البحرين 

املوؤ�س�س اأحمد الفاحت كدولة عربية م�سلمة عام 1783 ميالدية، وذكرى تويّل ح�سرة 

�ساحب اجلاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ملقاليد احلكم.

وبهذِه املنا�سبة، تقدم امل�ست�سار حممد ح�سني �سلمان، القائم باأعمال القن�سل العام 

يف القن�سلية العامة ململكة البحرين يف النجف، وكافة منت�سبي البعثة، باأ�سمى اآيات 

التهاين والتربيكات ملقام ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، عاهل 

البالد املفدى، حفظُه اهلل ورعاه، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة، 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظُه اهلل داعني اهلل تعاىل اأن يدمي على مملكة البحرين 

عزها وتقدمها واأمنها واأمانها، واأن يحفظها حتت راية القيادة احلكيمة مللك البالد املفدى 

حفظه اهلل ورعاه.

�صفري �صلطنة عمان

�صفارة البحرين يف جاكرتا حتتفي بالأعياد الوطنية

�صفارتنا يف كوالملبور تقيم حفالاً مبنا�صبة الأعياد الوطنية
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عرو�ض  اأم�ض  م�ساء  انطلقت 

وزارة  تقيمها  التي  النارية  الألعاب 

البحرين  حلبة  مع  بالتعاون  الإعالم 

مملكة  احتفالت  مبنا�سبة  الدولية، 

اإحياء  الوطنية  باأعيادها  البحرين 

لذكرى قيام الدولة البحرينية احلديثة 

كدولة  الفاحت  اأحمد  املوؤ�س�ض  عهد  يف 

ميالدية،   1783 عام  م�سلمة  عربية 

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  تويل  وذكرى 

ملقاليد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك 

�سلمان  قلعة  بالقرب  وذلك  احلكم، 

اجلنوبية  باملحافظة  الفاحت  اأحمد  بن 

ومدينة �سلمان باملحافظة ال�سمالية.

الأربعاء  اليوم  م�ساء  �ستنطلق  كما 

منطقة  يف  النارية  الألعاب  عرو�ض 

تلفزيون  ينقل  حيث  البحرين،  خليج 

البحرين للجمهور هذه الفعاليات على 

الهواء مبا�سرة.

انطالق عرو�ض الألعاب النارية باململكة احتفالً بالأعياد الوطنية

ت�سوير:حميد جعفر - ح�سن قربان
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انفوجرافيك

1. سمو الشيخ ناصر يوجه بتخصيص مليون دينار لألندية الوطنية.
2. البحرين األولى عربًيا في ترتيب «األكثر صحة بالعالم».

3. وضع حجر األساس لمركز البحرين للمعارض بالصخير.
4. «ألبا» تسجل رقًما قياسًيا بتجاوز إنتاجها 1.6 مليون طن متري.

5. «الخيرية الملكية» تحصد جائزة أفضل مؤسسة خيرية عربية.
6. إنشاء جهاز فض منازعات العمل الفردية.

7. البحرين تفوز بجائزة الطبيب العربي.
8. البحرين 41 عالمًيا في مؤشر تنافسية المواهب العالمي.

9. افتتاح مقر سفارة البحرين بالعاصمة اإليطالية روما.
10. انطالق الدورة السادسة لجائزة األميرة سبيكة للمرأة البحرينية.

11. ثالث بحرينيات بقائمة «فوربس» ألقوى 100 شخصية.
12. جاللة الملك يوجه لالستثمار في االستزراع السمكي.

13. افتتاح إحدى منشآت المنظومات بالحرس الملكي.
14. البحرين الخامسة عالمًيا على مؤشر بيئة مزاولة األعمال.

15. افتتاح دار أكوا لالستزراع بهورة عالي.
16. «ألبا» تحصد 5 جوائز دولية في مجال السالمة.

17. أعلى نسبة مشاركة بجائزة البحرين الكبرى للقرآن.

18. البحرنة تقفز إلى %95 في األسواق المالية و%77 بالمصارف.
19. انطالق النسخة األولى من بطولة العالم لفنون القتال المختلطة.

20. "الصحة العالمية" تشيد بإجراءات البحرين بشأن فيروس كورونا.
21. التوّسع في العقوبات البديلة لتشمل 920 محكوًما.

22. 30 ألف متطوع في الحملة الوطنية للتصدي لـ «كورونا».
23. إطالق الحزمة المالية بقيمة 4.3 مليارات دينار لدعم االقتصاد.

24. تدشين خدمة رفع الدعاوى التجارية إلكترونًيا.
25. إعفاء المؤسسات الصناعية والتجارية من الرسوم.

26. بدء إجالء المواطنين البحرينيين العالقين في الخارج.
27. إطالق تطبيق مجتمع واعي.

28. تسديد سندات دولية بـ 1.25 مليار دوالر ضمن «التوازن المالي».
29. توفير األساور اإللكترونية لمتابعة الحاالت الخاضعة للحجر.

30. جاللة الملك يوجه كلمة إلى الطلبة عبر اتصال مرئي.
31. سمو الشيخ ناصر يطلق حملة فينا الخير ويساهم بمليون دينار.

32. تدشين موقع إلكتروني لجميع المحالت التجارية لعرض وترويج سلعها.
33. انخفاض حركة المرور %90 في مؤشر يعكس االلتزام المجتمعي.

34. منح مالية بقيمة 40 مليون دينار للمؤسسات المتأثرة بكورونا.
35. تبرعات حملة فينا الخير تتجاوز 100 مليون دينار بحريني.

36. البحرين تشارك العالم الصالة لخير اإلنسانية ومواجهة كورونا.
37. حملة متكاتفين للتصدي لكورونا تخدم 6 آالف أسرة.

38. الشيخ ناصر بن حمد يخصص 5 ماليين لدعم المواطنين المتضررين 
من كورونا.

39. استخدام الروبوتات الطبية الجديدة للمرة األولى بمراكز العزل.
40. الشيخ ناصر يوجه لفتح طلبات الدعم للفئات المتضررة من كورونا.

41. «البحرين النسائية» تفوز بمنصب الممثل اإلقليمي في برنامج 
األمم المتحدة للبيئة. 

42. ألول مرة «ألبا» تحقق 22 مليون ساعة دون إصابة.
43. «سوق العمل» تدشن المنصة اإللكترونية لتسهيل التوظيف.

44. «اليونسكو» تقر مبادرة األمير الراحل خليفة الخاصة باليوم الدولي للضمير.
45. البحرين أول دولة عربية تصادق على اتفاقية األمم المتحدة للخطابات اإللكترونية.
46. البحرين تفوز باستضافة دورة األلعاب اآلسيوية البارلمبية للشباب 2021.

47. «األعلى للمرأة» ينال «الجائزة الفخرية للتميز في مجال رعاية األسرة العربية 2020».
48. هيئة علوم الفضاء تحرز المركز األول في دورة تدربيبة متخصصة في هولندا.

49. البحرين الثامنة ألكثر الدول سلًما في منطقة الشرق األوسط.
50. البحرين األولى عالمًيا في مؤشر خدمات النظام البيئي وفًقا لتقرير «بيل».

51. البحرين تتصدر التصنيف العالمي ضمن أكثر 10 بيئات ممولة لألعمال.
52. البحرين أول دولة في المنطقة تعمل على تطبيق سياسة الحوسبة السحابية.
53. البحريــــن تحافـــظ علـى المرتبـة الثانيـة إقليمًيا في التطـــــور العـــام للحكومـــة 

اإللكترونية.
54. تمديد صالحية التأشيرات السياحية لمواطني البحرين وأمريكا إلى 10 سنوات.

55. الشيخ ناصر ضمن أفضل 50 شخصية مؤثرة في رياضة الدراجات الهوائية.
56. البحرين الرابعة عالمًيا في نسبة مستخدمي االنترنت.

57. هيئة الطاقة المستدامة تصدر أول «شهادة للطاقة المتجددة».
58. افتتاح أول سينما السيارات في البحرين.

59. هيئة الثقافة تطلق صيف البحرين تحت شعار «أقرب عن بعد».

60. إنطالق النسخة الثانية لكرسي الملك حمد للحوار بين األديان.
61. انتصار فريق البحرين ماكالرين للدراجات الهوائية في إسبانيا وفرنسا.

62. تعيين البحرينية نعيمة القصير ممثلة عن منظمة الصحة العالمية.
63. انطالق المرحلة الثالثة للتجارب السريرية على لقاح فايروس كورونا.

64. «الملكية لألعمال اإلنسانية» تسّلم أول شحنة للمساعدات اإلغاثية للبنان.
65. 2,485 بعثة ومنحة لمتفوقي المدارس الحكومية والخاصة.

66. سمو الشيخ ناصر يحصد جائزة شخصية العام القيادية في مجال المنح.
67. اختيار البحرين مقًرا دائًما لالتحاد العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

68. المنامة تنال لقب المدينة األكثر جاذبية من الناحية المالية في العالم.
69. «بيبا» يحصل مجدًدا على الثقة الدولية من أعرق منظمة لإلدارة العامة في العالم.
70. البحرين تستقبل أول طائرة في العالم من نوع بوينغ 700-737 فليكس كومبي.
71. البحرين أول دولة خليجية تحتضن االتحاد العالمي لصاحبات األعمال والمهن.

72. البحرين األولى إقليمًيا و7 عالمًيا كأفضل دولة لعيش األجانب.
73. هيئة االتصاالت تحصد جائزة التميز المؤسسي فئة 4 نجوم من 

المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة.
74. %2 نسبة األمية في البحرين وهي ضمن األدنى عالمًيا بحسب اليونسكو.

75. البحرين توقع إعالن تأييد السالم مع دولة إسرائيل.
76. سمو ولي العهد يتطوع في التجارب السريرية الثالثة للقاح كورونا.

77. البحرين تستضيف أكبر رياضة قتالية في العالم.
78. مليون مستخدم لتطبيق مجتمع واعي خالل 6 أشهر.

79. وزارة الداخلية تحصد 3 جوائز في مسابقة ستيفي العالمية لالبتكار.

80. البحرين الثانية عربًيا بمؤشر رأس المال البشري للبنك الدولي. 
81. إطالق 20 مبادرة بـ 11 مليار لتحفيز االقتصاد خالل كورونا.

82. اكتمال المتطوعين لتجارب لقاح كورونا.. 7700 متطوع.
83. إنشاء نيابة الجرائم المالية وغسل األموال.

84. جاللة الملك يصدر مرسوًما بإنشاء «صندوق األمل» لدعم الشباب.

85. جاللة الملك يصدر مرسوًما بإنشاء مركز مختص في األمراض المعدية.
86. البحرين األولى عالمًيا في تنظيم سباق النصف مارثون.

87. توقيع 7 مذكرات تفاهم بين البحرين وإسرائيل.
88. البحرين األولى عربًيا في إنشاء نيابة متخصصة في قضايا االتجار باألشخاص.

89. فريق الحرس الملكي البحريني يصل إلى قمة إيفرست.
90. البحرين األولى عربًيا في مؤشر بازل لمكافحة غسل األموال.

91. أمر ملكي بتشكيل هيئة فحص إقرارات الذمة المالية.
92. البحرين تحتفل بيوم الطبيب البحريني للمرة األولى.

93. مطار البحرين يحصد «االعتماد الصحي» من أهم هيئات الطيران العالمية.
94. «الملكية لألعمال اإلنسانية» تسلم مجموعة من المباني المتنقلة 

لتشغيل ميناء بيروت.
95. البحرين ترشح الشيخة مي بنت محمد آل خليفة لمنصب أمين عام 

منظمة السياحة العالمية.
96. البحرين تحصد أكبر عدد من جوائز التميز الحكومي العربي.

97. «اإلسكان» تشرع في توزيع المرحلة من مشروع شرق الحد.
98. الوصول لمليوني فحص مختبري وفحص أكثر من نصف سكان البحرين.

99. فريـــــق «االبتكــار الحكومـــي» يحصــد المركـــــز األول بمسابقـة 
األيدياثون اإلقليمية.

100. بدء توفير لقاح «كورونا» مجاًنا للجميع بتوجيهات جاللة الملك.
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جمع وإعداد: حسين سبت.
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قصيدة مهداة إلى مقام سيدي صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى حفظه اهلل 
ورعاه وذلك بمناسبة ذكرى عيد جلوس جاللته والعيد الوطني لمملكة البحرين الحبيبة.

ـــــــي َحـــــاِمـــــــــــدا ـــــــَربِّ ــــــــ ـــــُت َمــــــــ�ــــــــســــــــروًرا ِل ــــــ ـــــح ـــــَب ـــــس اأ�

ـــــــــَنــــــــــــــا ــــي اأر�ــــسِ ـــــ ـــــٌن ف ــــــ ـــــاِم ــــــ ـــــــــــرٌّ َعـــــــــِظـــــــــيـــــــــٌم َك �ـــــسِ

ــــُه ـــــ ــــَه ــــن ـــــ َوُك ــــَم  ـــــ ــــي ــــِظ ـــــ ــــَع ال ـــــــــــرَّ  الـــــ�ـــــسِّ يـــــعـــــــــــِرُف  ل 

ـــــــــــــاَن ل َب َقـــــــــــــد  ُمـــــــــــــ�ــــــســــــِرٌق  ـــــٌل  ــــــ ـــــي ـــــِم َج ـــــــــــــــــوٌم  َي

ــــٍة ــــَج ــــه ـــــي َب ــــــ ـــــــَدت ِف ــــــــ ـــــا َغ ــــــً ـــــَن ـــــَري ـــــح َوَراأيـــــــــــــــــــــــُت َب

ـــــد احــــَتـــــــــَفــــى ــــــ ــــــيــــــُع َق ـــــــ ـــــوُم ِعـــــيـــــــــــٌد َواجَلــــــِم ــــــ ـــــَي ـــــال َف

ــــي ــــــــاِدي َفــــالـــــــــَبــــ�ــــسِ ـــــــــ ــــــــا ِب ـــــُدِك َي ــــــ ـــــي ــــــ الــــــيـــــــــــــوُم ِع

ـــا ــــ ـــَن ــــ َل ــــا  ـــــ ــــَب ـــــ َح ــــاَء  ـــــ ــــم ــــسَّ ــــ� ال ـــــــَع  ــــــــ َرَف الـــــــــــــِذي  اإنَّ 

ــــعـــــــــَيــــــــــــــُه �ــــسَ ــــــــــــاَرَك  ـــــــــــــ َوَب ـــــــــَدَّدُه  ــــــــــ ـــــــــسَ � َواهللُ 

ـــا ــــ ـــَن ـــــٌد َل ــــــ ـــــَم ــــــَدا َح ـــــــ ـــــــــا َغ ــــِعـــــــــَن ــــِن َطـــــــــاِل ــــم ـــــ ِمـــــــــــن ُي

ــــى لـــــــَنـــــــا ــــَق ــــبـــــ ــــِه َي ــــسِ ــــو� ـــــ ــــلُ ـــــ ــــُد ُج ـــــــــيـــــ َوالــــــَيـــــــــــــوُم ِع

ـــا ــــ ـــَدَن ــــ ـــه ــــ ـــــــــــــــــدُِّد َع ــــٌد ُنَ ـــــ ــــَم ـــــ ــــوَم َيـــــــــــا َح ـــــ ــــَي ـــــ ــــال ـــــ َف

ــــــا ـــــــ ــــــاُرَن ـــــــ ــــت اأَزَه ـــــ ــــَح ــــَتّ ـــــ ــــَف ـــــ ـــــد اََتــــــيـــــــــــــَت َت ــــــ ـــــــذ َق ُم

ـــُه ــــ ـــُق ــــ ـــس ـــ� ــــُة ِع ـــــ ــــَب ـــــ ــــي ــــِب ـــــُن احَل ــــــ ـــــَري ــــــ ـــــح ـــــٌد َوَب ــــــ ـــــَم َح

ـــــَنـــــا ــــــاِم ِبـــــاأَر�ـــــسِ ـــــــ ــــــ�ــــــسَّ ـــــــــــِة َوال ـــــرَح املَـــــَحـــــــــــبَّ ــــــ ـــــسَ �

ـــي ـــِغ ــــ ـــَت ــــ ـــب ــــ َي ل  ـــــــــــــاِدٌق  �ــــــسَ ــــٌم  ـــــ ــــي ـــــ ــــِل َح ــــٌك  ـــــ ــــِل ـــــ ـــــ ِم

ـــــــــــــــم ـــــــُك ـــــــــــيـــــــــــَت َوَداأُب ـــــــــــذ ُوِل ــــَك ُم ـــــ ــــمُّ ـــــ ــــَه ـــــٌد َف ــــــ ـــــَم َح

ــــا ـــــ ــــوَذًج ـــــ ــــُم ـــــ ــــا اأن ـــــ ــــَن ـــــ ــــَريــــُن ــــحـــــ َوِلـــــــــــــــذا َغـــــــــــــــدَت َب

ـــن ــــ ــــاَن َم ـــــ ــــَم ــــل ــــسَ ـــــــا � ــــــــ ـــــــــِنــــيــــُعـــــــــَك َيـــــــــــا اأََب َهـــــــــــذا �ــــسَ

ــــاً ـــــ ـــــ ــــَع ــــَراِب ـــــ ــــا الـــــِبـــــــــــاَد َم ـــــ ــــن ــــَت َل ــــل ـــــ ــــَع ـــــٌد َج ــــــ ـــــَم َح

ــــٍل ـــــ ــــاِم ــــسَ ــــــٍر � ـــــــ ــــُد َخ ـــــ ــــه ـــــ ـــــُدَك َع ـــــهــــــ ـــــَع ــــــ ـــــٌد َف ــــــ ـــــَم َح

ـــــٌم ــــــ ــــــ ــــــ َداِئ ــــــــٌن  ـــــــــ م اأَ ـــــمَّ  ــــــ ــــــ ُث ـــــزٌّ  ــــــ ــــــ ِع َو  َعــــــــــــــــــــدٌل 

ـــا ــــ ـــَب ــــ ــــ َح ــــد  ـــــ ـــــ َق ـــــا  ــــــ َم ِف  اهلِل  ــــــاُه  ـــــــ ــــــَب َح ـــــٌد  ــــــ ـــــَم َح

ـــُه ــــ ـــُع ــــ ــــ ـــب َن َكـــــــــفَّـــــــــَك  اأنَّ  ــــُد  ـــــ ــــَه ــــس ــــ� َي ـــــــوُد  ــــــــ اجُل َو 

َثـــــاِبـــــــــــٌت ـــــــــَك  َل ــــــَداأٌ  ـــــــ ــــــب َم َطــــبــــُعـــــــــَك  ـــــدُق  ــــــ ـــــ�ـــــسِ ال َو 

ـــم ــــ ـــُك ــــ ـــاِل ــــ ـــَع ـــِف ــــ ِب ــــم  ـــــ ــــُك ـــــ ــــوَل َق ــــُع  ــــِب ـــــ ــــت ُت ــــَت  ــــل ـــــ ُق اإن 

ـــعـــِبـــَنـــا ِة �ـــسَ ــــــــزَّ ـــــــــ ـــــــٌد َغــــــــــدا ا�ـــــســـــُمـــــَك َرمــــــــــــَز ِع ـــــــَم َح

ــــَحـــــــــْت َتــــَو�ــــسَّ ِعـــــــــــــــــزِّ  ِرداَء  ـــــاُد  ــــــ ــــــ ـــــِب ال ـــــَك  ــــــ ـــــِب َف

ــي ـــ ــــلــــمـــــــــاَن ف ـــــا �ــــسَ ــــــ ــــــ ـــَك َيـــــــــــا اأَب ــــ ــــ ـــُع ــــ ـــي ــــ ـــِط ــــــا ُن ـــــــ ِانَّ

ـــا ــــ ـــَن ــــ ــــ ـــِك ــــ ــــ ـــي ـــِل َم ِبـــــــــــُحـــــــــــبِّ  ـــــا  ــــــ ـــــَن ــــــ ـــــَرَم اأكــــــ اهلل  و 

ــــا ـــــ ــــَن ــــسَ اأر� ــــي  ــــِم ــــحـــــ َن َو  ـــَنـــحـــِمـــــــيـــُكـــم  �ـــسَ ِلـــــــــــــَذا  َو 

اأحـــــــــــَمـــــــــــَدا اأن  واِجـــــــــــــــــٌب  َربِّـــــــــــي  َفــــِلـــــــــَفـــــــــ�ــــســـــــــِل 

ـــــرَمـــــــــــَدا �ـــــسَ ــــى  ـــــــــبـــــــــَق َي ـــــــوَف  �ـــــــسَ َو  ـــــــاَن  ــــــــ َك اأزلَّ 

اأوَجــــــــــــــــــــدا ــــا  ـــــ ــــَه ــــيـــــ ـــــ ِف ــــرِّ  ـــــ ــــسِّ ــــ� ــــل ـــــ ِل الـــــــــــــذي  الَّ 

َغـــــــــــــرَّدا ـــــا  ــــــً ـــــوَق �ـــــسَ ـــــدَّاُح  ــــــ ـــــ�ـــــسَّ ــــــ ال ــــُل  ـــــ ــــُب ــــل ـــــ ــــُب ال َو 

ــــَدا ــــسِ ــــ� ــــن ُم حَلـــــــــــــٍن  َعـــــــــــــــذَب  َد  َرَدّ ــــُب  ـــــ ــــع ــــسَّ ــــ� ال َو 

َردَّدا ــــًرا  ـــــ ـــــــــخـــــ َف ـــــيِّ  الـــــــــــَوَطـــــــــــِن ــــيـــــــــِدَنـــــــــا  ِلــــَنـــــــــ�ــــسِ

ــــــــَدَدا الأجـــــــــ ــــنَّ  ـــــ ــــُك ـــــ ــــَي َل َو  ـــــِر  ـــــاُخــــــ ـــــَف الـــــتَّ ــــَل  ـــــ ــــلَ ـــــ ِح

ـــــدََّدا ـــــَجــــــ ــــــ ـــــاِد َت ــــــ ـــــِب ــــُد الــــــ ــــجـــــ ـــــ ــــا ِبـــــــــــــِه َم ـــــ ــــًك ـــــ ــــِل َم

َهــــــــــــــَدى َقـــــــــد  ــــِة  ـــــ ــــبَّ ـــــ ــــَح املَ َو  الــــــَعـــــــــــــَداَلــــــِة  ــــَج  ـــــ ــــه َن

ـــــــــــــــَدا َوَحّ َو  ِلـــلـــَجـــــــِمـــيـــــــِع  ـــــــــــَع  َتـــــــــــَوا�ـــــسَ َمــــِلـــــــــًكـــــــــا 

ــــــاٍم َمـــــــــوِعــــــــــــــَدا ـــــــ ــــَد َع ـــــ ــــع ــــا َب ـــــ ــــاًم ـــــ ـــكـــــــِر َع ِلـــــــلـــ�ـــسُّ

ــــــــَدا ـــــد َغ ــــــ ــــــم َكـــــــــــَفـــــــــــر�ـــــضٍ َق ــــــُك ــــــــولِء َل ـــــــــ ــــــَد ال ــــــه َع

ـــــم َبـــــــــــَدا ــــــ ـــــُك َعـــــــــهـــــــــٌد َجـــــــــــِديـــــــــــٌد ِلـــــلـــــِبـــــــــــاِد ِب

ــــَدا ـــــ ــــيَّ ــــسَ � ُرَبـــــــــــــاَهـــــــــــــا  ِف  ــــا  ــــًم ــــي ـــــ ــــِظ َع ـــــــــــرًحـــــا  �ـــــسَ

ـــَدا ــــ ـــسَ ـــ� ــــ ـــق ــــ ــــِح َم ـــــ ــــاُم ــــ�ــــسَ ـــــ ــــتَّ اِد ال ـــــــــُروَّ ــــــــــ ــــــى ِل اأَْمــــــ�ــــــسَ

ـــدا ــــ ــــ ـــِع ــــ ـــس ـــ� ُي َكــــــــي  ــــِه  ـــــ ــــِب ــــعـــــ ــــ�ــــسَ ْل ِقــــــيَّ  الـــــــــــــرُّ اإلَّ 

الأَحـــــــــــَمـــــــــــَدا ــــــوُن  ـــــــ ــــــُك َي مــــــا  ـــــــــُر  تــــنــــ�ــــسُ و  تــــبـــــــــِنــــي 

ــــَدا ـــــ ــــلُ ــــخـــــ َي اأَن  ـــــــــــُه  َحـــــــــــقُّ ـــــــاٍل  ــــــــ َع املـَــــــــــجـــــــــــِد  ف 

ـــَدا ــــ ـــَع ــــ ـــس ـــ� َي اأن  ِلــــــَقـــــــــــــدِرُكــــــم  َيـــ�ـــســـــــَتـــــــِطـــيـــُع  َذا 

ــــَدا ـــــ ــــِع الـــــ ــــاأَ  ـــــ ــــَف ـــــ ــــَك ــــان ـــــ َف الإكـــــــــــــــَبـــــــاِر  َو  ــــزِّ  ـــــ ــــِع ــــل ِل

ـــــَت ِفـــــيـــــَنـــــا ِبــــالــــُهـــــــــَدى ـــــم ـــــَك ــــــَت، َح ــــــَدل ـــــــ َفــــلَــــقـــــــــَد َع

ــــَدا ـــــ ــــَف ــــنـــــ َت ـــــن  ــــــ َل الـــــُعـــــــــــا  َربِّ  ــــــــن  ِم ـــــــاُت  ـــــــَرَك ــــــــ َب

َدا ــــرَّ ـــــ ـــــ ــــَف ـــــ َجـــــــــــــاِل َت ِحــــلــــَمـــــــــاً ِبـــــــــــــِه َبـــــــــــــَن الـــــــــــــرِّ

ـــــــَوَدا ــــــــ ــــــــــــَت الأجــــــــ ـــــــــَدوَت اأن ــــــــــ ــــــــــَراِم َغ ــــــــــِك ــــــــــَن ال َب

ــــَدا ـــــ ـــــ ــــاأَكَّ ـــــ ـــِع َت ـــي ــــ ـــِم ــــ ـــَج ـــل ــــ ـــــَك ِل ــــــ ـــــاِل ـــــَع ـــــــن ِف ـــــَو ِم ــــــ ُه

َدا دِّ ـــــــَ�َ ــــــــ ــــــــ ـــــٌد ِبـــــــــــــــــِه ُم ــــــ ـــــَم ـــــا َح ــــــ ــــَت َي ـــــ ــــن ـــــ َمــــــــا ِك

ــــــوؤَدَدا ـــــــ ــــــسُ � املـَــــَحـــــــــــبَّـــــــــــِة  ــــِن  ـــــ ــــَري ـــــ ــــح ــــَب ِل َغـــــــــــــدا  َو 

َدا ــــــوَّ ـــــــ ــــــَع َت الإَِبــــــــــــــــــاِء  ـــــى  ـــــل َع ــــــَك  ــــــن ِم ـــــعـــــُب  الـــــ�ـــــسَ َو 

ــــَدا ـــــ ـــــ ــــاِه ــــسَ ــــــَك � ـــــــ ــــــَربِّ ــــــــــوِر َكـــــــــــَفـــــى ِب ـــــــــــ ُكـــــــــــــلِّ الأُُم

ـــــــــــَمـــــــــــدََّدا َت َو  ِبــــُقـــــــــلـُــــــــوِبـــــــــَنــــــــــــــا  ــــا  ـــــ ــــَم ـــــ َن ُحـــــــــــــبٌّ 

اَلـــــــــــَواِلـــــــــــــــــَدا َو  ـــــا  ــــــ ـــــَن ــــــ مَّ
اأُ ـــي  ــــ ـــِم ــــ ـــح ــــ ـــَن ــــ َل ــــــا  ـــــــ اإنَّ

ُد َعهَدَنا« »َفالَيوَم َيا َحَمٌد ُنَجدِّ

د. عبد�لله �أحمد من�ضور �آل ر�ضي
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