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رئيس مجلس إدارة ألبا:

رؤيـــة وقــيــادة ســمــو ولـــي الــعـهــد 
ســـاهــمـت فـــي تــحـقـيــق إنــجـــازات صنــاعية عــالــمــيــة

 نه�ضة تنموية وح�ضارية وعمرانية 

البحرين  اأملنيوم  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وقال 

الجنازات  اآل خليفة مبنا�شبة  �شلمان  بن  دعيج  ال�شيخ 

احلكومية خالل عام 2021، والذي �شهدت فيه البحرين 

الذي جتلى  الأمر  تنموية وعمرانية وح�شارية،  نه�شة 

اآل خليفة  يف عهد �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 

م�شرية  قائد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل 

الإ�شالح والتنمية ال�شاملة وامل�شتدامة. 

البحرين  ململكة  القت�شادية  الروؤية  اإطالق  وكان 

على  اململكة  اتخذتها  التي  اخلطوات  اأهم  اإحدى   2030

هذا الطريق، وذلك من خالل و�شع روؤية تنموية �شاملة 

ويف  موؤكًدا  والعدالة،  والتناف�شية  ال�شتدامة  ركائزها 

بقيادة  القت�شادية  التنمية  جمل�س  اعتمد  ال�شدد،  هذا 

خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل طرح العديد 

من املبادرات والربامج التي تهدف لتحقيق هذه الروؤية 

امل�شتقبلية.  وتطلعاتها 

واأ�شاف قائالً: لقد كان ل�شاحب ال�شمو امللكي الأمري 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان 

والتقدم  النمو  عجلة  دفع  يف  حموري  دور  الوزراء 

وتقدمي  التجارية  القوانني  �شن  خالل  من  القت�شادي 

البيئة  تعزيز  يف  �شاهمت  التي  القت�شادية  الت�شهيالت 

ال�شتثمارية يف اململكة. كما اهتم �شموه بدعم وم�شاندة 

اأبرزها  ومن  الكربى،  والتو�شعية  التنموية  امل�شاريع 

للتو�شعة والذي يعد من  ال�شاد�س  ال�شهر  م�شروع خط 

اإذ  الأو�شط،  ال�شرق  التو�شعية يف منطقة  امل�شاريع  اأكرب 

و�شع مملكة البحرين على خارطة العامل ال�شناعية من 

الإنتاجية  للطاقة  مرتي  طن   540،000 اإ�شافة  خالل 

يف  لالأملنيوم  م�شهر  اأكرب  بذلك  البا  لت�شبح  لل�شركة، 

تتجاوز1.548  اإنتاجية  بطاقة  ال�شني  خارج  العامل 

مليون طن مرتي �شنوًيا. 

 دور حموري

 ل�ضمو ويل العهد يف دعم م�ضاريع األبا

اأن  الطموح  امل�شروع  لهذا  يكن  مل  اأنه  واأ�شار 

مملكة  قيادة  قبل  من  احلكيمة  التوجيهات  لول  يتحقق 

احلكومة  قدمتها  التي  والت�شهيالت  احلكيمة  البحرين 

تاأمني  واأهمها  ال�شخم،  امل�شروع  هذا  للم�شي يف  املوقرة 

حر�س  وقد  الطبيعي.  الغاز  من  امل�شروع  متطلبات 

الوزراء  العهد رئي�س جمل�س  امللكي ويل  ال�شمو  �شاحب 

اإن�شاء امل�شروع على متابعة م�شتجداته، كما  خالل فرتة 

البا  �شركة  وقعتها  التي  التعاون  اتفاقيات  �شموه  �شهد 

امل�شروع  اإطار  يف  وبكتل  اإلكرتيك  جرنال  �شركتي  مع 

موقع  بزيارة  �شموه  تف�شل  وكذلك  نوفمرب2017،  يف 

امل�شروع يف فرباير 2018 لتفقد �شري الأعمال الإن�شائية. 

�شاحب  ح�شرة  بتف�شل  والهتمام  الدعم  هذا  وُتوج 

�شمو  وبح�شور  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  اجلاللة 

ال�شهر  بافتتاح خط  الوزراء،  رئي�س جمل�س  العهد  ويل 

 ،2019 العام  من  نوفمرب  �شهر  يف  البا  يف  ال�شاد�س 

ال�شركة، وم�شدر فخر  تاريخية يف م�شرية  وهي حلظة 

واعتزاز جلميع العاملني واملنت�شبني لها.

مملكة  اأخذت  كورونا  جائحة  بدء  منذ  اأنه  واأو�شح 

البحرين، بقيادة �شمو ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

و�شالمة  �شحة  على  احلفاظ  م�شوؤولية  عاتقها  على 

القرارات  من  وا�شعة  حزمة  اإطالق  خالل  من  املجتمع 

على  الوقائية  والتدابري  الحرتازية  والإجراءات 

الطبي  الوطني  »الفريق  ت�شكيل  مت  فقد  البالد.  م�شتوى 

كان  الذي  كوفيد-19«،   – كورونا  لفريو�س  للت�شدي 

على  اجلائحة  م�شتجدات  اآخر  متابعة  مهامه  اأبرز  من 

يقت�شيه  وما  ال�شحي  الو�شع  وتقييم  العاملي  ال�شعيد 

مملكة  وفرت  ذلك،  على  عالوة  احرتازية.  اإجراءات  من 

جلميع  ال�شحية  والرعاية  املجانية  اللقاحات  البحرين 

الروؤية  واإن  كما  اململكة.  اأر�س  على  واملقيمني  املواطنني 

ال�شمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س  الثاقبة ل�شاحب 

القت�شادي  النمو  حتقيق  يف  الأثر  لها  كان  الوزراء 

لتخطي اآثار جائحة كوفد-19.

كما قدمت احلكومة حزم الدعم القت�شادي لل�شركات 

واأن�شطتها  اأعمالها  ا�شتمرارية  ي�شمن  مبا  واملوؤ�ش�شات 

على  العتماد  و�شجعت  اجلائحة،  فرتة  خالل  التجارية 

اإىل  بالإ�شافة  وال�شراء،  البيع  الإلكرتونية يف  املعامالت 

العمل  لتطبيق  احلكومية  واملوؤ�ش�شات  الوزارات  توجيه 

وعدم  التعليمية  العملية  ا�شتمرارية  و�شمان  بعد،  عن 

املن�شات  اعتماد  خالل  من  اجلائحة  بتداعيات  تاأثرها 

الإلكرتونية.

تكلفة  دوالر  مليارات   3
اإن�ضاء خط ال�ضهر ال�ضاد�س

التكلفة  اإن  تقرير  ال�شركة يف  قالت  اأخرى،  من جهة 

اأمريكي،  دولر  مليارات   3 بلغت  للم�شروع  الراأ�شمالية 

با�شتخدام  ال�شركة  يف  جديد  �شهر  خط  اإن�شاء  و�شمل 

�شركة  قبل  من  اململوكة  األرتا  بل�س  اإك�س  دي  تقنية 

الإمارات العاملية لالأملنيوم، وحمطة لتوليد الطاقة ب�شعة 

التوربني  با�شتخدام  ميغاوات   1،792 تبلغ  اإنتاجية 

الغازي 9HA التابع ل�شركة جرنال اإلكرتيك – الأول من 

نوعه يف العامل – وغريها من املرافق ال�شناعية الأخرى.

فقد مت  الإجنازات،  من  الكثري  كذلك  امل�شروع  وحقق 

اآمنة  �شاعة عمل  مليون  اأكرث من 60  بتحقيق  ا�شتكماله 

وفورات  حقق  كما  للوقت،  م�شيعة  اإ�شابات  اأي  دون 

حوايل  اأي  اأمريكي،  دولر  مليون   370 من  اأكرث  بلغت 

دوره  اإىل  وبالإ�شافة  له.  املو�شوعة  امليزانية  من   %16

املليون  جتاوزت  والتي   – ال�شركة  اإنتاجية  تعزيز  يف 

فقد �شاهم امل�شروع  ون�شف املليون طن مرتي �شنوًيا – 

ا يف تعزيز الكفاءة الت�شغيلية لل�شركة وتلبية اأعلى  اأي�شً

اأحدث  تطبيق  خالل  من  لال�شتدامة  الدولية  املعايري 

اإىل جتهيز  بالإ�شافة  ال�شناعة،  امل�شتخدمة يف  التقنيات 

ذات  واملعدات  الأجهزة  باأحدث  اجلديدة  املرافق  جميع 

الكفاءة العالية، والتي تعزز يف الوقت نف�شه من اللتزام 

البيئي لل�شركة، مبا يتوافق والروؤية القت�شادية ململكة 

البحرين يف حتقيق النمو القت�شادي امل�شتدام. 

ولذلك ا�شتحق امل�شروع احل�شول على جائزة اأف�شل 

التعاون اخلليجي من  م�شروع �شناعي يف دول جمل�س 

 )Middle East Economic Digest )MEED جملة

اأبرز اجلوائز التي تعنى بتكرمي  لعام 2020، وهي من 

التعاون  جمل�س  منطقة  يف  واأبرزها  امل�شاريع  اأف�شل 

اأف�شل  اخلليجي يف خمتلف القطاعات، وت�شجيع تطبيق 

الت�شغيلية،  والعمليات  امل�شاريع  اإجناز  يف  املمار�شات 

بالإ�شافة اإىل اجلوانب الأخرى مثل البتكار وال�شتدامة. 

للتو�شعة  ال�شاد�س  ال�شهر  م�شروع خط  اختيار  وقد مت 

وامل�شروع  للعام  ال�شناعي  امل�شروع  جلائزتي  ا  اأي�شً

ال�شخم للعام على م�شتوى مملكة البحرين. 

اإليها  تهدف  التي  القت�شادية  التنمية  باأن  �شك  ل 

من خالل  اإل  تتحقق  اأن  ل ميكن  البحرين  قيادة مملكة 

ول  وال�شحي،  والجتماعي  الأمني  ال�شتقرار  تاأمني 

العامل  ي�شهدها  التي  ال�شتثنائية  الظروف  خالل  �شيما 

التحدي  فهذا  كوفيد-19.  جائحة  مواجهة  يف  اأجمع 

يثبت  اأن  على  �شموه  واإ�شرار  عزم  اأمام  عائًقا  يقف  مل 

خمتلف  مواجهة  على  متاًما  قادرة  البحرين  مملكة  باأن 

التحديات، والوقوف يف وجه اجلائحة من خالل تكاتف 

وراء  ال�شبب  كان  الذي  الأمر  و�شعًبا،  حكومة  اأبنائها 

جناح املبادرات الوطنية للت�شدي جلائحة كوفيد-19. 

 البحرين منوذج عاملي

 يف توفري ال�ضحة جلميع �ضكانها

واأكدت �شركة األبا ت�شامنها مع اجلهود الوطنية من 

الوطني  الفريق  مع  امل�شتمر  والتعاون  التن�شيق  خالل 

الطبي. فقد اأخذت الإدارة التنفيذية – بتوجيه من رئي�س 

كافة  بتطبيق  املبادرة  زمام   – الإدارة  جمل�س  واأع�شاء 

الإجراءات الحرتازية مثل التباعد الجتماعي والفح�س 

الع�شوائي عند بوابات ال�شركة، وفتح باب التطوع اأمام 

للجائحة،  للت�شدي  الوطنية  اجلهود  مل�شاندة  املوظفني 

التطعيم  على  للح�شول  املوظفني  ت�شجيع  جانب  اإىل 

امل�شاد لفريو�س كوفيد-19 حتى بلغت ن�شبة املتطعمني 

99.7% من القوى العاملة بال�شركة والتي يبلغ قوامها 

حوايل 3،200 موظف.

وقد اأثمرت هذه اجلهود الوطنية املخل�شة حتت قيادة 

من  الكثري  عن  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  �شمو 

البحرين منوذًجا  اأ�شبحت مملكة  الطيبة، حتى  النتائج 

يحتذى به بني كافة دول العامل يف �شمان �شحة و�شالمة 

بذلك  وا�شتحقت  اأر�شها،  واملقيمني على  املواطنني  جميع 

بالإجراءات  العاملية  ال�شحة  ملنظمة  العام  املدير  اإ�شادة 

الت�شدي  يف  احلكومة  اتخذتها  التي  والرقابية  الوقائية 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  �شمو  منح  مت  كما  للجائحة. 

الوزراء جائزة القيادة من قبل منظمة »C3« الأمريكية، 

وقيادته  املجالت  خمتلف  يف  �شموه  لإجنازات  تكرمًيا 

والتي  كورونا،  لفريو�س  للت�شدي  الوطنية  للجهود 

حققت جناًحا م�شهوًدا وكانت حمل تقدير دويل. 

الكبرية  الإجنازات  ظل  ويف  اأنه  بالذكر  جدير 

فال  وانح�شارها،  للجائحة  الت�شدي  يف  حتققت  التي 

لتقلي�س  م�شتمرة  الوطنية  واملبادرات  اجلهود  زالت 

الو�شع  على  اجلائحة  خلفتها  التي  والتداعيات  الآثار 

اأكتوبر 2021  اأطلقت اململكة يف 31  القت�شادي، حيث 

اأجل  من  القت�شادي  التعايف  لتحقيق  �شاملة  خطة 

ظل  يف  امل�شتدامة  القت�شادية  التنمية  م�شرية  موا�شلة 

املفدى  امللك  اجلاللة  �شاحب  حل�شرة  الزاهر  العهد 

حفظه اهلل ورعاه وبقيادة �شمو ويل العهد رئي�س جمل�س 

والزدهار  التقدم  من  املزيد  لتحقيق  اهلل،  الوزراء حفظه 

ململكة البحرين و�شعبها الكرمي. 

امللكية  الثقة  �شموه  نيل  على  عام  مرور  مبنا�شبة 

ال�شامية امل�شتحقة بتعيينه رئي�ًشا ملجل�س الوزراء

عززت  وقد  الماضي،  القرن  أوائل  منذ  وذلك  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  مجاالت  مختلف  في  سباقة  لتكون  دائًما  البحرين  مملكة  تسعى 
المملكة هذه المساعي عندما ارتأت القيادة الرشيدة تأسيس قطاعات صناعية جديدة بهدف تنويع مصادر الدخل القومي بعيًدا عن االعتماد على 
الشرق  – أول مصهر لأللمنيوم في منطقة  )ألبا(  البحرين ش.م.ب.  ألمنيوم  بتأسيس شركة   1968 المرسوم األميري في عام  النفط، ومن هنا صدر 
العقود  مدى  على  الشركة  شهدتها  التي  التوسعية  المشاريع  وساهمت  كما  الوطني،  االقتصاد  روافد  أهم  أحد  اليوم  أصبحت  والتي   – األوسط 
الماضية في ازدهار قطاع األلمنيوم وصناعاته التحويلية في مملكة البحرين الذي أصبح يساهم بنسبة ما ال يقل 12% من الناتج المحلي اإلجمالي. 

كورونا جائحة  وخاصة  التحديات  مواجهة  على  القدرة  أثبت  سموه  وإص��رار  عزم 

وفرت مملكة البحرين 
اللقاحات المجانية 

والرعاية الصحية لجميع 
المواطنين والمقيمين 

على أرض المملكة
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سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة:

مـــنــاسبة عـطــــرة وإشـــراقـــة لــمــستـقـــبـل المـمـلــكــة الحـديثــة

اآل  بن حمد  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  التي حققها �ساحب  الإجنازات  اإن 

خليفة يف الفرتة الوجيزة منذ توليه رئا�سة الوزراء وا�سحة للعيان حيث حقق 

�سموه نقلة نوعية بارزة يف العمل احلكومي من خالل اإطالق برنامج احلكومة 

التي يحمل يف طياته ا�سراقات الأمل وامل�ستقبل والذي ركز على تعزيز مكت�سبات 

املايل  التوازن  برنامج  ودعم  القت�سادي  النمو  حتقيق  يف  وال�سعب  احلكومة 

وحتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة والتنمية الب�سرية ومتكني ال�سباب والرتقاء 

بالريا�سة وغريها من املحاور الهامة.

التي حققها �ساحب  اأبرز املحطات والإجنازات  ال�سوء على  واإذا ما �سلطنا 

ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة فهي كبرية وعظيمة ململكة البحرين 

فريو�س  ملواجهة  الوطني  للفريق  �سموه  تراأ�س  احل�سر  ل  الذكر  �سبيل  وعلى 

كورونا وقيادته جهود تن�سيق عمليات املكافحة من بني اأهم اخلطوات التي ميزت 

الفريو�س  املبكر خلطر  الت�سدي للفريو�س والإدراك  البحرين يف  جناح جتربة 

و�سع ال�سرتاطات الوقائية والحرتازية والك�سف عنه والعمل مع املجتمع الدويل 

البحرين وكافة  اأبناء  اىل  باملجان  اللقاحات  عن توفري  اللقاحات ف�سالً  لعتماد 

املقيمني على اأر�س اململكة.

القت�سادية  اجلائحة  اآثار  مع  الإيجابي  التعامل  من  متكن  �سموه  اأن  كما 

والجتماعية حيث قدم �سموه للعامل جتربة اململكة يف هذا ال�ساأن برهانا على 

جاهزيتها وا�ستعدادها ملواجهة اأي طارئ، وتكاملية اأدوار موؤ�س�ساتها، وقدرتها 

ال�ستثنائية،  الظروف  لهذه  املالئمة  وال�سرتاتيجيات  ال�سيا�سات  و�سع  على 

فخرجت اململكة قوية اقت�ساديا من هذه اجلائحة بالإ�سافة اىل ذلك مت ا�سالح 

�سوق العمل بالعتماد الوا�سح على العمالة الوطنية البحرينية وتوظيفها �سمن 

الربنامج الوطني للتوظيف.

بن حمد  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ا�ستمر  اخلارجي  ال�ساأن  ويف 

اآل خليفة على نهج اململكة الرا�سخ يف حقل ال�سيا�سة اخلارجية ودبلوما�سيتها 

ال�سقيقة وال�سديقة،  القائمة على تعزيز ودعم عالقاتها بالدول  الراقية واملرنة 

واحرتام �سيادات الدول وعدم التدخل يف �سوؤونها، وتاأكيد دورها يف دعم ال�سلم 

والأمن الإقليمي والدويل، ون�سر مبادئ الت�سامح والتعاي�س بني جميع الطوائف.

وحظي قطاع ال�سباب والريا�سة باهتمام بالغ من قبل �ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة حيث دعم �سموه برامج متكني ال�سباب البحريني 

يف خمتلف املجالت و�سناعة قيادات امل�ستقبل ودعم ابتكاراتهم وريادة اأعمالهم 

وتوفري الفر�س التدريبية لهم ف�سال عن دعم �سموه ل�سندوق الأمل وم�ساريعه 

كما اأن القطاع الريا�سي حظي مبتابعة من قبل �سموه فتم اإقرار قانون الحرتاف 

الريا�سي وحتويل الأندية الريا�سية اإىل �سركات جتارية  ودعم ا�ستثمارات الأندية 

والرتويج لها بالإ�سافة اىل موا�سلة اململكة احت�سان وتنظيم خمتلف البطولت 

وامل�سابقات الريا�سية المر الذي جعل من اململكة عا�سمة ال�سباب والريا�سة.

ختاما طرحنا يف هذه الكلمات هو نذر ي�سري من اإجنازات وجناحات �ساحب 

ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ول ميكننا يف بع�س كلمات اأن نويف 

حق ما اأجنزه �سموه ململكة البحرين من تطور ومناء يف فرتة وجيزة لكننا على 

ثقة تامة باأن امل�ستقبل �سيكون اأكرث اإ�سراقا مع »ا�سراقة امل�ستقبل«.

األمير  الملكي  السمو  صاحب  الى  والتبريكات  التهاني  نرفع 
على  الوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان 
اشراقة  باعتبارها  لها  ننظر  التي   ،2021 خالل  الحكومية  االنجازات 
ثاقبة  نظرة  من  سموه  يحمله  لما  البحرين  لمملكة  مستقبل 
لبناء البحرين الحديثة وخبرة ودراية لتعزيز موقع مملكة البحرين 
على مختلف األصعدة وتعظيم دورها إقليميًا وعالميًا فضاًل عن 

التعامل المحكم مع مختلف التحديات.
آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  اتخذ  لقد 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  سيدي  توجيهات  من  خليفة 
بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه نهجًا 
قويمًا وأساسًا متينًا سار عليه سموه من أجل بناء مملكة البحرين 
الى  نقلها  والعمل  واستراتيجياتها  برامجها  وتطوير  الحديثة 

مصاف الدول المتقدمة في مختلف المجاالت.

إن��������ج��������ازات واض������ح������ة ون����ق����ل����ة ن����وع����ي����ة ف������ي ال����ع����م����ل ال���ح���ك���وم���ي
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رجل األعمال فوزي كانو:

البحــرين مـقـبـلــة عــلــى حــقـبـة جــديــدة مــن الـتـطـور والـنـمــــو

البحرين مقبلة على حقبة  باأن  اأنه بعد خطاب �سموه نرى  واأ�ساف كانو 

جديدة من التطور والنمو، م�سريا اإىل اأن قيادة �سمو ويل العهد رئي�س جمل�س 

الوزراء احلكيمة �ساهمت يف اإخراج البحرين من جائحة كورونا باأقل ال�سرار، 

وجعل من البحرين مثال يحتذى به يف اإدارة الأزمات ال�سعبة بحنكته وقيادته 

احلكيمة للفريق الطبي لإدارة ملف الأزمة، كما اأن جهود �سموه والفريق الطبي 

�ساهمت يف رفع الوعي لدى املواطنني يف التعامل مع لقاحات كورونا، وجعلت 

البحرين يف مقدمة الدول العاملية يف ن�سبة عدد الذين اخذوا لقاحات كورونا.

اخلا�س  للقطاع  البحرين  حكومة  قدمتها  التي  الدعم  حزم  اأن  على  واأكد 

خففت من اآثار اجلائحة على خمتلف ال�سركات العاملة يف البحرين، و�ساهمت 

التعايف  مرحلة  بداأت  والآن  الأ�سرار،  باأقل  الأمان  بر  اإىل  البحرين  عبور  يف 

باأن خطة  ثقته  عن  معربا  اجلائحة،  اأتلفته  ما  اإ�سالح  اأجل  من  البناء  واإعادة 

الوطني، و�ست�ساهم  لالإقت�ساد  �ستكون خطة خري  اأطلقها �سموه  التي  التعايف 

يف تطوير وحت�سني معي�سة املواطنني، خ�سو�سا واأنها تركز على املواطن ب�سكل 

عام من خالل توفري فر�س العمل وتوفري ال�سكن املنا�سب له.

كما اأكد على اأنهم كرجال اأعمال ي�سعون يدهم يف يد �سموه من اأجل اإعادة 

بناء الإقت�ساد الوطني، متمنيا من �سموه توجيه احلكومة ب�سرعة تفعيل وزيادة 

م�ساحة  اخلا�س  القطاع  ومنح  واخلا�س،  العام  القطاعني  بني  ال�سراكة  حجم 

بع�س  زيادة خ�سخ�سة  من خالل  وذلك  العام،  القطاع  مع  امل�ساركة  اأكرب يف 

التي  الأهداف  لتحقيق  املختلفة  القطاعات  يف  احلكومة  تديرها  التي  الأعمال 

القطاع اخلا�س هو املحرك  باأن يكون  البحرين يف روؤية 2030  اليها  تتطلع 

الرئي�سي لالإقت�ساد الوطني.

رفع رجل األعمال فوزي كانو أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وذلك بمناسبة 
االنجازات الحكومية خالل عام 2021، مقدرين جهود فريق البحرين في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ودعمنا لخطة التعافي االقتصادي.

وقال كانو: »نتمنى لسموه التوفيق والنجاح والسداد في رئاسة الحكومة تحت قيادة صاحب الجاللة الملك المفدى، ونحن على ثقة تامة بقدرة سموه بما يتمتع به من 
خبرة وحنكة قيادية في قيادة البحرين لمستقبل أكثر ازدهارا ونموا في مختلف القطاعات«.
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أشادت بدور سموه في ترجمة التطلعات الملكية السامية.. رئيسة مجلس النواب:

ســـمــو ولــي الــعـهــد رئــيـس مـجــلــس الــــوزراء
 قـــاد الـعــمـــل الحـكــــومـــي نــحــو مــزيــد مــن العــطــاء واإلنــــجــــاز

ونوهت للم�ساهمات البارزة ل�سمو ويل العهد رئي�س جمل�س 

وبناء  احلديثة،  الدولة  قواعد  و�سع  يف  اهلل،  حفظه  الوزراء 

الإ�سالحي  امل�سروع  تد�سني  منذ  والقانون،  املوؤ�س�سات  دولة 

جلاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه، حيث قاد فريق البحرين 

لتحقيق اإجنازات متنامية اأ�سيفت ل�سجل الوطن احلافل بالتقدم 

والريادة.

وذكرت رئي�سة جمل�س النواب اأن �سمو ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء - وترجمة للتوجيهات امللكية ال�سامية - قاد 

اجلهود الوطنية لتحقيق اإجنازات رفيعة، وبلوغ نتائج مبهرة، 

عاملياً، وحتظى  املتقدمة  املكانة  تتبواأ  البحرين  جعلت مملكة 

واخلطوات  الفعالة،  املبادرات  نظري  الدولية،  بالإ�سادات 

)كوفيد  كورونا  جائحة  لأزمة  احلرفية  والإدارة  ال�ستباقية، 

19(، وما خلقه ذلك من حالة توازن لكافة القطاعات، وحتقيق 

مملكة  يف  اجلميع  �سالمة  و�سمان  للمواطنني،  ال�ستقرار 

البحرين.

واأكدت اأن املنهجية املوؤ�س�سية املتطورة، وامل�سار احلديث 

وموؤ�س�ساتها،  اأجهزتها  لكافة  التنفيذية  ال�سلطة  تتخذه  الذي 

و�سمن اآليات عملها، تعك�ُس الأثر النابع من الت�سورات الرفيعة 

اأجل  من  الوزراء، وتوظيفها  رئي�س جمل�س  العهد  ل�سمو ويل 

بالعمل  املرتبطة  الإجنازات  ونوع  حجم  يف  تقدٍم  حتقيق 

التي ت�سب يف رفع م�ستوى  احلكومي، والرتقاء باملخرجات 

من  والنطالق  املواطنني،  خلدمة  امل�سخرة  اخلدمات  جودة 

خاللها لبلوغ ال�ست�سرافات امل�ستقبلية، والتطلعات التنموية، 

لكافة املجالت احليوية.

واأعربت عن ثقتها باأن توا�سل مملكة البحرين، من خالل 

اجلهود الوطنية امل�سرتكة، وا�ستنارة بتوجيهات جاللة امللك 

املفدى حفظه اهلل ورعاه، وبدعم ومتابعة من �سمو ويل العهد 

رئي�س جمل�س الوزراء، من جتاوز الآثار املرتتبة على جائحة 

كورونا، وحتقيق التعايف ال�سامل ملختلف القطاعات، مبا يهيئ 

للوطن واملواطن م�ستقبال اأف�سل على جميع امل�ستويات.

التعاون  م�ستوى  لتعزيز  النواب  جمل�س  تطلع  واأكدت 

ويل  �سمو  برئا�سة  املوقرة،  احلكومة  مع  امل�سرتك  والتن�سيق 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء، خ�سو�سا مع ما اأوله �سموه طوال 

الف�سول الت�سريعية ال�سابقة، من دعم وحر�س وم�ساندة، كان 

لها الأثر الكبري يف بلوغ الأهداف الوطنية، وتعظيم الإجنازات، 

النهو�س  يعزز  م�سار  ور�سم  التحديات،  من  الكثري  وجتاوز 

للوزراء  ال�سلطتني، عرب توجيهات �سموه  التعاون بني  بروح 

وامل�سوؤولني بغية توثيق عالقات التعاون مع ممثلي ال�سعب، 

للعالقات  املطرد  التقدم  دعم  على  بظالله  يلقي  الذي  الأمر 

الثنائية بني جمل�س النواب واحلكومة املوقرة.

أكدت رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبداهلل زينل أن الخطى المتسارعة في تنفيذ 
وتجاوز  الفرِص  وصناعة  والنوعية،  الخالقة  المبادرات  وتقديم  الوطنية،  والبرامج  الخطط 
التحديات، يعبُر عن األثر الكبير للدور القيادي الرفيع لصاحب السمو الملكي األمير سلمان 
الوزراء حفظه اهلل، في األخذ بمسار األداء  بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الحكومي نحو آفاق أرحب من العطاء، وتعزيز العمل الوطني المشترك، بما يترجم رؤى 
وتطلعات وتوجيهات حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 

المفدى حفظه اهلل ورعاه.
وبمناسبة اإلنجازات الحكومية لعام 2021، ذكرت رئيسة مجلس النواب أن تعيين سمو 
ولي العهد لقيادة دفة السلطة التنفيذية، يعبر عن الرؤية الحكيمة لجاللة الملك المفدى 
استراتيجية  ورؤى  عالية،  وخبرة  حنكة  من  سموه  به  يتمتع  لما  نظرا  ورعاه،  اهلل  حفظه 
الشاملة  التنموية  الوطنية  المسيرة  أن تسهم في وصول  مبتكرة ومتفردة، من شأنها 
إلى غاياتها وأهدافها، مشيدة بالمساعي الحثيثة من أجل تحقيق التعافي االقتصادي، 

وبلوغ أهداف التوازن المالي، بما يحقق المزيد من االستقرار للمملكة وشعبها الكريم.

ال���ت���ص���ورات ال��رف��ي��ع��ة ل��س��م��وه أس���س���ت ل��م��ن��ه��ج��ي��ة ح��ك��وم��ي��ة م��ت��ط��ورة
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العهد  ويل  �سمو  مع  العديدة  اللقاءات  اأنَّ  وبينّ 

�سكنّلت  املا�سية  الفرتة  خالل  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

واأ�سهمت  ومثمر،  بننّاء  وتعاون  حثيثة،  جلهود  امتداًدا 

يف تبادل الأفكار والروؤى ب�ساأن الت�سريعات والقواني، 

مبنظومة  لالرتقاء  امل�سرتكة  امل�سوؤولية  على  والتاأكيد 

التطور  مع  تن�سجم  ب�سورة  وحتديثها  الت�سريعات، 

امل�ستمر الذي ت�سهده اململكة يف العديد من القطاعات.

لن  املجل�س  اأن  ال�سورى  جمل�س  رئي�س  اأكد  كما 

القواني،  م�سروعات  ومناق�سة  بحث  يف  جهًدا  يدخر 

ال�سلطة  جهود  تعزز  التي  بقواني  القرتاحات  وتقدمي 

التنفيذية، وت�سهم يف اإحداث نقلة نوعية على م�ستوى 

اخلدمات احلكومية، وتوؤ�س�س لآفاق اأرحب من النجاح 

والإجناز ململكة البحرين.

احلكومية،  واخلطوات  اجلهود  اأنَّ  واأو�سح 

واملبادرات املتعددة، التي مت اتخاذها تفعياًل لتوجيهات 

د  جت�سنّ الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  �سمو 

ما  على  البناء  يف  ُت�سهم  وتطلعات  كبرية  طموحات 

حتقق من نه�سة تنموية، وتطور م�سهود.

واأ�سار اإىل اأنَّ �سمو ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

الوطنية  للحملة  احلكيمة  باإدارته  العامل  دول  اأبهر 

والإجراءات  )كوفيد-19(،  كورونا  لفريو�س  للت�سدي 

للت�سدي للجائحة، والتي  اتخاذها  التي متنّ  واخلطوات 

والأكرث  العامل  دول  ريادة  يف  البحرين  مملكة  جعلت 

جميع  على  اجلائحة  تاأثريات  من  التقليل  يف  متيًزا 

القطاعات.

الفرتة  خالل  ت  َم�سَ البحرين  مملكة  اأنَّ  اإىل  ه  ونونّ

وم�ساندة  وبدعم  متواَزيي،  اجتاهي  يف  املا�سية 

الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  �سمو  من  مبا�سرة 

واإجراءات  تدابري  وفق  كورونا  جلائحة  ت�سدَّت  حيث 

تنفيذ  م�سرية  وا�سلت  نف�سه  الوقت  ويف  متقدمة، 

اخلطط والربامج التنموية التي تعزُز النه�سة والتقدنّم 

يف املجالت كافة.

أكد رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح أنَّ رئاسة 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي 
العهد حفظه اهلل لمجلس الوزراء فتحت العديد من مسارات 
خت العمل الوطني المشترك  التعاون المثمرة والمتميزة، ورسَّ
الفخر  عن  معرًبا  والتنفيذية،  التشريعية  السلطتين  بين 
المتواصلة  والتوجيهات  الحثيثة،  بالمتابعة  الكبيرين  واالعتزاز 
ونماء  م  تقدُّ أجل  من  والعطاء  الجهود  لتعزيز  سمّوه  من 
استمرار  عبر  الوطنية  المكتسبات  وحصد  البحرين،  مملكة 
التنسيق والتشاور بين الحكومة وأعضاء السلطة التشريعية 

في مختلف الموضوعات.
ولي  سمو  به  يّتسم  بما  الشورى  مجلس  رئيس  وأشاد 
العهد رئيس مجلس الوزراء من روح قيادية، ونظرة استشرافية 
بجميع  الشامل  وإلمامه  سمّوه،  بحكمة  منّوًها  للمستقبل، 
العمل  بمنظومة  االرتقاء  على  المستمر  وحرصه  القضايا، 
لجعل  والغايات  األهداف  تحقيق  نحو  والمضي  الحكومي، 
مملكة البحرين زاخرة بالتنمية المستدامة واالزدهار في ظل 

قيادة جاللة الملك المفدى حفظه اهلل ورعاه.

سموه أبهر دول العالم بإدارته الحكيمة للحملة الوطنية للتصدي لكورونا

رسخت العمل الوطني المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.. رئيس مجلس الشورى:

رئاسة سمو ولي العهد لمجلس الوزراء فتحت مسارات تعاون مثمرة



Wednesday 1st December 2021 - No. 11925الأربعاء 26 ربيع الآخر 1443 ـ العدد 11925

09
www.alayam.com



Wednesday 1st December 2021 - No. 11925الأربعاء 26 ربيع الآخر 1443 ـ العدد 11925

10
www.alayam.com

خليفة  اآل  حمود  بن  خالد  ال�شيخ  هناأ 

وكيل وزارة الإ�شكان �شاحب ال�شمو امللكي 

الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل مبنا�شبة  

باأن  موؤكًدا   ،2021 احلكومية  الجنازات 

اإجنازات  خالله  من  حتققت  العام  هذا 

تاأخذ  تزال  ل  �شاملة  ومبادرات  بارزة 

حيزها من التنفيذ. 

وقال ال�شيخ خالد بن حمود اآل خليفة: 

يقودها  التي  واملبادرات  التوجيهات  »اإن 

حفظه  الوزراء  رئي�س  العهد  ويل  �شمو 

التنموي  الإ�شكاين  للعمل  مدار  هي  اهلل، 

نحو  الطريق  خريطة  وهي  البالد،  يف 

م�شاريعنا  يف  امل�شتدامة  التنمية  حتقيق 

ال�شرتاتيجية«. 

وزارة  يف  نعمل  »اإننا  واأ�شاف: 

من  املزيد  حتقيق  اأجل  من  الإ�شكان 

�شراكات  وحتقيق  الإ�شكانية  امل�شاريع 

ت�شب  والتي  اخلا�س،  القطاع  مع  ناجحة 

الوطن  م�شلحة  لتحقيق  املطاف  نهاية  يف 

يف  الأ�شا�شي  الهدف  وهو  واملواطنني 

م�شرية العمل الإ�شكاين �شعًيا لتنفيذ الأمر 

اجلاللة  �شاحب  حل�شرة  ال�شامي  امللكي 

البالد  اآل خليفة ملك  امللك حمد بن عي�شى 

 40 تنفيذ  ب�شاأن  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى 

ا�شتدامة  اإىل  وال�شعي  �شكنية  وحدة  األف 

وت�شريع وترية اخلدمات الإ�شكانية«.

التي  الإ�شكانية  امل�شاريع  �شاأن  ويف 

خالل  اإجنازها  يف  فعلًيا  الوزارة  بداأت 

وجود  على  الوزارة  وكيل  اأكد  العام،  هذا 

م�شاريع اإ�شكانية قائمة مبدينة �شلمان من 

خالل م�شروع تنفيذ 303 وحدات �شكنية 

بتكلفة تبلغ 13.5 مليون دينار بحريني، 

تنفيذ  من  النتهاء  يتم  اأن  املوؤمل  ومن 

للم�شتفيدين  الوحدات  وت�شليم  امل�شروع 

املقبل  العام  من  الأول  الن�شف  خالل 

اإن�شاء 1382  اإىل جانب م�شروع   ،2022

دينار  مليون   122 وبتكلفة  �شكنية  �شقة 

بحريني على اأن يتم النتهاء من امل�شروع 

خالل العام 2023، اإذ تاأتي هذه امل�شاريع 

الواردة  الإ�شكانية  الأهداف  اإطار تنفيذ  يف 

على  العمل  ب�شاأن  احلكومة  برنامج  يف 

توفري 25 األف وحدة �شكنية.

م�شاريع  �شمن  »ومن  واأ�شاف: 

القطاع  مع  ال�شراكة  والتي حتقق  الوزارة 

حقوق  تطوير  م�شروع  هو  اخلا�س 

الأرا�شي احلكومية حيث بداأ العمل الفعلي 

 132 تنفيذ  يت�شمن  والذي  امل�شروع  يف 

البنية  اأعمال  اإىل  بالإ�شافة  �شكنية  وحدة 

وحلول  خيارات  توفري  بهدف  التحتية، 

توفري  �شرعة  تكفل  مبتكرة  اإ�شكانية 

الوحدات ال�شكنية للمواطنني«.

الوزارة  اأن  الإ�شكان  وكيل  واأكد   

»مزايا«  برنامج  تطوير  يف  م�شتمرة 

والذي حقق نقلة نوعية يف تلبية الطلبات 

اخلدمة  فورية  خالل  من  الإ�شكانية 

لأكرث  ال�شكن  توفري  يف  �شاهمت  والتي 

زيادة  يف  اأكتوبر  حتى  اأ�شرة   9333 من 

بهذا  الثقة  تعك�س حجم  ووا�شحة  مطردة 

الذي  اخلا�س  القطاع  وتعاون  الربنامج 

بنحو  الوطني  القت�شاد  رفد  يف  �شاهم 

اليوم،  وحتى  انطالقته  منذ  دينار  بليون 

وبدعم حكومي جتاوز 78 مليون دينار. 

وختم ال�شيخ خالد بن حمود ت�شريحه 

واجلهود  امل�شاعي  موا�شلة  على  بالتاأكيد 

القت�شادية  البحرين  روؤية  لتحقيق 

امللكي  ال�شمو  اأطلقها �شاحب  التي   2030

يف  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

�شاملة  روؤية  تعد  والتي   ،2008 اأكتوبر 

هدف  على  الرتكيز  مع  اململكة،  لتطوير 

م�شتوى  حت�شني  يف  يتج�شد  اأ�شا�شي 

خالل  من  ال�شتقرار،  وحتقيق  املواطنني 

والربامج  ال�شيا�شات  من  �شل�شلة  تنفيذ 

الإنتاجية  الكفاءة  حتقيق  اإىل  الهادفة 

واخلدمات املتكاملة يف املنظومة احلكومية 

ال�شاملة. للتنمية  حتقيًقا 

الأن�شاري،  حممد  اأحمد  الدكتور  اأكد 

احلكومية،  للم�شت�شفيات  التنفيذي  الرئي�س 

الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  قيادة  اأن  على 

�شلمان بن حمد اآل خليفة، ويل العهد رئي�س 

لفريق  ورعاه،  اهلل  حفظه  الوزراء،  جمل�س 

البحرين يف مواجهة جائحة فريو�س كورونا 

ُيحتذى  متميزاً  قّدمت منوذجاً  )كوفد-19(، 

به على �شعيد اإدارة الأزمات، واأبرزت حر�س 

�شموه البالغ على الرتقاء باملنظومة ال�شحية 

متكني  يف  ي�شاهم  مبا  البحرين،  مملكة  يف 

جميع املواطنني واملقيمني من احل�شول على 

وب�شورٍة  عالية  نوعيٍة  ذات  �شحية  رعاية 

م�شتدامة.

�شاحب  دعم  باأن  الأن�شاري  واأ�شاف 

بالقطاع  الرتقاء  مل�شاعي  امللكي  ال�شمو 

اأدائه ل �شيما على �شعيد  احلكومي وتعزيز 

خالل  وا�شحاً  بان  ال�شحية  اخلدمات 

اجلائحة، من خالل خطط وم�شاريع التطوير 

مواٍز  خٍط  يف  ت�شري  وكانت  تتوقف  مل  التي 

ُت�شتجد  كانت  التي  الحرتازية  لالإجراءات 

العاملية.  املعايري  مع  يتوافق  مبا  وُتقر 

ململكة  حققت  التي  امل�شاعي  مع  اإنه  حيث 

البحرين الريادة الدولية يف مكافحة جائحة 

واخلطوات  )كوفد-19(،  كورونا  فريو�س 

�شعيد  على  للجائحة  للت�شدي  ال�شتباقية 

الربوتوكولت العالجية التي مت تطبيقها، اأو 

حملة التطعيم الوطنية التي حظيت برعايٍة 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  من  �شامية 

عي�شى اآل خليفة، عاهل البالد املفدى، حفظه 

ال�شمو  اهلل ورعاه، ودعٍم مبا�شٍر من �شاحب 

امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، فاإن 

املن�شرم  العام  ا�شتمر خالل  ال�شحي  القطاع 

املقدمة  ال�شحية  بالرعاية  يف خطط الرتقاء 

للجميع على الرغم من ظروف اجلائحة.

الت�شيري  م�شاريع  ا�شتمرت  واأ�شاف: 

اجلدولة  وفق  ال�شحية  للموؤ�ش�شات  الذاتي 

تنفيذ م�شاريع  توا�شل  كما  املحددة،  الزمنية 

واإدخال  املختلفة،  ال�شحية  املن�شاآت  تطوير 

والعالجية  الت�شخي�شية  التقنيات  اأحدث 

والأجهزة واملعدات الطبية، بالإ�شافة اإىل رفع 

والفنية  والتمري�شية  الطبية  الطواقم  اأداء 

والإدارية وفق ال�شرتاتيجيات اخلا�شة بذلك، 

وال�شاملة  املتكاملة  اخلطة  يعك�س  ما  وهو 

مكانة  ُيعزز  مبا  ال�شحية  املنظومة  لتطوير 

احلديث  للطب  رائد  كمركز  البحرين  مملكة 

والرعاية ال�شحية املتطورة.

جـــهــود ســمـو ولــي العـهــد رئيــس الـــوزراء 
ســــــاهمــت فـــــي قـــفــــــزة إســكـــانـــيـــة غــيــــر مـســـبــوقــــة

توالي أوامر التوزيع وتنوع الحلول اإلسكانية كفلت االستقرار آلالف األسر البحرينية.. »الحمر«:

احلمر  يعقوب  بن  با�شم  املهند�س  هناأ 

الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  الإ�شكان  وزير 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س  �شلمان بن حمد 

الجنازات  مبنا�شبة  املوقر  الوزراء  جمل�س 

اأن  موؤكًدا   ،2021 عام  خالل  احلكومية 

�شموه  اأولهما  التي  والهتمام  املتابعة 

املا�شية  ال�شنوات  خالل  الإ�شكاين  للملف 

غري  اإ�شكانية  قفزة  اإحداث  يف  �شاهمت 

يف  وا�شح  ب�شكل  ُترجمت  وقد  م�شبوقة، 

وتنويع  اجلديدة  البحرين  مدن  م�شاريع 

مبادرات  خالل  من  الإ�شكانية  اخليارات 

ال�شراكة مع القطاع اخلا�س، الأمر الذي دعم 

جهود الوزارة يف خطتها لتنفيذ الأمر امللكي 

امللك حمد  ال�شامي حل�شرة �شاحب اجلاللة 

بن عي�شى اآل خليفة ملك البالد املفدى حفظه 

وت�شريع  ا�شتدامة  اإىل  والهادفة  ورعاه  اهلل 

وترية اخلدمات الإ�شكانية املختلفة.

وقال وزير الإ�شكان اإن �شمو ويل العهد 

التنموية  امل�شاريع  يويل  الوزراء  رئي�س 

امل�شاريع  �شك  بال  بينها  ومن  اململكة  يف 

قطاع  اأن  باعتبار  كبرية،  اأولوية  الإ�شكانية 

يف  رئي�ًشا  م�شاهًما  يعد  الجتماعي  ال�شكن 

اخلطة التنموية ال�شاملة التي يقودها جاللة 

مالم�شة  عن  ف�شالً  اهلل،  حفظه  املفدى  امللك 

ب�شكل  املواطن  لحتياجات  القطاع  هذا 

توفري  اإىل  احلكومة  ت�شعى  حيث  مبا�شر، 

باعتباره  للمواطن  الجتماعي  ال�شتقرار 

عن�شًرا رئي�ًشا يف التنمية. 

�شمو  جهود  اإن  احلمر  املهند�س  وقال 

قطاع  تنمية  يف  الوزراء  رئي�س  العهد  ويل 

الإ�شكان وا�شحة للعيان، وتتجلى يف دعمه 

املبا�شر ملدن البحرين اجلديدة ومتابعة �شري 

الوزارة وبف�شل  امل�شاريع بها، حتى متكنت 

ذلك الدعم من ت�شغيل 5 مدن منها يف وقت 

احلكومي  الهتمام  مدى  يعك�س  ما  قيا�شي، 

ملبادرات  �شموه  دعم  عن  ف�شالً  امللف،  بهذا 

مقدمتها  ويف  اخلا�س  القطاع  مع  ال�شراكة 

برنامج مزايا الذي وفر ال�شكن املالئم لنحو 

9000 مواطن.

خطط  اأن  اإىل  احلمر  املهند�س  واأ�شار 

وفًقا  الإ�شكانية  اخليارات  لتنويع  الوزارة 

مبادئ  من  م�شتقاة  احلكومة  لتوجيهات 

القت�شادية  البحرين  مملكة  روؤية  واأهداف 

العهد  ويل  �شمو  ي�شرف  والتي   ،2030

ومتابعتها  تنفيذها  على  الوزراء  رئي�س 

قطاعات  خطط  جميع  يف  مبادئها  واإر�شاء 

اأن تنويع اخليارات عرب  اإىل  اململكة، م�شرًيا 

حتقيق  كفل  اخلا�س  القطاع  مع  ال�شراكة 

مبا  التحديد،  وجه  على  التناف�شية  مبداأ 

�شاهم يف زيادة وتنوع امل�شاريع املخ�ش�شة 

املطورين  قبل  من  الجتماعي  لل�شكن 

والبنوك  امل�شارف  وتوفري  العقاريني، 

من  املدعومة  التمويلية  احللول  امل�شرفية 

على  انعك�س  الذي  الأمر  املوقرة،  احلكومة 

املواطنني  اأمام  وفرة يف احللول واخليارات 

لال�شتفادة من اخلدمات الإ�شكانية.

وتطرق وزير الإ�شكان اإىل اأوامر �شاحب 

الوزراء  رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�شمو 

منذ  واملمتدة  ال�شكنية،  الوحدات  بتوزيع 

عام 2016، والتي بف�شلها متكنت الوزارة 

يف  الوارد  الإ�شكاين  اللتزام  اإمتام  من 

برنامج احلكومة ال�شابق، وامل�شي يف تنفيذ 

برنامج  يف  الواردة  الإ�شكانية  اللتزامات 

اأوامر  اأن  اإىل  م�شرًيا  احلايل،  احلكومة 

وامل�شتمرة  املبا�شرة  تعك�س مالم�شته  �شموه 

لحتياجات املواطنني، واحلر�س على توفري 

للتوجيهات  وفًقا  لهم  الكرمي  العي�س  �شبل 

ال�شامية. امللكية 

رئي�س  العهد  ويل  �شمو  اإن  احلمر  وقال 

جمل�س الوزراء يت�شم بالروؤية الثاقبة، وقد 

اأر�شى ثقافة جديدة يف اإدارة احلكومة املوقرة 

ات�شم  حيث  البحرين،  فريق  ثقافة  وهي 

الظروف،  اأ�شعب  يف  الإدارة  بح�شن  �شموه 

�شيما من خالل مواجهة حتديات جائحة  ل 

عن  البحرين  مملكة  ترتاجع  مل  اإذ  كورونا، 

واملكت�شبات  احلكومية  املنجزات  ت�شجيل 

وتوجيهاته  �شموه  فبحكمة  الوطنية، 

امل�شي  من  احلكومة  ا�شتطاعت  امل�شتنرية، 

التي  الإجنازات  م�شرية  موا�شلة  يف  ُقدًما 

ومنها  القطاعات  جميع  يف  اململكة  ت�شهدها 

كان  �شموه  واأن  �شيما  ل  الإ�شكاين،  القطاع 

الداعم الرئي�شي للجهود واخلطط والربامج 

للحكومة  امل�شيئة  احلقبة  يف  احلكومية 

اهلل  باإذن  له  املغفور  تراأ�شها  التي  املوقرة 

خليفة  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  تعاىل 

بن �شلمان اآل خليفة رحمه اهلل.

وزارة  منت�شبي  جميع  اإن  الوزير  وقال 

موا�شلة  على  العهد  يجددون  الإ�شكان 

جاللة  يقودها  التي  والعطاء  اخلري  م�شرية 

البحرين  فريق  بروح  والعمل  املفدى،  امللك 

برئا�شة  املوقرة  احلكومة  توجيهات  لتنفيذ 

�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد 

حفظه  الوزراء  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل 

اهلل ورعاه خالل املرحلة املقبلة.

وزير الإ�سكان

ال�سيخ خالد بن حمود

احمد الأن�ساري

وكيل اإلسكان: إنجازات بارزة ومبادرات شاملة قادها سمو ولي العهد رئيس الوزراء

رؤى وتوجيهـــات ســمــوه خــريطــــة الـطــريق للتنمـيـة 

سموه قدم نموذجا متميزا في إدارة األزمات.. األنصاري:

خطة شاملة لتطوير المنظومة الصحية 
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خدمات نوعية ومتنوعة توفرها »اإلسكان« تلبي احتياجات وتطلعات المواطنين
تأتي في إطار التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى استدامة تسريع وتيرة توفير الخدمات اإلسكانية

»خدمات نوعية.. ومرافق تلبي احتياجات املواطنني«

وت�ضم مدن البحرين اجلديدة م�ضاحات خ�ضراء مفتوحة 

وحدائق وواجهات بحرية ومناطق األعاب لالأطفال ومالعب 

ريا�ضية، مبا ي�ضهم يف تلبية الرغبات للمواطن واإ�ضفاء جو 

الن�ضيج  تعزيز  عن  ف�ضالً  املطلوب،  بالرتفيه  مفعم  مالئم 

البحرين  مدن  اهتمت  كما  املدن.  تلك  لقاطني  الجتماعي 

اجلديدة باجلوانب البيئية من خالل ا�ضتخدام مواد �ضديقة 

للبيئة، وعرب ت�ضجري ال�ضوارع الرئي�ضة والأحياء ال�ضكنية، 

عالوة على توفري م�ضارات خا�ضة ملمار�ضة ريا�ضة امل�ضي 

للريا�ضات  مناطق  وتخ�ضي�ص  الهوائية،  والدراجات 

اخلارجية، مبا ي�ضجع على ثقافة ممار�ضة الريا�ضة، من ثم 

حت�ضني �ضحة املواطنني.

مبتابعة  اجلديدة  البحرين  مدن  مالمح  ت�ضكلت  وقد 

لتعود  املوقرة،  واحلكومة  الر�ضيدة  القيادة  من  م�ضتمرة 

وبح�ضور  النموذجية  �ضلمان  مدينة  افتتاح  يوم  اإىل  بنا 

ح�ضرة �ضاحب اجلاللة ملك البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه 

الذي قال عن هذه املدينة: »اإن مدينة �ضلمان معلم ع�ضري 

متميز يف �ضياق نه�ضة عمرانية وح�ضرية �ضاملة، مراعية 

تعزيز  اأجل  من  تعمل  كافة،  البحرين  مناطق  لحتياجات 

موقع ومكانة كل حمافظة من حمافظاتها، ومبا ميكنها من 

القائم  الوطني  اقت�ضادنا  دعم  يف  املطلوب  بدورها  القيام 

منوذًجا  بالدنا  ولتكون  والتحديث،  التنويع  اأ�ض�ص  على 

يحتذى يف الريادة التنموية«.

»ت�سميم رائع.. وموقع ا�سرتاتيجي«

للقاطنني  الإيجابية  الآراء  من  الأفعال  ردود  تخُل  ومل 

»اأبو  املواطن  اأكد  حيث  اجلديدة،  البحرين  ملدن  والزائرين 

جميلة  املدينة  »اإن  �ضلمان:  املنتفعني مبدينة  اأحد  �ضلمان« 

وت�ضميمها رائع حيث موقعها املتميز وال�ضرتاتيجي يجعلها 

وهي  للريا�ضة،  اأماكن خم�ض�ضة  توجد  جماًل، حيث  اأكرث 

الدافع الأكرب ملمار�ضة الريا�ضة يف ظل هذه الأماكن املنظمة 

�ضواء للم�ضي اأو لركوب الدراجات الهوائية وغريها«.

من جانبها، اأ�ضارت املواطنة »زهراء« منتفعة من مدينة 

الوحدة  ا�ضتلمنا  اأن  ومنذ  منظمة  »املدينة  اأن  اإىل  �ضلمان 

�ضعيدون  هنا  ونحن  م�ضاحتها،  بحجم  تفاجاأنا  ال�ضكنية 

واأ�ضتطيع  املتميز،  موقعها  املدينة  بهذه  ما  واأجمل  جًدا، 

اأ�ضاف »اأحمد  اأي وقت«. كما  اأمار�ص هواياتي كافة يف  اأن 

�ضعيد« اأحد املنتفعني باملدينة: »اإن املدينة ت�ضعرك بالراحة 

دافًعا  تعطيك  كما  البيوت  بني  والتباعد  احلجم  حيث  من 

للتاأقلم مع جميع القاطنني«.

اأما »بدر الذوادي« اأحد املنتفعني من الوحدات ال�ضكنية 

مبدينة خليفة قال: »اأ�ضكر القيادة الر�ضيدة على هذه البيوت 

اجلميلة التي ت�ضرح القلب، واملكان الذي يتميز بعدم الكثافة 

ال�ضكانية، حيث ن�ضتطيع اأن منار�ص هوايتنا الريا�ضية بكل 

اأ�ضكالها دون م�ضايقة �ضواء يف الرب اأو يف البحر«. 

»لي�س بالغريب اأن تلبي اململكة 

طلباتنا الإ�سكانية.. ن�سكر وزارة الإ�سكان«

كما اأ�ضاف »اأحمد خنجي« اأحد املنتفعني مبدينة خليفة: 

»اإن املدينة متتاز بالهدوء ونقاء جوها، حيث لي�ص بالغريب 

اأن تلبي اململكة طلباتنا الإ�ضكانية التي مل ننتظر بها طويالً 

لن�ضتنفع من الوحدات الإ�ضكانية«. ولفتت »اأم خليفة« من 

جانبها اإىل اأن »الوحدات الإ�ضكانية متتاز مب�ضاحات وغرف 

املعطاة،  ال�ضائعة  امل�ضاحة  من  اأ�ضتفيد  اأن  وميكن  كبرية، 

الراحة  �ضبل  كافة  الإ�ضكان على توفري  حيث ن�ضكر وزارة 

للمواطنني«. 

�ضلمان«  »يون�ص  قال  احلد  �ضرق  مدينة  م�ضروع  ويف 

»اأ�ضكر  املدينة:  يف  ال�ضكنية  الوحدات  من  املنتفعني  اأحد 

ت�ضرح  التي  اجلميلة  البيوت  هذه  على  احلكيمة  القيادة 

يعطي  الذي  الراقي  الت�ضميم  وعلى  املميز  واملكان  القلب 

البهجة وال�ضرور عند ال�ضكن يف املدينة«.

كما اأ�ضاف »اأبو اأحمد« منتفع اآخر من مدينة �ضرق احلد: 

»اإن هذا امل�ضروع مميز وفكرة تطبيقه جًدا رائعة، حيث مت 

تخ�ضي�ص مكان للم�ضي، وكما مت تخ�ضي�ص مكان ملمار�ضة 

ركوب الدراجات الهوائية بكل اأمان، واأنا متفائل باخلري يف 

اإبهاًرا، واأقدم �ضكري  اأكرث  امل�ضتقبل من تطور مبهر لتطور 

للحكومة الر�ضيدة ولوزارة الإ�ضكان على هذه املنطقة«.

اأن  حممد«  »�ضيد  اأكد  الرملي  �ضاحية  مب�ضروع  اأما 

متميز  موقعها  حيث  رائع  وت�ضميمها  جميلة  »ال�ضاحية 

يف  وفرت  الوزارة  اأن  كما  البحرين،  مملكة  ومتو�ضط 

مبمار�ضة  وال�ضتمتاع  للم�ضي  ا  خم�ض�ضً مكاًنا  ال�ضاحية 

هواياتنا«.

واأ�ضاف »حممد عثمان« اأحد املنتفعني كذلك من م�ضروع 

�ضاحية الرملي: »اإن ال�ضاحية حديثة ومتميزة بت�ضميمها، 

ل داعي للخروج من ال�ضاحية لتغيري الأجواء، فقد وفرت 

الوزارة جميع ما نحتاجه يف ال�ضاحية من خدمات ومرافق«. 

كما اأ�ضار »اأبو اأحمد« اإىل اأن »خمطط ال�ضوارع يعطينا دافًعا 

للم�ضي وق�ضاء وقت ممتع مع الأهل والأ�ضدقاء«.

»املوقع جذبني ل�سراء بيت العمر«

اأما ما يخ�ص برنامج »مزايا« لل�ضكن الجتماعي الذي 

الإ�ضكان  وزارة  ابتكرتها  التي  ال�ضكنية  احللول  اأحد  يعد 

لتقلي�ص قوائم النتظار وترك م�ضاحة من احلرية للم�ضتفيد 

واملوقع  باملوا�ضفات  العمر«  »بيت  اختيار  من  متكنه 

»مزايا«  برنامج  من  م�ضتفيدون  مواطنون  عرب  املنا�ضب، 

والذين ف�ضلوا نقل طلباتهم الإ�ضكانية من وحدة �ضكنية اإىل 

اأن تيقنوا باأن الربنامج قد جاء مبزايا فريدة  »مزايا« بعد 

وحلول �ضريعة ومبتكرة ومبيزانية منا�ضبة. 

عن  اأبوعبداهلل«  اإبراهيم  »خليل  املواطن  حتدث  وقد 

جتربته يف التعامل مع برنامج »مزايا« لل�ضكن الجتماعي 

للعام  يعود  اإ�ضكانًيا  طلًبا  ميلك  كان  اأنه  اإىل  اأ�ضار  حيث 

للح�ضول  املخ�ض�ضة  النتظار  قوائم  يف  وكان   ،2013

على وحدة �ضكنية، ولكن حينما وجد املنزل املنا�ضب �ضمن 

الإ�ضكاين  طلبه  با�ضتبدال  الفور  على  قام  »مزايا«  م�ضروع 

اقتنع  بعدما  »مزايا«  اإىل  وحدة  على  احل�ضول  خدمة  من 

كثرًيا  واأُعجب  املحرق  ديار  مبنطقة  اجلديد  بامل�ضروع 

العن�ضر  املوقع  �ضكل  وقد  الع�ضرية  الت�ضميم  بطريقة 

الفارق بالن�ضبة له من اأي م�ضروع اآخر.

وحول املعاملة بوزارة الإ�ضكان اأ�ضار »اأبو عبداهلل« اإىل 

اأن املعاملة كانت يف قمة الإتقان وال�ضرعة، واأ�ضاف: »لقد 

الطريق  على  الإ�ضكان  بوزارة  املخت�ضة  املوظفة  و�ضعتنا 

اإر�ضادنا اإىل كيفية اختيار املنزل بداية  ال�ضحيح من حيث 

من خرائط امل�ضروع وو�ضولً اإىل املوقع على الطبيعة، ومل 

ن�ضكن  اأ�ضبحنا  اأن  اإىل  معاملتنا  اإجناز  الأمر يف  ي�ضتغرق 

اإجمايل  يف  تتجاوز  ل  اإذ  طويلة  فرتة  العمر  مبنزل  اليوم 

مدتها 3 اأ�ضهر«.

اأو�ضح  له  الأ�ضرة  قبول  ومدى  املنزل  جودة  وحول 

»اأبو عبداهلل«: »على عك�ص ما �ضمعت باأن بع�ص امل�ضاريع 

يف  متكامالً  منزلً  �ضوى  اأَر  مل  اأنني  اإل  جتارية،  تكون  قد 

ت�ضميمة وت�ضييده ب�ضورة ممتازة، واأقرتح باأن تكون هناك 

امل�ضاريع  لتلك  الإ�ضكان  وزارة  قبل  من  م�ضتمرة  متابعة 

واجهتني  حيث  م�ضتمر،  ب�ضكل  جودتها  �ضمان  من  للتاأكد 

بع�ص التعديالت لحًقا وقد تكفلت بجميع م�ضاريفها«.

موؤكًدا  »مزايا«،  بربنامج  اإعجابه  عبداهلل«  »اأبو  واأبدى 

باأنه برنامج �ضراكة ناجحة بني خمتلف الأطراف، وين�ضح 

امل�ضتفيدين على قوائم النتظار بالتحويل اإىل هذا الربنامج 

مع  يتنا�ضب  منه  امل�ضتقطع  الق�ضط  باأن  ا  خ�ضو�ضً املميز، 

اإمكاناته. 

»معاملة �سهلة دون انتظار«

اأما جتربة املواطن »اأحمد ال�ضحيقي« مع »مزايا« فكانت 

خمتلفة نوًعا ما حيث اختار اأحمد منزل العمر ومن ثم قرر 

ا�ضتبداله مبنزل اآخر اإل اأن املعاملة بني ال�ضراء وال�ضتبدال 

اأن  اإىل  م�ضرًيا  النتظار،  من  �ضهور   3 �ضوى  ت�ضتغرق  مل 

املعاملة مررت بكل �ضهولة و�ضال�ضة.

بحجزها  قام  التي  الوحدة  ا�ضتبدال  اأ�ضباب  وحول 

م�ضبًقا، اأ�ضار »ال�ضحيقي« اإىل اأنه �ضاهد فيال اأخرى مبميزات 

العدول  اآنذاك  الفور  على  فقرر  منا�ضب  وب�ضعر  اأف�ضل 

وزارة  موظفي  باأن  موؤكًدا  الأوىل،  الفيال  ب�ضراء  قراره  عن 

الإ�ضكان مل يكن لديهم اأي حتفظ اأو ا�ضتياء من هذه اخلطوة 

بل على العك�ص مت اإجناز معاملته يف وقت قيا�ضي.

وي�ضري »ال�ضحيقي« اإىل اأن طلبه ال�ضابق يتمثل يف طلب 

�ضاهد  وحينما   ،2016 العام  يف  به  تقدم  �ضكنية  وحدة 

امل�ضاريع الإ�ضكانية التي مت تخ�ضي�ضها ملزايا اقتنع بالفكرة 

وقرر ال�ضتغناء عن �ضنوات النتظار لينتقل فوًرا اإىل وحدة 

�ضكنية جتمعه مع اأ�ضرته اخت�ضاًرا للوقت ويف املوقع الذي 

كان بالن�ضبة له اأكرث من منا�ضب.

الـ»كورونا« وخدمة »حتت اأمرك«

كما ا�ضتطلعنا راأي املواطنة »ليلى عمر« التي اأكدت باأن 

تتقدم  مزايا ومل  ال�ضتفادة من خدمة  كانت  الأوىل  رغبتها 

الإ�ضكانية  اخلدمات  من  غريها  اأو  �ضقة  اأو  وحدة  لطلب 

دي�ضمرب  بالطلب يف  تقدمت  قد  باأنها  اأكدت  حيث  الأخرى، 

اأكرث من �ضهر  اإقامتها بامل�ضكن  اأم�ضى على  2020 واليوم 

بعد اأن قامت بتجهيزه من جميع النواحي.

الإجراءات  من  بالرغم  اأنه  »ليلى«  انتباه  ولفت 

اأن  اإل  كورونا  جائحة  انت�ضار  ظل  يف  املتبعة  الحرتازية 

طلبها قد مت متريره ب�ضرعة عرب القنوات الإلكرتونية بكل 

الأوراق وامل�ضتندات  تر�ضل  اأنها كانت  اإىل  �ضال�ضة، م�ضرية 

بع�ص  يف  اأمرك«  »حتت  بخدمة  وت�ضتعني  املنزل  من 

ت�ضاوؤلتها وكانت جتد ال�ضتجابة ب�ضكل �ضريع ومبا�ضر من 

املوظفني بالوزارة. 

اأنها  اإىل  »ليلى«  اأ�ضارت  املنزل  اختيار  مرحلة  ويف 

ا�ضطرت يف هذه املرحلة اإىل احل�ضور اإىل الوزارة والتوا�ضل 

مع املعنيني الذين �ضاهموا بدرجة كبرية يف اتخاذها للقرار 

املعرو�ضة  النماذج  بني  من  العمر  منزل  واختيار  املنا�ضب 

التي اطلعت عليها. 

تتجاوز  مل  الذين  لل�ضباب  ن�ضيحتها  »ليلى«  ووجهت 

والتقدم  الثمينة  الفر�ضة  هذه  لغتنام  عاًما   35 اأعمارهم 

على الفور لربنامج »مزايا« فهو م�ضروع ناجح لكل اأ�ضرة 

ترغب يف ال�ضتقرار واختيار املنزل املنا�ضب لها دون انتظار 

ل�ضنوات طويلة. 

»مزايا.. الفانو�س ال�سحري«

بربنامج  مت�ضكها  عن  عربت  حممد«  »فرح  املواطنة 

الربنامج  هذا  عن  ل�ضماعها  الأوىل  الوهلة  منذ  »مزايا« 

ا لفئة ال�ضباب وهو حل منا�ضب  مم خ�ضي�ضً م�ضرية اأنه �ضُ

ملن يريد ال�ضتفادة من خدمات الإ�ضكان ب�ضكل اأ�ضرع بدلً من 

اأن ينتظر وحدة �ضكنية ل�ضنوات طويلة. وو�ضفت »فرح« 

ال�ضرائية  القدرة  ميلك  ملن  و�ضهل  مي�ضر  باأنه  الربنامج 

منزل  �ضراء  من  �ضال�ضة  بكل  �ضيتمكن  حيث  املتو�ضطة، 

اأحالمه يف املوقع الذي يحلم به.

وحول اأ�ضباب اختيارها لربنامج »مزايا« اأو�ضحت فرح 

باأن اختيارها لهذه اخلدمة الإ�ضكانية كان بالن�ضبة لها هو 

احلل الوحيد لتحقيق حلم والديها ل�ضراء بيت العمر، حيث 

مل تكن هناك م�ضاريع اإ�ضكانية تخدم طلبات مدينة عي�ضى. 

وحينها ا�ضتف�ضرت »فرح« من وزارة الإ�ضكان التي ن�ضحتها 

با�ضتبدال الطلب اإىل مزايا با�ضم اأحد الأبناء وبالتايل حققت 

حلم اأبيها واأمها بتي�ضري من رب العاملني ومب�ضاندة وزارة 

الإ�ضكان يف اإمتام اإجراءات التحويل، وخالل اأ�ضهر ب�ضيطة 

مت ا�ضتالم مفتاح البيت اجلديد.

وقالت »فرح«: »نعم اأن�ضح جميع ال�ضباب بال�ضتفادة 

منب الربنامج لأنه مبثابة حل �ضريع لل�ضكن الدائم، ومنا�ضب 

متاحة يف  ال�ضكن  والختيارات كون خيارات  الأذواق  لكل 

يف  ال�ضكن  اإما  لديهم  اخليار  و�ضيكون  املحافظات  جميع 

بيت الأحالم اأو ال�ضتمرار يف الإقامة بال�ضكن املوؤقت اأو مع 

الأهل«. 

و�ضكرت »فرح« وزارة الإ�ضكان وبنك الإ�ضكان على هذه 

املبادرات اجلميلة املميزة الناجحة يف توفري حياة �ضعيدة 

للمواطن، وا�ضفة برنامج »مزايا« بالفانو�ص ال�ضحري الذي 

حقق لها حلمها.

 

»متلك بيتك يف عمر ال�سباب«

ومن جانبها، اأكدت »زينب عبداحل�ضني« اأنها ا�ضتطاعت 

اأن تتملك بيًتا جديًدا وهي يف عمر ال�ضباب من خالل متويل 

�ضريع مدعوم من احلكومة، وهو الأمر الذي جذبها مبا�ضرة 

للتقدم اإىل »مزايا« دون اأي خدمات اأخرى. 

واأ�ضارت »زينب« اإىل اأنها اطلعت على ع�ضرات املواقع 

وامل�ضاريع املعتمدة لتتكون لديها اخلربة املنا�ضبة لتختار 

املنزل املميز من ناحية الديكور والت�ضميم وخدمات البنية 

التحتية وامل�ضاندة. 

وحول جتربتها يف التعامل مع خطوات التقدم للربنامج 

الإلكرتوين  بالتعامل  ال�ضديد  اإعجابها  عن  »زينب«  عربت 

للوزارة من خالل تقدمي خدمة �ضريعة و�ضل�ضة للغاية مل 

تتوقعها، بل وخالل اأ�ضهر ب�ضيطة ا�ضتطاعت اأن تنجر جميع 

الإجراءات وتت�ضلم منزلها اجلديد. 

واإمكاناتها  طاقاتها  ت�ضخر  الإ�ضكان  وزارة  اأن  يذكر   

الإ�ضكانية  امل�ضاريع  تنفيذ  وترية  ت�ضريع  يف  لال�ضتمرار 

بجهد  وتعمل  امل�ضتقبلية،  التوزيعات  من  مزيد  اأجل  من 

دوؤوب على متكني املواطنني من ال�ضتفادة من كل اخلدمات 

ال�ضتقرار  حتقيق  يف  ي�ضهم  مبا  عام  ب�ضكل  الإ�ضكانية 

املعي�ضي لهم.

حرًصا من وزارة اإلسكان على مبدأ االستدامة وتوفير العيش الكريم لحياة المواطن البحريني تواصل الوزارة في تحقيق تقدم كبير على صعيد التوجيه الملكي 
السامي لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه الهادف إلى استدامة تسريع وتيرة توفير الخدمات اإلسكانية، 
الخدمات  بتوفير  الوزراء حفظه اهلل  العهد رئيس مجلس  الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي  السمو  الحكومة«، وبتوجيهات صاحب  بـ»برنامج  ملتزمة 

اإلسكانية، موزعة على مشاريع مدن البحرين الجديدة ومشاريع المجمعات السكنية في محافظات المملكة. 
هذا وُتعد مدن البحرين الجديدة ثمرة الخطة اإلسكانية التي ارتأتها القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة لخدمة آالف األسر البحرينية، ومن أجل توفير بيئة تتميز 

باالستدامة، وتضم مجموعة من المرافق والخدمات النوعية التي تلبي احتياجات العائلة البحرينية.

مستفيدون من مزايا: 
البرنامج جاء بحلول 

سريعة ومبتكرة 
وبميزانية مناسبة

مواطنون: مدن 
البحرين الجديدة 

وفرت لنا جودة السكن 
والحياة 
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أشاد عدد من سفراء الدول العربية واألجنبية المعتمدين لدى المملكة باإلنجازات الحكومية التي تحققت في العام 2021 بقيادة صاحب السمو األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئاسة مجلس الوزراء وإحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي وتعزيز المكتسبات االقتصادية وضمان استدامة الموارد.

واعتبروا في مقابالت مع األيام ان اهم التحديات التي واجهها سموه خالل عام منذ توليه رئاسة مجلس الوزراء، تتمثل بجائحة كورونا »كوفيد19-«، حيث استطاع سموه قيادة فريق 
البحرين بنجاح لتكون البحرين من انجح الدول في احتواء الوباء، وتوفير اللقاحات على السكان. 

مشيرين الى ان البحرين نجحت بالتعامل مع كافة التحديات التي فرضها وباء كورونا »كوفيد- 19« السيما على الصعيد الصحي واالقتصادي، حيث استمرت في تنفيذ خطط التنمية 
االقتصادية التي تبنتها المملكة من اجل تنفيذ رؤية وطموح سمو ولي العهد خالل العقد الثالث من االلفية، وأشادوا بالمنظومة المتكاملة التي طبقتها حكومة البحرين من اإلجراءات 

االحترازية في مواجهة الوباء وكذلك الحفاظ على استقرار النشاط االقتصادي والمالي للمملكة دون فرض قيود على حركة التنقل.

سفير المملكة العربية السعودية:

 سموه رجل قيادي من الدرجة األولى
سفير دولة اإلمارات: حكومة البحرين حققت

 إنجازات خالل عام واحد رغم ضغوط تداعيات الجائحة
العربية  اململكة  �سفري  اعترب   

البحرين  مملكة  لدى  ال�سعودية 

بن  اأحمد  بن  �سلطان  الأمري 

الإجنازات  اأن  عبدالعزيز 

 2021 العام  خالل  احلكومية 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  بقيادة 

اآل خليفة  بن حمد  �سلمان  الأمري 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

عندها  التوقف  ت�ستحق  اهلل  حفظه 

حكيم،  لقائد  والتقدير  ال�سكر  لإ�سداء 

م�سيًدا مبا حتقق من اإجنازات هامة للمملكة. 

تعزيز  اأ�سهم يف  قد  العهد  �سمو ويل  اإن  وقال 

ال�سقيقة  الدول  مع  الدبلوما�سية  العالقات 

وال�سديقة، وخا�سة مع اململكة العربية ال�سعودية 

التي  العمل  الر�سمية، وزيارات  الزيارات  اإطار  يف 

يحر�س على القيام بها. 

واأ�سار ال�سفري ال�سعودي لدى البحرين اإىل اأن 

على  لي�س  لل�سباب  نربا�ًسا  العهد ميثل  ويل  �سمو 

على  بل  فح�سب،  الإقليمي  او  البحريني  امل�ستوى 

امل�ستوى الدويل، وهو ما اأهل �سموه ليكون من بني 

اكرث ال�سخ�سيات تاأثرًيا على م�ستوى العامل. 

البحرين:  لدى  ال�سعودي  ال�سفري  وقال 

امللكية  الثقة  على  عام  مرور  اليوم  »ي�سادف 

ال�سامية بتعيني �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 

بن حمد اآل خليفة، مبن�سب رئي�س جمل�س الوزراء، 

وهي منا�سبة ت�ستحق التوقف عندها لإ�سداء ال�سكر 

الهدف،  عينه  ن�سب  و�سع  حكيم،  لقائد  والتقدير 

اليه، جم�سداً حقيقة  وم�سى حتى حقق ما ي�سبو 

البحرين  مملكة  حكومة  ان  وهي  بها،  امن  طاملا 

وتدرك  وتطلعاته،  �سعبها،  لطموحات  مواكبة 

اماله، فت�سعى لتحقيقها«.

العام،  بالعمل  �سموه  ا�ستغال  »منذ  وتابع: 

الع�سكرية،  املنا�سب  من  العديد  �سموه  تقلّد  فقد 

والقت�سادية وال�سيا�سية، وحقق خاللها اإجنازات 

نوعية،  مبادرات  واأطلق  البحرين،  ململكة  هامة 

وا�سطلع بدور ن�سط فيما يتعلق بتعزيز العالقات 

البحرين  مملكة  بني  والقت�سادية  ال�سيا�سية 

دول  اأمن  وتعزيز  وال�سديقة،  ال�سقيقة  والدول 

املنطقة، وال�سعي لل�سالم والتنمية امل�ستدامة، وقد 

كانت الثقة التي اأولها جاللة امللك حمد بن عي�سى 

ال�ساب  وهو  الأمني،  عهده  ويل  ل�سمو  خليفة،  اآل 

املهام  القادر على تويل هذه  املحنك 

العظام،  وامل�سوؤوليات  اجل�سام، 

العالقات  تعزيز  يف  اأ�سهم  قد 

الدول  مع  الدبلوما�سية 

ال�سقيقة، وال�سديقة وخا�سة 

الزيارات  مع اململكة يف اطار 

العمل  وزيارات  الر�سمية، 

التي يحر�س على القيام بها«. 

 وحول املكانة الدولية التي 

يتبّواأها �سمو ويل العهد قال ال�سفري 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  »اإن  ال�سعودي: 

اآل خليفة ويل العهد، ميثل  الأمري �سلمان بن حمد 

نربا�ًسا لل�سباب، لي�س على امل�ستوى البحريني اأو 

وهو  الدويل،  امل�ستوى  على  بل  فح�سب،  الإقليمي 

ال�سخ�سيات  اأكرث  بني  من  ليكون  �سموه  اأّهل  ما 

تاأثرًيا على م�ستوى العامل، ملا ميتاز به من كاريزما 

ملرحلة  مزدهر  م�ستقبل  نحو  بثقة  تخطو  طموحة 

روؤى  يحمل  لقائد  وحتتاج  بالتحديات،  مليئة 

وا�سرتاتيجيات متميزة للعمل احلكومي يف ظل ما 

تعيني  تتطلب  متغريات،  من  اجمع  العامل  به  مير 

الرجل املنا�سب القادر على تقوي�س تلك التحديات، 

البحرين،  مملكة  بها  ترتقي  لإجنازات  وحتويلها 

الدرجة  كما هو حال �سموه، فهو رجل قيادي من 

واأكرث  اف�سل،  الأوىل، وقادر على حتقيق م�ستقبل 

يف  واملقيمني  للمواطنني  ورفاهية  واأمًنا  ا�ستقراًرا 

مملكة البحرين الغالية. 

جاءت  ال�سامية،  امللكية  الثقة  »اإن  واأ�ساف 

قدرات  من  �سموه  به  يتمتع  ملا  نظًرا  حملها،  يف 

�ساهمت يف حتقيق  فذه  واإدارية  قيادية  ومهارات 

حنكة  بكل  البحرين  و�سعب  امللك  جاللة  تطلعات 

وحكمة، انطالقاً من ثقة جاللته يف قدرات �سموه، 

وما وجد فيه من الكفاءة والإخال�س واجلدية يف 

العمل ما يوؤهله ليكون مو�سع ثقته ال�سامية«.

املنا�سبة  »هذه  بالقول:  �سموه حديثه  واختتم 

وم�ساهد  �سور،  من  حتمله  ومبا  اأبعادها،  بكل 

وقرارات، وابتكارات، ومبادرات، يقودها وينجزها 

هذا  ثمار  بن حمد، وهي  �سلمان  الأمري  العهد  ويل 

بني  والروؤى  التوجهات،  يف  والن�سجام  التوافق 

امل�سوؤول الثاين يف مملكة اخلري، والبناء، والتاريخ 

امل�سرق«.

 اأكد �سفري دولة المارات العربية املتحدة 

بن  �سلطان  ال�سيخ  البحرين  مملكة  لدى 

حكومة  ان  نهيان  اآل  زايد  بن  حمدان 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  بقيادة  البحرين 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري 

حققت  قد  الوزراء  رئي�س جمل�س  العهد 

املدة  ق�سر  رغم  الإجنازات،  من  العديد 

فر�ستها  التي  وال�سغوط  الزمنية، 

تداعيات جائحة كورونا »كوفيد-19«. 

بن  حمدان  بن  �سلطان  ال�سيخ  وقال 

بن حمد  �سلمان  الأمري  �سمو  »اإن  نهيان:  اآل  زايد 

املجالت  يف  ومعرفة  مميزة  بقدرات  يتمتع  خليفة  اآل 

حتقيق  من  مكنته  والإدارية،  والقت�سادية  ال�سيا�سية 

الطبي  الوطني  الفريق  حققه  الذي  الكبري  النجاح 

ملواجهة اجلائحة«. 

اأن العالقات الأخوية  واعترب �سفري دولة الإمارات 

الإمارات  بدولة  البحرين  مملكة  جتمع  التي  واملتميزة 

�سمو  تويّل  فرتة  خالل  �سهدت  قد  املتحدة  العربية 

اأعلى  على  للزيارات  وتبادل  مكثًفا،  ن�ساًطا  العهد  ويل 

امل�ستويات بني البلدين ال�سقيقني. 

 وقال �سفري دولة المارات لدى البحرين: »ي�سّرين 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  اإىل  بالتهاين  اتقدم  اأن  البدء  يف 

البحرين  و�سعب  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري 

العام  خالل  احلكومية  الإجنازات  مبنا�سبة  ال�سقيق 

�سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بقيادة   2021

الوزراء  رئي�س جمل�س  العهد  اآل خليفة  ويل  بن حمد 

حفظه اهلل، فقد �سهدت مملكة البحرين خالل هذه الفرتة 

عديدة  اإجنازات  وال�سعوب  الدول  عمر  يف  الق�سرية 

ال�سغوط  من  الرغم  على  البحرينية  احلكومة  حققتها 

الناجمة من تداعيات جائحة كورونا«.

وتابع: »يتمتع �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 

بن حمد اآل خليفة بقدرات مميزة ومعرفة يف املجالت 

قيادة  من  مكنته  والإدارية  والقت�سادية  ال�سيا�سية 

الكبري  النجاح  به  ي�سهد  وان�سجام  �سال�سة  بكل  فريقه 

جائحة  ملواجهة  الطبي  الوطني  الفريق  حققه  الذي 

التي  والقرارات  �سموه،  توجيهات  بف�سل  )كورونا( 

اتخذتها احلكومة البحرينية بدعم القطاعات التي تاأثر 

امل�سي  اململكة من  عملها باجلائحة، وكل ذلك مل مينع 

قدما يف تنفيذ برامج احلكومة املر�سومة«.

واأ�ساف، »وتتويًجا لكل هذه الإجنازات والنجاحات 

بجائزة  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  �سمو  فاز 

العربية  ال�سنوية  الفعالية  القيادة يف 

تكرمًيا  الأمريكية   )C3( ملنظمة 

خمتلف  يف  �سموه  لإجنازات 

للجهود  وقيادته  املجالت 

لفريو�س  للت�سدي  الوطنية 

جناًحا  حققت  والتي  )كورونا(، 

التقدير  على  وحازت  م�سهوًدا 

تنمية  يف  �سموه  ولدور  الدويل، 

مملكة  بني  العالقات  وتوطيد 

على  املتحدة  والوليات  البحرين 

امللكية  الروؤية  وتنفيذ  امل�ستويات،  كافة 

ال�سامية يف الت�سامح والتعاي�س، ودعم �سموه ملختلف 

والتي  املنطقة،  يف  ال�سالم  لتعزيز  الرامية  اجلهود 

توجت باخلطوة ال�سجاعة التي اتخذتها مملكة البحرين 

بالتوقيع على اإعالن تاأييد ال�سالم مع دولة اإ�سرائيل«.

واأ�ساف »تغمرين م�ساعر الفخر والإعزاز لأن �سمو 

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

الوزرء تّوج العام الأول بزيارة ر�سمية لدولة الإمارات 

جرت يوم 9 نوفمرب 2021 تلبية لدعوة ر�سمية من 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 

يل  كان  امل�سلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 

�سرف نقلها ل�سموه يوم 6 �سبتمرب 2021، وتعد هذه 

الزيارة املباركة فاحتة خري لرت�سيخ التاآخى وتطوير 

التعاون الثنائي بني بلدينا ال�سقيقني.

البيان امل�سرتك ال�سادر يف ختام هذه  اأن  واأو�سح 

اأكد التفاق على و�سع اإطار لرت�سيخ وتطوير  الزيارة 

ومملكة  الإمارات  دولة  �سيمكن  مما  الثنائي  التعاون 

البحرين من تعزيز تعاونهما يف املجالت ذات الهتمام 

امل�سرتك، مبا يف ذلك على �سبيل املثال ل احل�سر جمالت 

والقت�ساد  والأمني  والدبلوما�سي  ال�سيا�سي  التعاون 

التجارية  الأعمال  بني  وال�سراكة  وال�سياحة  والتجارة 

واملوا�سالت  والنقل  والطاقة  املتقدمة  والتكنولوجيا 

والتعليم، ويف جمالت العمل ومتنية املوارد الب�سرية، 

واأي�سا ب�ساأن التغري املناخي وال�سحة.

تو�سلت  ما  ترجم  امل�سرتك  البيان  اأن  اإىل  واأ�سار 

بني  امل�سرتكة  اللجنة  من  التا�سعة  الدورة  اأعمال  اليه 

انعقدت  انعقدت  التي  البحرين  الإمارات ومملكة  دولة 

يوم 7 مار�س 2021 برئا�سة وزيري خارجية البلدين 

عرب تقنية الت�سال املرئي ومت خاللها التوقيع على 3 

اللقاءات التي متت  مذكرات تفاهم، ونتائج العديد من 

بني كبار امل�سوؤولني يف البلدين خالل الفرتة املا�سية.

النهج القيادي لولي العهد رئيس الوزراء
 عــزز ثـــقــــة العــــالــــم بممـلـكـــة البحـــريـــن ومـــكــانتها الــــريـــاديـــــة

سفراء عرب وأجانب لـ»األيام«:



لدى  الكويت  دولة  �سفري  رفع   

مملكة البحرين ال�سيخ ثامر جابر 

اآيات  اأ�سمى  ال�سباح  الأحمد 

مبنا�سبة  والتربيكات  التهاين 

خالل  احلكومية  الإجنازات 

�ساحب  بقيادة   2021 العام 

�سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو 

العهد  ويل  خليفة   اآل  حمد  بن 

حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

على  ال�سباح  ثامر  ال�سيخ  اهلل.واأكد 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  تويل  منذ  انه 

رئا�سة جمل�س  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري 

ملوؤها  ثابتة  بخطى  ت�سري  والبحرين  الوزراء، 

قد  البحرين،  ان  على  م�سدًدا  واملثابرة،  الإ�سرار 

املجالت،  من  العديد  يف  تنموية  قفزات  �سهدت 

من  عدة  يف  م�سبوقة  غري  منجزات  حققت  كما 

التخ�س�سات.

التحديات  اأهم  اأن  الكويتي  ال�سفري  واعترب 

على  عام  خالل  �سموه  واجهها  التي 

الوزراء،  جمل�س  رئا�سة  توليه 

 - كورونا  بجائحة  تتمثل 

ا�ستطاع  حيث  كوفيد-19، 

البحرين  فريق  قيادة  �سموه 

من  البحرين  لتكون  بنجاح 

الوباء،  احتواء  يف  الدول  اأجنح 

وتوفري اللقاحات على ال�سكان. 

»منذ  الكويتي:  ال�سفري  وقال 

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  تويل 

�سلمان بن حمد اآل خليفة رئا�سة جمل�س الوزراء، 

الإ�سرار  ملوؤها  ثابتة  بخطى  ت�سري  والبحرين 

لها  ي�سهد  مرموقة  مكانة  تبّوء  نحو  واملثابرة 

قد  البحرين،  اأن  على  م�سدًدا  والداين،  القا�سي 

املجالت،  من  العديد  يف  تنموية  قفزات  �سهدت 

من  عدد  يف  م�سبوقة  غري  منجزات  حققت  كما 

التخ�س�سات«.

لدى  املتحدة  اململكة  �سفري  اأ�ساد   

بالعديد  درميوند  رودي  البحرين 

يف  حتققت  التي  الإجنازات  من 

رغم  عمله  فرتة  خالل  البحرين 

التحديات الكبرية. 

الربيطاين  ال�سفري  واأكد 

احلثيثة  اجلهود  اأهمية  على 

ويل  �سمو  قبل  من  بذلت  التي 

الوزراء، يف  رئي�س جمل�س  العهد، 

قيادة جهود مملكة البحرين لتحقيق 

امللفات  من  العديد  يف  نوعية  اإجنازات 

الجالء  لعمليات  ل�سموه  الرائدة  اجلهود  بينها  من 

اأفغان�ستان، وتعزيز ال�سالم يف املنطقة، ل�سيما  من 

اخلطوة التي اتخذتها اململكة بالتوقيع على اتفاقية 

اإ�سرائيل، وقال ال�سفري الربيطاين:  ال�سالم مع دولة 

يف  بتواجدي  �سعادتي  عن  اأعرب  املنا�سبة،  »بهذه 

�سهدت  التي  الفرتة  هذه  خالل  البحرين  مملكة 

التحديات  بالذكر رغم  الإجنازات اجلديرة  عدًدا من 

الكبرية، وكذلك اجلهود احلثيثة ل�سمو 

ويل العهد رئي�س الوزراء يف قيادة 

لتحقيق  البحرين  مملكة  جهود 

من  عدد  يف  نوعية  اإجنازات 

الرائدة  امللفات من بينها اجلهود 

فريق  باإدارة  ومبادرته  ل�سموه، 

البحرين الوطني ملكافحة جائحة 

اإىل  بالإ�سافة  كورونا،  فريو�س 

التي  الدولية  الإن�سانية  اجلهود 

تبذلها مملكة البحرين والتي انعك�ست 

وعمليات  الإغاثة  جهود  يف  امل�ساهمة  يف 

اأفغان�ستان، مما ي�سهم يف تعزيز الدور  الإجالء من 

الفاعل للمملكة ومكانتها على ال�سعيد الدويل، وتابع: 

يف  ال�سالم  تعزيز  يف  ل�سموه  الكبري  الدور  »كذلك 

املنطقة، ل�سيما اخلطوة التي اتخذتها مملكة البحرين 

اإ�سرائيل،  دولة  مع  ال�سالم  اإعالن  على  بالتوقيع 

مبا يعك�س روؤية �سموه والقيادة على ت�سجيع قيم 

الت�سامح والتعاي�س«.

القائم بأعمال سفارة الواليات المتحدة: البحرين نجحت بالتغلب
 على »كوفيد-19« بفضل اإلدراك المبكر لسموه بخطورة الوباء

السفير اليمني:
إنجازات ونجاحات مستمرة

قالت القائم باأعمال ال�سفارة المريكية لدى البحرين 

التغلب  يف  جنحت  قد  البحرين  ان  ناردي  مارغريت 

على وباء كورونا »كوفيد-19« بف�سل اإدراك �سموه 

وتاأثريه،  »كوفيد-19«  فريو�س  خلطورة  املبكر 

حيث ا�ستطاعت خف�س عدد احلالت ب�سكل كبري. 

حافظت  قد  البحرين  اأن  اىل  ناردي  واأ�سارت 

على توافر معدات الوقاية ومعدات ومرافق العالج 

على  املفرو�سة  القيود  تقليل  مع  وا�سع  نطاق  على 

حرية التنقل. 

وعرّبت ناردي عن تقدير بالدها لل�سراكة الوطيدة 

الأمني  واللتزام  املتحدة،  الوليات  مع  العهد  ويل  ل�سمو 

للبحرية  املركزية  للقيادة  اململكة  ا�ست�سافة  ذلك  يف  مبا  امل�سرتك 

للبناء  بالدها  �سعي  على  م�سددة  اخلام�س،  وال�سطول  المريكية 

على العالقات التاريخية مع البحرين، من خالل دفع التعاون ب�ستى 

املجالت. 

وباء  على  التغلب  يف  البحرين  جنحت  ناردي»لقد  وقالت 

الفريو�س،  خلطورة  املبكر  �سموه  ادراك  بف�سل  »كوفيد-19« 

اعداد  تخفي�س  البحرين  ا�ستطاعت  حيث  وتاأثريه، 

على  البحرين  حافظت  كما  كبري،  ب�سكل  احلالت 

العالج  ال�سخ�سية ومرافق  الوقاية  توفري معدات 

حرية  على  قيود  فر�س  دون  وا�سع  نطاق  على 

احلركة والتنقل، وكذلك ال�سروع يف نظام ملرحلة 

التعايف بعد كوفيد متقدمة على العديد من البلدان 

الأخرى. 

الأمري �سلمان  العهد  اأظهر ويل  وتابعت: »لقد 

البحرين  توليها  التي  القيمة  للوزراء  كرئي�س 

م�ساعدة  لنداء  وا�ستجابة  الإن�سانية.  للم�ساعدة 

الأ�سخا�س املعر�سون للخطر يف اأفغان�ستان، قاد البحرين 

لتكون واحدة من اأول ثالث دول تقدم الدعم من خالل ت�سهيل اإجالء 

حياة  خللق  الفر�سة  ومنحهم  اخلطر  من  �سخ�س   7000 من  اأكرث 

البحرين  و�سكان  ملواطني  الهتمام  نف�س  �سموه  اأظهر  وقد  اأف�سل. 

حيث قدم حزمة دعم اقت�سادي �سخي ملواجهة النكما�س القت�سادي 

النظام  لتعزيز  املبذولة  اجلهود  دعم  كما  »كوفيد-19«  �سببه  الذي 

الق�سائي وتوفري فر�س اأكرب للجميع. 

�سفري  اأ�����س����اد 

اليمنية  اجلمهورية 

البحرين  ل��دى 

ع���ل���ي ح�����س��ن 

مبا  الأح���م���دي 

البحرين  حققته 

م��ن اإجن����ازات 

الأداء  بف�سل 

حتت  احل��ك��وم��ي 

���س��م��و ويل  ق��ي��ادة 

العهد. 

لقد  الأحمدي  ال�سفري  وق��ال 

رئي�س  العهد،  ويل  �سمو  حقق 

بن  �سلمان  الأمري  الوزراء  جمل�س 

اإجن��ازات  لبالده  خليفة  اآل  حمد 

فقد  واح���د،  ع��ام  خ��الل  عظيمة 

يف  �سلف  خلري  خلف  خري  ك��ان 

القيادي،  املوقع  هذا 

ح���ي���ث اج���ت���از 

بنجاح  ب��ب��الده 

كورونا  جائحة 

 »1 9 - فيد كو «

وت����غ����ل����ب 

ع��ل��ى ال��ك��ث��ري 

م��ن ال��ت��ح��دي��ات 

القت�سادية، 

�سموه  اأن  واأ����س���اف 

من  العديد  نحو  احلكومة  ق��اد 

املجالت،  خمتلف  يف  النجاحات 

جائزة  منحه  بذلك  وا�ستحق 

الأمريكية   c3 منظمة  من  القيادة 

اعرتاًفا بدوره القيادي املتميز. 

سفير دولة الكويت: البحرين
 تسير بخطى ثابتة وحققت إنجازات غير مسبوقة

 السفير البريطاني: سمو رئيس الوزراء قاد جهود 
البحرين لتحقيق إنجازات نوعية رغم التحديات الكبيرة

القائم بأعمال سفارة سلطنة عمان:

 المملكة شهدت تحوالت إدارية ودبلوماسية واقتصادية في فترة وجيزة
هّناأ الوزير املفو�س الدكتور حممد بن علي البلو�سي 

لدى مملكة  ُعمان  �سلطنة  �سفارة  باأعمال  القائم 

احلكومية  الإجنازات  مبنا�سبة  البحرين 

خالل العام 2021 بقيادة �ساحب ال�سمو 

خليفة   اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي 

الوزراء حفظه  العهد رئي�س جمل�س  ويل 

بعد  انه  املنا�سبة  بهذه  كلمة  يف  اهلل.وقال 

رئا�سة  مهام  امللكي  ال�سمو  �ساحب  تويل 

جمل�س الوزراء حتت قيادة ح�سرة �ساحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك 

مملكة البحرين حفظه اهلل ورعاه، �سهدت اململكة 

ودبلوما�سية  اإدارية  حتولت  وجيزة  فرتة  خالل 

واقت�سادية اأ�سهمت يف تبّوء مملكة البحرين املكانة الرفيعة على اخلريطة 

العاملية، مت�سلحة بالعزمية والإ�سرار والفكر امل�ستنري ل�سموه، فقد اأ�سطلع 

�سموه باإدارة امللفات القت�سادية.

الآثار  جتاوز  احلكيمة  القيادة  بف�سل  ا�ستطاعت  اململكة  اأن  واأ�ساف 

الناجمة من جائحة كورونا وتاأثريها على اقت�ساديات العامل، حيث حققت 

مملكة البحرين منواً اقت�سادياً مع املراحل الوىل من التعايف العاملي، وبذلت 

اجلهود امل�سينة لإ�ستقطاب روؤو�س الأموال وفتح ابواب الفر�س ال�ستثمارية، 

اأن تروؤ�س �سموه ملجل�س التنمية القت�سادية عزز التوجهات يف طرح  كما 

الوطني  القت�ساد  اأ�سهمت يف دعم  والتي  القت�سادية  املبادرات  العديد من 

ب�سكل كبري ورفع القدرة التناف�سية القت�سادية وزيادة النتاجية وخلق قوة 

عاملة ماهرة يف البحرين.

اإدارة ملف  الذي حققه �سموه يف  النجاح  باأن  بالذكر  اإنه اجلدير  وقال 

اأروع  البحرين م�سّطًرا  اأزمة فريو�س كورونا )كوفيد-19( بقيادته لفريق 

الإجنازات، حظي بالإ�سادة الدولية ومن بينها منح �سموه جائزة القيادة »من 

قبل منظمة C3« الأمريكية.

واأ�سار اهتمام �سموه فيما يتعلق بتعزيز العالقات ال�سيا�سية والقت�سادية 

التنمية  اإر�ساء دعائم  اأ�سهم يف  الأخرى، حيث  البحرين والدول  بني مملكة 

امل�ستدامة يف ال�سرق الأو�سط، وهنا جتدر الإ�سارة اإىل ال�سيا�سة اخلارجية 

ململكة البحرين، التي تعني يف املقام الأول تعزيز قيم الأمن وال�سالم والتعاي�س 

مع ال�سعوب والديانات الأخرى والرتقاء مبنظومة حقوق الإن�سان.

واأ�ساد بالعالقات الأخوية املمتدة والتاريخية بني �سلطنة عمان ومملكة 

البحرين، هذه العالقة التي حتظى بالرعاية ال�سامية من لدن ح�سرة �ساحب 

اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم واأخيه ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�سى اآل خليفة حفظهما اهلل ورعاهما.
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سفير المملكة األردنية:

نجحت البحرين بفضل القيادة الملهمة لولي العهد رئيس الوزراء

السفير الفرنسي: 

البحرين نجحت في السيطرة على الوباء وضمنت الحماية لجميع سكانها

 ثمن �شفري اململكة الأردنية الها�شمية لدى البحرين رامي 

وريكات العدوان اجلهود الكبرية التي بذلت من قبل �شمو 

جائحة  لحتواء  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد،  ويل 

كورونا- كوفيد-19. 

امللهمة  القيادة  بف�شل  البحرين  جنحت  لقد  وقال: 

واآثارها  اجلائحة،  تداعيات  باحتواء  العهد  ويل  ل�شمو 

التي  القت�شادية  تداعياته  مع  والتعامل  القت�شادية 

والطموح،  احلكيم  القيادي  النهج  �شمات  فيها  جتلت 

والذي يعك�س تطلعات عظيمة لتد�شني حقبة جديدة من 

العمل والجناز يف خمتلف املجالت. 

ل�شمو  القيادي  النهج  اأن  العدوان  الأردين  ال�شفري  واعترب 

مكانة  على  والتاأكيد  البحرين،  مبملكة  العامل  ثقة  عزز  قد  العهد،  ويل 

البحرين املتقدمة بني دول العامل، يف معرتك البناء والتقدم يف ظل قيادة 

ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة، تاأكيًدا على نهج 

ملكي ثابت ومتوا�شل يتوخى تقوى اهلل عزوجل يف ا�شتئمان املخل�شني 

امل�شتاأمنني يف مواقع القيادة.

�شاحب  ملقام  اأرفع  اأن  »ي�شرين  الأردين  ال�شفري  وقال 

ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة، ويل العهد 

رئي�س جمل�س الوزراء، باإ�شمي واأع�شاء �شفارة اململكة 

مملكة  يف  الأردنية  واجلالية  الها�شمية،  الأردنية 

والتربيك  التهاين  اآيات  اأ�شمى  ال�شقيقة،  البحرين 

مبنا�شبة الإجنازات احلكومية يف عام 2021. وحول 

الأردين  ال�شفري  اكد  الأردنية،  البحرينية-  العالقات 

العدوان على عمق العالقات بني البلدين والتي تعترب 

منوذجاً للعمل العربي امل�شرتك، واملخل�س جتاه حتقيق 

العالقات  »اإن  وقال  والإ�شالمية،  العربية  المتني  خري 

املميزة بني اململكة الأردنية الها�شمية ومملكة البحرين والتي 

يرعاها اأ�شحاب اجلاللة، �شيدي �شاحب اجلاللة الها�شمية امللك عبداهلل 

امللك حمد بن عي�شى  ابن احل�شني املعظم واخيه �شاحب اجلاللة  الثاين 

العربي  للعمل  كانت خاللها منوذجاً  الزمن  من  لعقود  خليفة، متتد  اآل 

والإ�شالمية،  العربية  الأمتني  خري  حتقيق  جتاه  واملخل�س  امل�شرتك 

اآل خليفة  وكانت و�شائج الأخوة بني ملوك الأردن منذ تاأ�شي�شه واأ�شرة 

مل�شاعر  القيادة نظراً  البحرين حتظى بالهتمام على م�شتوى  املالكة يف 

الكرمييتني،  الأ�شرتني  بني  املتجذرة  احل�شنة  والنوايا  الوطيدة  الأخوة 

متت ترجمتها يف عالقات متميزة بني �شعبني عربيني كرميني ومتحابني 

وطاقاتها  وامتدادها  بالعروبة  يوؤمنان  كانا  طاملا  والبحرين  الأردن  يف 

وقدرتها على اإحداث نه�شة يف املنطقة ت�شع دولنا و�شعوبنا يف موقعها 

الالئق اإن�شانياً وح�شارياً يف العامل«.

واأعرب عن تفاوؤله با�شتمرار هذه العالقات مع اأجيال جديدة قادمة 

توؤمن بالعمل العربي امل�شرتك، م�شرًيا اىل �شرورة توطيد العالقات مبا 

ببالغ  ننظر  اإننا  وقال  والبحريني،  الأردين  ال�شعبني  على  بالنفع  يعود 

التقدير اإزاء جهود �شمو ويل العهد الكبرية وا�شهاماته يف تعزيز التعاون 

والتن�شيق بني اململكتني ال�شقيقتني يف املجالت كافة.

واختتم ال�شفري الأردين العدوان حديثة بالقول »اأ�شاأل املوىل عزوجل 

اأن ي�شدد خطى �شموه، ويوفقه خلري ال�شعب البحريني ال�شقيق والأمتني 

حتت  وا�شتقراره،  اأمنه  البحرين  على  يدمي  واأن  والإ�شالمية،  العربية 

اآل  القيادة احلكيمة واملظفرة ل�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى  ظل 

خليفة. ودامت القيادة البحرينية �شاملة موفقة بعناية اهلل تعاىل« .

باجلهود  كو�شار  جريوم  اململكة  لدى  فرن�شا  جمهورية  �شفري  اأ�شاد 

مع  للتعامل  الوزراء  رئي�س جمل�س  العهد،  �شمو ويل  بذلها  التي  الكبرية 

كافة التحديات، ل�شيما حتدي وباء كوفيد-19. 

على  ال�شيطرة  يف  جنحت  البحرين،  مملكة  اإن  كو�شار  ال�شفري  وقال 

مواطنني  من  اململكة  �شكان  جلميع  ال�شحية  احلماية  و�شمان  الوباء، 

�شحة  على  احلفاظ  بني  ما  التوازن  معادلة  على  احلفاظ  مع  ومقيمني، 

مقلقا  كان  العمال. يف و�شع  وا�شتمرار  بالتحرك،  النا�س، وبني حريتهم 

للغاية بالن�شبة للعامل اجمع. 

الوباء،  بعد  ما  مرحلة  هو  امل�شتقبل  اأن  الفرن�شي  ال�شفري  واعترب 

والنتعا�س القت�شادي، وا�شتئناف البناء. 

امللكي  ال�شمو  العهد، �شاحب  اأ�شبح ويل  لقد  الفرن�شي:  ال�شفري  وقال 

الآن، حني  من  عام  قبل  للوزراء  رئي�شاً  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري 

كان الو�شع ال�شحي العاملي مقلقاً للغاية. 

ان  الذكرى  بهذه  الفر�شة  انتهز  واليوم 

اململكة،  حققته  الذي  الكبري  التقدم  احيي 

الوباء،  على  ال�شيطرة  يف  وجناحاتها 

ال�شكان  جلميع  ال�شحية  احلماية  و�شمان 

البحرينيني واملقيمني على حد �شواء. 
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السفير التونسي: األداء الحكومي تميز 
باالحترافية والمهنية رغم التحديات

  سفير جمهورية مصر العربية: البحرين واجهت
 كافة التحديات وحافظت على استقرارها االقتصادي خالل فترة الوباء 

 سفير المملكة المغربية: جهود ولي العهد رئيس الوزراء
 تــعـكــس أن العـنـصـــر البشــــري يشـكـــل صـلــب اهتــمـــام الحكــــومة

�سفري  �أ�����س����اد 

�جل���م���ه���وري���ة 

لدى  �لتون�سية 

كمال  �لبحرين 

بالأد�ء  �لقيز�ين 

�حل����ك����وم����ي 

خم��ت��ل��ف  يف 

رغم  �مل��ج��الت، 

�لتي  �لتحديات 

جائحة  فر�ستها 

كورونا- كوفيد-19. 

قد  �لبحرين  مملكة  �إن  �لتون�سي  �ل�سفري  وقال 

�لعهد  ويل  �سمو  عمل  حيث  �قت�سادًيا،  منًو�  �سهدت 

بالقت�ساد  �لنهو�ض  على  �ل��وزر�ء  جمل�ض  رئي�ض 

و�لنماء،  �ل�ستقر�ر  حتقيق  يف  ي�سهم  مبا  �لبحريني 

لفتاً �ىل حر�ض �سموه على �لإحاطة باملو�طنني وذلك 

�لقطاعات  لدعم  �ملالية و�لقت�سادية  من خالل �حلزم 

�لتي تاأثرت بفعل �جلائحة. 

قدمته مملكة  �لذي  للدعم  بالده  �متنان  وعبرَّ عن 

�لبحرين للجمهورية �لتون�سية على �إثر �لقر�ر�ت �لتي 

�سعيد،  قي�ض  �لتون�سية  �جلمهورية  رئي�ض  �تخذها 

هذه  يف  تون�ض  جانب  �ىل  �لبحرين  مملكة  ووقوف 

�ملرحلة. 

 وقال »لقد متيز �لأد�ء �حلكومي خالل فرتة تويل 

باحلرفية  �ل��وزر�ء  جمل�ض  لرئا�سة  �لعهد  ويل  �سمو 

�لبحرين  لفريق  قيادته  خالل  من  ل�سيما  و�ملهنية، 

باحرت�فية  كوفيد-19  كورونا-  لفريو�ض  للت�سدي 

�ل�سباقة يف  �لدول  �ململكة من بني  عالية، حيث كانت 

للمو�طنني  جماين  ب�سكل  و�تاحته  �للقاحات،  توفري 

و�ملقيمني«. 

وتابع »بالطبع هذ� �لتعاطي مع �جلائحة، �ساهم 

يف �ن تكون �لبحرين �ليوم يف مقدمة �لدول �لتي بد�أت 

�ململكة  وباتت  �جلائحة،  تد�عيات  وجتاوز  بالتعايف، 

�لزمة  هذه  مع  �لتعامل  كيفية  يف  به  يحتذى  مثالً 

�ل�سحية �لعاملية«.

�أ�ساد �سفري جمهورية م�سر �لعربية لدى مملكة �لبحرين يا�سر 

حممد �أحمد �سعبان بالإجناز�ت �حلكومية ململكة �لبحرين خالل 

�لعام 2021 بقيادة �سمو ويل �لعهد �لأمري �سلمان بن حمد �آل 

خليفة لرئا�سة جمل�ض �لوزر�ء رغم �لتحديات �لكبرية. 

مع  بالتعامل  جنحت  �لبحرين  �إن  �مل�سري  �ل�سفري  وقال 

كافة �لتحديات �لتي فر�سها وباء كورونا- كوفيد -19 ل�سيما 

على �ل�سعيد �ل�سحي و�لقت�سادي، حيث ��ستمرت يف تنفيذ 

تنفيذ  �جل  من  �ململكة  تبنتها  �لتي  �لقت�سادية  �لتنمية  خطط 

روؤية وطموح �سمو ويل �لعهد خالل �لعقد �لثالث من �للفية.

و�أ�ساد �ل�سفري �مل�سري باملنظومة �ملتكاملة �لتي طبقتها حكومة 

�لبحرين من �لإجر�ء�ت �لحرت�زية يف مو�جهة �لوباء. وكذلك �حلفاظ 

على حركة  قيود  فر�ض  دون  للمملكة  و�ملايل  �لقت�سادي  �لن�ساط  ��ستقر�ر  على 

�لتنقل. 

وقال �ل�سفري �مل�سري »ي�سعدين �لتعبري ب�سدق تقدير مبنا�سبة 

مرور عام على تويل �سمو ويل �لعهد لرئا�سة جمل�ض �لوزر�ء، �ذ 

ن�ستذكر بد�ية �لتحديات �لتي و�جهت حكومة مملكة �لبحرين 

بالتز�من مع �نت�سار جائحة كوفيد-19 على �مل�ستوى �لعاملي«. 

�سموه  قبل  من  بذلت  �لتي  �جلهود  �أهمية  »كذلك  وتابع 

�خلدمات  كافة  توفري  و�برزها  كثرية  جناحات  حققت  و�لتي 

و�ملقيمني  �لكرمي،  �لوطن  �أبناء  لكافة  و�لعالجية  �ل�سحية 

�لإجر�ء�ت  من  متكاملة  منظومة  وتطبيق  �سو�ء،  حد  على  فيه 

�ل�سحية و�لحرت�زية و�لعالجية و�لتي توجت بحملة �لتطعيم 

�ل�ساملة لكافة �ملو�طنني و�ملقيمني، ومبا كفل تبو�أ مملكة �لبحرين 

ن�سب  �لعامل يف  �لأوىل يف  �خلم�ض  �لدول  م�ستوى  على  متقدمة  ملرتبة 

�لتعايف، و�نخفا�ض ن�سب �لوفيات، ويف نف�ض �لوقت �رتفاع ن�سب �حلا�سلني على 

�لتطعيم ن�سبة لعدد �سكان �ململكة«.

بنخيي  م�سطفى  �لبحرين  لدى  �ملغربية  �ململكة  �سفري  �أ�ساد 

�لتحديات  من  �لكثري  ��ستمر�ر  رغم  �لبحرينية  �حلكومة  باأد�ء 

�مل�ستوى  على  كوفيد-19  كورونا-  جائحة  فر�ستها  �لتي 

�لعاملي.

وقال �ل�سفري �ملغربي بنخيي �إنه على �لرغم من �لظروف 

جمل�ض  رئي�ض  �لعهد  ويل  �سمو  �أن  �إل  و�ملعقدة،  �ل�سعبة 

�لوزر�ء قد �أر�سى خططاً وبر�مج حكومية مدرو�سة ومالئمة 

و�لجتماعية  �ل�سحية  �لتحديات  كافة  معاجلة  ��ستهدفت 

و�لقت�سادية، معتًب� ذلك يعك�ض �لنهو�ض بالعن�سر �لب�سري 

�لذي ي�سكل �سلب �هتمام �لعمل �حلكومي. 

و�أ�سار �ل�سفري �ملغربي بنخيي �ىل �أن �لإجناز�ت �لتي حتققت هي 

�لتي و�سعها �سمو ويل  نتاج عمل حكومي متكامل ومتكاثف، وبف�سل �خلطط 

�لعهد، وعملة �لدوؤوب �لتي عززت �أ�سباب جناحها. 

�لإعجاب  �أن يعب عن كثري من  �إل  للمرء  �ملغربي »ل ميكن  �ل�سفري   وقال 

و�لحرت�م لأد�ء �حلكومة �ملتميز خالل عام م�سى، على �لرغم من 

جميع  تطال  �لتي  كورونا  فريو�ض  جائحة  تد�عيات  ��ستمر�ر 

عب  و�لإن�سانية  و�لجتماعية  �لقت�سادية  �حلياة  مفا�سل 

جمل�ض  رئي�ض  �لعهد  ويل  مل�سة  و��سحة  كانت  �لعامل.وكم 

حمد  بن  �سلمان  �لأمري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  �لوزر�ء، 

ترجمة  عب  �لأمثل  �لرد  بلورة  يف  جنح  �لذي  خليفة،  �آل 

خليفة  �آل  عي�سى  بن  حمد  �مللك  �جلاللة  �ساحب  توجيهات 

بالدقة و�ل�سرعة �ملطلوبتني«.

ولكن  و�ساملة،  ومعقدة  �سعبة  كانت  »فالظرفية  وتابع 

�إذ و�جهها  �سموه توفق يف جتاوز وقعها على �ل�سعيد �لوطني، 

وبر�مج  خططا  و�أر�سى  وثبات،  �سجاعة  من  �لو�سع  يتطلبه  ما  بكل 

�ل�سحية  �لنو�حي  معاجلة  و�حدة  دفعة  ت�ستهدف  ومالئمة  مدرو�سة  حكومية 

و�لجتماعية و�لقت�سادية ومبا يجعل �لعن�سر �لب�سري يف �سلب �هتمام هذ� 

�لعمل �حلكومي«. 
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نقلة نوعية في األداء الحكومي ورؤى استشرافية مستنيرة.. برلمانيون:

»التعاون بين السلطتين« نهج يحرص سمو ولي العهد رئيس الوزراء على ترسيخه

وتابع زايد »اإن �سمو ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

املواطن  يكون  باأن  املفدى  امللك  جاللة  نهج  فيه  ر�سخ 

�سموه  وقد جتاوب  للتنمية،  وغاية  هدفاً  دوماً  البحريني 

خالل  من  النواب  جمل�س  اأع�ساء  طرحه  مما  كثري  مع 

اجلل�سات واملقرتحات النيابية، وكذلك ما ين�سره املواطنني 

من منا�سدات من خالل و�سائل الإعالم اأو و�سائل التوا�سل 

املتجاوبني  اأول  �سموه  وكان  مالحظات،  من  الجتماعي 

باأخذ قرارات عاجلة وحا�سمة من منطلق جتاوب اجلهاز 

احلكومي والتفاعل مع املواطنني وتقدمي اخلدمة لهم.

لرئا�سة  »اأن تويل �سموه  ال�سي�سي  النائب حممد  وقال 

البحرين  على  ا�ستثنائية و�سعبة  فرتة  احلكومة جاء يف 

لنهيار  اأدى  كورونا  فريو�س  تف�سي  ان  اذ  اأجمع  والعامل 

العديد من الدول �سحيا واقت�ساديا واجتماعيا و�سيا�سيا، 

لقيادة  اأهال  كان  الوزراء  رئي�س  العهد  ويل  �سمو  ان  اإل 

البحرين يف هذه الفرتة ال�ستثنائية بكل كفاءة واقتدار فقد 

قاد �سفينة البحرين بروح الفريق الوطني الواحد احلري�س 

على وطنه لري�سوا ب�سفينة البحرين لرب الأمان، الأمر الذي 

نتيجة  واملقيم  املواطن  تلم�سها  حقيقية  نوعية  نقلة  �سكل 

لالهتمام امل�ستمر الذي يوليه �سموه مبختلف امللفات املحلية 

القيادية  ال�سخ�سية  تعك�س  التي  والدولية،  والإقليمية 

خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  ل�ساحب 

يف اهتمام �سموه واإ�سرافه على ملف الأزمات وقدرته على 

ادارتها والعمل على حلحلتها ب�سكل م�سوؤول وجاد، ناهيك 

عن متابعته امل�ستمرة حلجم املتغريات ال�سيا�سية الكبرية 

لنا احلنكة  الذي عك�س  الأمر  الإقليم واملنطقة والعامل  يف 

القيادية العظيمة للقائد الفذ«.

اأجنز  الوزراء  رئي�س  العهد  ويل  �سمو  »ان  واأ�ساف 

يف  �ساهمت  التي  الوطنية  واملبادرات  الربامج  من  العديد 

برنامج  فيها  والقت�سادية مبا  اخلدمية  القطاعات  تطوير 

القت�سادية  املرحلة  جتاوز  املهم  ومن  املايل،  التوازن 

امل�ستوى  على  كورونا  جائحة  بها  ت�سببت  التي  احلرجة 

العاملي مبا فيها مملكة البحرين من خالل تعاون اجلميع 

ودعمهم للجهود الوطنية املبذولة، وهو ما نحن على ثقة 

تامة بقدرة �سموه على قيادة البحرين واخلروج بالبحرين 

ملا  والدولية  والقت�سادية  اخلدمية  امللفات  كافة  وحلحلة 

ميلكه �سموه من حنكة وحكمة قيادية قادرة على جتاوز 

خمتلف الزمات«.

خالد  النائب  اخلدمات  جلنة  رئي�س  اأكد  جانبه  ومن 

بوعنق اإن قدرة �ساحب ال�سمو ويل العهد رئي�س الوزراء، 

يف التعامل مع الظروف ال�ستثنائية الراهنة التي متر بها 

البحرين  لفريق  وقيادته  الظروف  خمتلف  ويف  البحرين 

بكل كفاءة وجدارة، لهي م�سدر فخر واعتزاز لكل مواطن 

ومقيم على اأر�س البحرين، كما تبني ما يتمتع به �سموه من 

روؤية وا�سحة لبناء م�ستقبل واعد يحافظ على املكت�سبات 

الوطنية املنجزة.

الوزراء  رئا�سة  �سموه  تويل  منذ  انه  بوعنق  واو�سح 

كان اول الداعمني ملمثلي ال�سعب ويوجه با�ستمرار ال�سلطة 

ال�سلطة  مع  واملنجز  احلقيقي  التعاون  اىل  التنفيذية 

القيادة  تطلعات  حتقيق  نحو  قدماً  وامل�سي  الت�سريعية 

الر�سيدة من اأجل التطوير وال�سالح، وتربهن على اهتمام 

�سموه باأدق التفا�سيل التي تهم الوطن واملواطنني.

ويف ال�سياق ذاته اأكد النائب حمد الكوهجي ان �سموه 

احلكومي  والعمل  الداء  يف  ومتميزة  نوعية  نقلة  حقق 

بالرغم من الظروف ال�ستثنائية التي �ساحبت تويل �سموه 

لرئا�سة جمل�س الوزراء، م�سرياً اىل ان قيادة �سموه للفريق 

تكون  ان  يف  �ساهمت  كورونا  فريو�س  ملواجهة  الوطني 

للحياة  العودة  يف  بداأت  التي  الدول  مقدمة  يف  البحرين 

وجتاوز اآثار اجلائحة.

الوزراء  رئي�س  العهد  ويل  �سمو  ان  الكوهجي  وقال 

وبقيادته احلكيمة وروؤيته ال�سرتاتيجية �ساهم يف ان تكون 

القت�سادي  النمو  حتقق  التي  الدول  اأوائل  يف  البحرين 

والعودة للحياة بعد جائحة كورونا، حيث حقق القت�ساد 

البحريني يف الفرتة املا�سية معدلت منو ممتازة وتبعث 

البحرين  معاجلة  ان  يوؤكد  ما  وهذا  الكبري،  التفاوؤل  على 

لآثار اجلائحة كانت متميزة.

العرادي  عبداهلل  علي  ال�سورى  جمل�س  ع�سو  اأكد  كما 

عاهل  اجلاللة  �ساحب  لدن  من  ال�سامية  امللكية  الثقة  اأن 

البالد املفدى يف تعيني �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�سا ملجل�س الوزراء، يوؤكُد 

على  البحرين  مملكة  لو�سع  ال�سعي  يف  احلكيمة  الروؤية 

جادة التقدم على كافة امل�ستويات.

واأ�سار مبنا�سبة مرور عام واحد على تويل �سمو ويل 

العهد رئا�سة جمل�س الوزراء، اأن املرحلة ال�سابقة، عك�ست 

اأرقى  لت�سجيل  البحرين  قيادة  يف  �سموه  حنكة  مدى 

موؤ�سرات التميز يف جتاوز الظروف ال�سعبة جراء تف�سي 

جائحة كورونا، وجعل البحرين يف مقدمة الركب العاملي، 

واجلهود الدولية لتجاوز الآثار ال�سلبية، مببادرات نوعية.

اأ�ساد في�سل را�سد النعيمي رئي�س جلنة ال�سوؤون  كما 

ال�سورى  مبجل�س  الوطني  والأمن  والدفاع  اخلارجية 

رئي�س  العهد  ويل  يقودها  التي  املتوا�سلة  بالنجاحات 

الإ�سالحي جلاللة  امل�سروع  الوزراء، وب�سمته يف  جمل�س 

التنمية  م�سرية  لتعزيز   ،2030 روؤية  تد�سني  منذ  امللك 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  بقيادة  ال�ساملة 

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

واأكد النعيمي على اأن ويل العهد ميتلك حنكة �سيا�سية 

واقت�سادية من الدرجة الأوىل، ودللة على ذلك امل�ساريع 

التي نه�ست بها اململكة خالل عام واحد من توليه رئا�سة 

التنموية  واملوازنات  الربامج  حزمة  واآخرها  احلكومة، 

القت�سادية  التي اأعلن عنها لتكون خري �ساهد على حتقيق 

املزيد  من النمو القت�سادي يف امل�ستقبل.  

ومن جانبه اأكد النائب غازي اآل رحمة اأن ال�سنة الأوىل 

من تويليّ ويل العهد رئا�سة جمل�س الوزراء، والتي جاءت 

والتي  عاملًيا  امل�سبوقة  غري  الكربى  بالتحديات  حافلة 

يدع  ل  مبا  اأثبتت  كورونا»كوفيد19«؛  جائحة  اأفرزتها 

التي يتمتع بها  العميقة  الروؤى ال�ست�سرافية  جماًل لل�سك 

والناجزة  ال�سريعة  ال�ستباقية  اخلطط  و�سع  يف  �سموه 

ملواجهة كافة التحديات واملخاطر على كافة الأ�سعدة. 

خماطر  �سهد  املن�سرم  العام  اأن  اىل  رحمة  اآل  واأ�سار 

اإل  متقدمة؛  عاملية  دول  منها  تنجو  مل  �سخمة  اقت�سادية 

احلكيمة  والإدارة  العهد  ويل  ل�سمو  ال�سيا�سية  احلنكة  ان 

متكنت من جتاوز تلك التحديات بكل اقتداٍر ومتيز وريادة 

تذبذب  من  الرغم  على  وذلك  العامل؛  �سجلها  بحرينية 

جانب  اىل  النفط  اأ�سعار  وانخفا�س  العاملية  الو�ساع 

الركود القت�سادي غري امل�سبوق.

اأن ويل العهد  اأحمد الع�سريي  النائب ه�سام  اأكد  بينما 

رئي�س جمل�س الوزراء، و�سع مملكة البحرين �سمن الدول 

البحرين،  لفريق  احلكيمة  قيادته  خالل  من  الريادة،  ذات 

ودعمه للجهود الوطنية، وترجمة الروؤى الرفيعة جلاللة 

امللك عاهل البالد املفدى على اأر�س الواقع.

وذكر – مبنا�سبة مرور عام على تعيني �سموه رئي�سا 

�سموه  له  يوؤ�س�س  الذي  النهج  اأن   – الوزراء  ملجل�س 

واخلطط  الربامج  احلكومية يف و�سع  النظم  اأرقى  مياثل 

التي  التنموية  النتائج  بتحقق  الكفيلة  وال�سرتاتيجيات 

التنموية  املنجزات  حتقق  يف  وت�سهم  الوطن،  لها  يتطلع 

خلري الأجيال احلالية والقادمة.

واأ�سار اإىل اأن امل�سار الذي ر�سمه �سمو ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء خالل جائحة كورونا، �سيمثل دائما الطريق 

اأرفع  اأجل حتقيق  الذي ت�سري عليه موؤ�س�سات الدولة، من 

النتائج، خا�سة يف ظل ما حققته مملكة البحرين من عطاء 

جعلها حمط اأنظار العامل خالل اجلائحة، وحظيت باإ�سادة 

الدول واملنظمات العاملية.

أكد عدد من اعضاء مجلس النواب على الحرص الكبير الذي يبديه صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في ترسيخ مبدأ 
التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتوجيهاته الدائمة لجميع الجهات الحكومية والمسؤولين في تلك الجهات بالتعاون الدائم مع السلطة التشريعية.

وشّددوا في استطالع مع »األيام« على أن اإلدارة الحديثة والرؤى االستشرافية لسمّوه أسهمت في إحداث نقلة نوعية في األداء والعمل الحكومي رغم الظروف االستثنائية 
وتداعيات كورونا الراهنة.

البيئة التنافسية بينهم من اجل مستقبل واعد تنم عن تطلعات مستقبلية لتحقيق رقي  كما أشاروا الى أن توجيهاته المستمرة بتعاون السلطتين ودعم الشباب وتطوير 
وتطور المملكة بدًءا من االهتمام بالمواطن وانتهاًء بكل ما يهم الوطن.

وأكد النائب علي زايد - النائب الثاني لرئيس مجلس النواب إن صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قاد مسيرة تطوير األداء الحكومي وعمل على روح الفريق الواحد 
بما  المجاالت  كل  وفي  البحرين  أجل  من  واحد  كفريق  العمل  أهمية  والمجتمع  والخاص  الحكومي  القطاعين  لدى  مفهوم  خالله  من  زرع  الذي  البحرين«  »فريق  مسمى  تحت 
يواكب متطلبات العصر والمستقبل وفق توجيهات جاللة الملك المفدى، وتطوير البيئة التنافسية ودعم الشباب تعليميًا ليكونوا قيادات حكومية متميزة في مختلف األجهزة 

الحكومية وفق تقنيات حديثة وسرعة إنجاز بكفاءة ومهنية وشفافية، ومحاربة الفساد والحفاظ على المال العام بكل نزاهة وأمانة ومسؤولية.

علي زايد

علي العرادي

حممد ال�سي�سي

في�سل النعيمي

خالد بوعنق

غازي اآل رحمة

حمد الكوهجي

ه�سام الع�سريي

اهتمام سموه بشؤون المواطنين 
كان ملموسا بشكل كبير من خالل 

حرصه على توفير الرعاية والراحة 
والمعيشة الكريمة

ولي العهد سمو رئيس الوزراء وضع 
مملكة البحرين ضمن الدول ذات 
الريادة، من خالل قيادته الحكيمة 

لفريق البحرين
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أدار دفة الوطن إلى بر األمان بْإعادة الحياة الطبيعية.. برلمانيو »الخدمات«:

فريقنا الطبي بقيادة سموه قدم أداء مبهرا في التصدي لـ»كورونا«

بمناسبة االنجازات الحكومية بقيادة ولي العهد رئيس الوزراء

خلف يهنئ بعام من اإلنجازات التنموية الرائدة في مجاالت البنية التحتية 

العهد  ويل  �سمو  اهتمام  اإىل  خلف  الوزير  واأ�سار 

بتطوير م�ساريع البنية التحتية وامل�ساريع اخلدمية يف 

مملكة البحرين، موؤكداً على اأن الوزارة قد حققت العديد 

البنية  الإجنازات احل�سارية والتنموية على �سعيد  من 

واخلدمي  والزراعي  والعمراين  البلدي  والعمل  التحتية 

خالل ال�سنة الأخرية بف�سل جهود �ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة رئي�س الوزراء ومتابعته 

وتوجيهاته. 

فقد  التحتية،  البنية  م�ساريع  �سعيد  على  وذكر 

م�ساريع  وتنفيذ  اخلدمات  توفري  على  الوزارة  حر�ست 

البنية التحتية عالية اجلودة من اأجل الرتقاء مب�ستوى 

التنمية  اأهداف  لدعم  واأي�ساّ  املواطنني واملقدمني  معي�سة 

توفري  اإن   حيث  القت�سادي،  التطور  الوطنية وحتقيق 

القت�سادية  للتنمية  اأ�سا�ساً  تعترب  التحتية  البنية 

والعمرانية، لذلك عملت الوزارة وبتوجيهات من احلكومة 

املوقرة على تنفيذ باكورة من م�ساريع اخلدمات والبنية 

التحتية الهادفة لتحقيق هذا الهدف منها على �سبيل املثال 

ل احل�سر م�ساريع الطرق واجل�سور والأنفاق عالوة عن 

خدمات ال�سرف ال�سحي واإن�ساء املباين. 

تعزيز جهود  قد عملت على  الوزارة  اأن  وذكر خلف 

التنمية احل�سرية امل�ستدامة لالرتقاء  بالبيئة احل�سرية 

اأهمها  من  والتي  امل�ساريع  من  العديد  تقدمي  خالل  من 

اإىل  اإ�سافة  م�سروع زيادة الرقعة  اخل�سراء يف اململكة، 

يف   امل�سي  وم�سامري  العامة  واحلدائق  املنتزهات  ان�ساء 

يف  العامة  املرافق  وتطوير  البحرين،  مناطق  خمتلف 

ال�سعبية  ال�سواق  وتطوير   ان�ساء  اإىل  اإ�سافة  املناطق، 

ملختلف  التف�سيلية  املخططات  وتنفيذ  اإقرار  جانب  اإىل 

املناطق. 

و�سعت  فقد  البحرية،  والرثوة  الزراعة  جمال  ويف 

غذائي  اأمن  بتحقيق   للدفع  الرئي�سية  القواعد  الوزارة 

م�ستدام على ال�سعيد الزراعي وال�سمكي واحليواين.

البلديات  و�سئون  الأ�سغال  وزارة  اأن  خلف  واأكد 

احلكومة  توجيهات  على  وبناء  العمراين  والتخطيط 

الإمنائية  خططها  تنفيذ  يف  عملها  �ستوا�سل  الر�سيدة 

وامل�ساريع  باخلدمات  لالرتقاء  املتنوعة  وبراجمها 

لتحقيق  وذلك  البحرين،  مملكة  يف  البلدية  والربامج 

امل�سرية  الوطن واملواطنني، يف ظل  كافة تطلعات واآمال 

املفدى  امللك  اجلاللة  �ساحب  ال�ساملة حل�سرة  التنموية 

وبناء  واملواطنني،  الوطن  خلدمة  ورعاه  اهلل  حفظه 

امل�ستقبل امل�سرق لالأجيال القادمة.

وتابعت قائلة »كما متيزت الفرتة التي توىل فيها �سموه 

امل�سوؤولية ت�سجيل اقت�سادنا الوطني ملوؤ�سرات ايجابية �ساهمت 

يف ا�ستئناف خطط ال�ستثمار وا�ستقطاب روؤو�س الأموال من 

اأجل موا�سلة ما ر�سمته روؤية البحرين القت�سادية 2030 من 

ركيزة بتعزيز تناف�سية البحرين ومكانتها القت�سادية.

واأ�سافت كما اأدار �سموه الفريق احلكومي بروؤية وا�سحة 

لتحقق البحرين اأعلى امل�ستويات يف جمال التوازن املايل من 

ويف  واخلدمات  الجراءات  جودة  على  الرقابة  ت�سديد  خالل 

مقابل ذلك رفع كفاءة توزيع الدعم والهتمام امل�ستمر بتاأهيل 

الكوادر الوطنية من اأجل تويل امل�سوؤولية يف خمتلف القطاعات.

واأكد ع�سو جلنة اخلدمات مبجل�س النواب النائب عمار 

قمرب باأن �سمو ويل العهد رئي�س الوزراء ا�ستطاع  باأن ي�سع 

�سديدة  روؤية  وفق  احلكومة  عليه  ت�سري  وا�سح  وخط  نهج 

ت�سع املواطن البحريني يف مقدمة الأولويات والهتمامات.

وقال: �سنة م�سيئة مرت وعلى الرغم من الزمة ال�سحية 

التي خلفها وباء كورونا يف العامل اجمع، ال ان �سمو رئي�س 

وح�سن  وحنكته  حكمته  بف�سل  ا�ستطاع  العهد  ويل  الوزراء 

تعود  باأن  ا�ستطاع من خالله  والذي  البحرين  لفريق  قيادته 

الو�ساع يف البحرين اىل طبيعتها بعد الجراءات التي قامت بها 

اململكة للت�سدي لهذه اجلائحة وخالل فرتة وجيزة، فقد اأكدت 

احلكومة الر�سيدة بقيادة �سمو ويل العهد رئي�س الوزراء باأن 

احلفاظ على �سحة الن�سان وابعاد اجلميع من هذا الوباء من 

خالل خطة التطعيم الكاملة للمواطنني واملقيمني والحرتازات 

الكاملة هو النهج الذي عملت عليه وجنحت باأمتياز وال�ساهد 

على ذلك ما تعي�سه اململكة اليوم من تدين ال�سابات وارتفاع 

حالت ال�سفاء وانعدام الوفيات.

خالد  اإبراهيم  النواب  جمل�س  ع�سو  ثمن  جهته،  ومن 

امللكي  ال�سمو  ل�ساحب  وامل�ستنرية  احلكيمة  الإدارة  النفيعي 

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

للحكومة مو�سحاً باأن �سموه ي�سطر ق�س�س النجاح املتتالية 

والتي ت�سع املواطن والدولة على راأ�س الأولويات، وهو ديدن 

الدولة اخلليفية منذ البدايات الأوىل.

وبني النفيعي باأن التوجيهات الكرمية من �سموه للوزراء 

وللم�سئولني احلكوميني يف اجلل�سة الأ�سبوعية ملجل�س الوزراء 

والتعاون املثمر مع املجل�س الت�سريعي باملقرتحات والقوانني 

وال�سئلة واملالحظات.

واأ�ساف: واأي�ساً الن�سات ملا ين�سر يف ال�سحافة واملن�سات 

الرقمية من مطالبات للنا�س، يعك�س الر�سد يف احلكم، والهتمام 

يف اأن يكون املواطن واحلكومة �سركاء معا يف بناء امل�ستقبل 

اجلديد، لفتا باأن ما حققته الدولة خالل فرتة اجلائحة باأ�سراف 

املتتالية  اخلطط  وو�سع  »كورونا«  مللف  �سموه  من  مبا�سر 

ملواكبة تطورات الفايرو�س ومتغرياته، وتوفري اللقاحات كلها، 

وو�سعها باملجان يف متناول يد اجلميع، وجمانية الفح�س، 

واإقامة املحاجر، وتزويدها بالكوادر الطبيبة الكفوءه، وكذلك 

تكرمي ال�سفوف الأمامية، وتقديرها، وترقيتها، كلها اهتمامات 

تعك�س التقدير، والمتنان، والو�سل من �سموه الكرمي.

رفع عدد من اعضاء مجلسي الشورى والنواب أسمى آيات التهنئة والتبريكات بمناسبة اإلنجازات الحكومية خالل العام 2021 بقيادة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل، مؤكدين تحقيق سموه للكثير من االنجازات الوطنية وفق رؤية حكيمة وإدارة ناجحه وضعت الوطن والمواطن على 

رأس أهتمامات سموه.
كما أشادوا بإدارته المتميزة لفريق البحرين والتي من خاللها استطاع الوصول بالممكلة الى بر االمان وإعادة الحياة الطبيعية وفق اجراءات وخطط متتالية وضعت المملكة 

على خارطه النجاحات التي يشار لها في المحافل الدولية المتعددة.
وفي هذا السياق أشارت الشورية جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى الى تميز فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإدارة األزمة الطارئة 
النتشار فيروس كورونا من خالل اطالق حزمة مبادرات ساهمت في تخفيف حدة انتشاره واستمرار دوران عجلة الحياة والنشاط االقتصادي مما حاز على االعجاب لدى منظمة 
C3 األمريكية تكريما لجهود وانجازات سموه الدؤوبة والمتواصلة في كافة المجاالت وبخاصة  الصحة العالمية وحصول سموه على جائزة القيادة الممنوحة من قبل منظمة 

تقديم الرعاية الصحية في البحرين.

والتبريكات  التهاني  آيات  آسمى  خلف  عبداهلل  بن  عصام  المهندس  العمراني  والتخطيط  البلديات  وشؤون  األشغال  وزير  رفع 
بمناسبة اإلنجازات الحكومية خالل العام 2021 بقيادة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة  ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء حفظه اهلل.وأكد خلف أن العام الذي مضى قد تميز بتحقيق نجاحات وإنجازات متالحقة، كما شهد استمرارًا وإصرارًا 
الحياة في  العهد في مبادرة غير مسبوقة غطت كافة مناحي  التي أطلقها سمو ولي   2030 البحرين  رؤية مملكة  على تطبيق 

المملكة، وأصبحت نبراسًا تهتدي به المملكة لالنطالق بخطى واثقة نحو المستقبل. 
العهد في مكافحة فيروس كورونا كوفيد 19،  البحرين بقيادة سمو ولي  »األشغال والبلديات« بما حققته مملكة  وأشاد وزير 
العالم  أنظار  محط  منها  يجعل  وأن  األمان،  بر  إلى  البحرين  بمملكة  يعبر  أن  بحكمته  أستطاع  وأنه  دولية  إشادة  محل  باتت  حيث 

ونموذجا يحتذى به في مثل هذه الحاالت.  
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التشريعية ال��م��ن��ظ��وم��ة  لتحديث  المستمر  التنسيق  خ���ال  م��ن  السلطتين  ع��اق��ة  ف��ي  ت���ام  ان��س��ج��ام   



استمرار الدعم االجتماعي وعدم المساس بالمكتسبات المعيشية.. برلمانيو »الشؤون االقتصادية« لـ»األيام«:

الحفاظ على النمو االقتصادي رغم التحديات الهائلة يعكس اإلدارة الذكية لألزمة

ال�سلطتني  بني  والتن�سيق  التعاون  »اإن  قائالً:  وتابع 

االنعقاد  اأدوار  واأن  وبناء،  م�ستمر  والت�سريعية  التنفيذية 

مت  الذي  التعاون  هذا  على  برهان  خري  كانت  املا�سية 

العديد  وتقدمي  االأمور  من  العديد  على  خالله  من  التوافق 

من االقرتاحات التي اأ�سهمت كذلك يف التخفيف من تداعيات 

وخا�سًة  املت�سررة،  القطاعات  من  العديد  على  اجلائحة 

االأن�سطة  بداأت  والتي  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات 

اتخذتها  التي  االإجراءات  بف�سل  تدريجًيا  تعود  التجارية 

ر�سم  يف  الف�سل  لها  كان  التي  املالية  واحلزم  احلكومة 

ال�سيا�سات االقت�سادية واملحافظة على وظائف املواطنني يف 

القطاع اخلا�ص.

رئي�ص  امل�سقطي  ح�سني  خالد  ذكر  مت�سل  �سياق  ويف 

اأن  ال�سورى  مبجل�ص  واالقت�سادية  املالية  ال�سوؤون  جلنة 

العام اجلاري، �سهد العديد من التحديات اال�ستثنائية على 

ال�سعيد االقت�سادي والتي متكن �سموه ومن خالل حنكته 

انت�سار  مع  خا�سة  اإجنازات،  اإىل  يحولها  اأن  ال�سيا�سية 

فايرو�ص كورونا وعدم ا�ستقرار اأ�سعار النفط.

الوزراء  رئي�ص جمل�ص  العهد  �سمو ويل  »قّدم  ووا�سل 

متكنت  التحديات  هذه  مع  التعاطي  يف  حكيمة  روؤية 

هذه  على  املرتتبة  االآثار  من  احلد  من  خاللها  من  اململكة 

جيدة  تنموية  معدالت  على  اململكة  مع حمافظة  الظروف، 

ن�سبًيا، واملحافظة على وظائف ومكت�سبات املواطنني رغم 

اأكرث من  اتخاذها على مدى  التي مت  االإجراءات االحرتازية 

عام، وا�ستمرار الغطاء االجتماعي والدعم الذي تقدمه الدولة 

دون تاأثر، فيما ا�ستمر الدعم كذلك للموؤ�س�سات وال�سركات 

التجارية وخا�سة املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة ل�سمان 

ا�ستمرار عملها، وهو ما يعد اأحد اأهم ال�سواهد على اهتمام 

�سموه بالقطاع التجاري.

رئا�سة  ب�سائر  هو  عليه  التاأكيد  اأود  »ما  قائالً:  وتابع 

على  اال�ستقرار  للمملكة  حققت  الوزراء،  ملجل�ص  �سموه 

التقدم  ال�سعيد االقت�سادي، وهي بداية ملرحلة جديدة من 

واالزدهار التي ت�سهدها اململكة يف ظل العهد الزاهر ل�ساحب 

اجلاللة العاهل املفدى«.

جلنة  ع�سو  البحراين  حممود  النائب  اأكد  جهته،  من 

ال�سوؤون املالية واالقت�سادية مبجل�ص النواب على اإن قيادة 

ويل العهد رئي�ص الوزراء للجهود احلكومية خالل جائحة 

العامل  ان  منوها  عميقتني،  وحكمة  روؤية  عك�ست  كورونا 

اجمعه ا�ساد بجهود �سموه التي او�سلت البحرين اىل نهاية 

االزمة ال�سحية العاملية باأقل قدر ممكن من اخل�سائر.

على  االقت�سادية  البيانات  مقارنة  ان  قائالً:  واأردف 

م�ستوى العامل، تظهر تقلد البحرين املراكز االوىل يف حجم 

كورونا،  جائحة  ملواجهة  املخ�س�ص  احلكومي  االإنفاق 

مو�سًحا ان احلكومة بقيادة �سمو ويل العهد �سخت قرابة 

٣٠% من الناجت املحلي االإجمايل -وهي ن�سبة مرتفعة جًدا 

- لتقليل تبعات الركود االقت�سادي الذي فر�سته اجلائحة 

واإجراءات االإغالق ال�سرورية على العامل.

واأكد النائب علي ا�سحاقي نائب رئي�ص جلنة ال�سوؤون 

العاهل  ثقة  اأن  على  النواب  مبجل�ص  واالقت�سادية  املالية 

املفدى ُو�سعت يف مو�سعها، حيث اأبدى �سموه تفرًدا نوعًيا 

يف اإدارة احلكومة خالل العام املن�سرم الذي حمل يف طياته 

كورونا  فريو�ص  تف�سي  جراء  الع�سيبة  االأيام  من  الكثري 

باتزان  الدفة  اأدار  الفذ  القائد  وبحنكة  لكنه  »كوفيد-19« 

وحكمة وعرب بها و�سوالً اإىل بر االأمان.

وتابع قائالً: »اأبلت مملكة البحرين يف ظل �سموه بالًء 

تتلقى  جعلها  مما  اجلائحة  ملف  مع  التعاطي  يف  رائًعا 

اإ�سادات دولية كثرية«، ُم�سيًفا اأن العبور من اأزمة كورونا 

مل يكن �سهاًل وا�ستتباب الو�سع ال�سحي الذي ننعم به اليوم 

هو نتيجة جلهود ُم�سنية وخطط ر�سينة للرجل االأول يف 

االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ح�سرة  �سيدي  املرحلة  هذه 

�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�ص جمل�ص الوزراء.

ادارة  حل�سن  اإن  البنمحمد:  ب�سام  ال�سوري  قال  كما 

ب�سكل  الكورونا  مللف  الوزراء  رئي�ص  العهد  ويل  ومتابعة 

تبووؤ  يف  كبري  دور  عام  ب�سكل  االقت�سادي  وامللف  خا�ص 

مملكة البحرين مكانة بارزة بني اف�سل الدول التي تعاملت 

واالقت�سادي  ال�سحي  امل�ستوى  على  اجلائحة  هذه  مع 

واالجتماعي، فبتوجيهات جاللة امللك كانت مبادرات �سمو 

ويل العهد رئي�ص الوزراء ا�ستباقية مما �ساهم ب�سكل كبري 

هذه  اثناء  العامل  واجهها  التي  ال�سلبية  االثار  تخفيف  يف 

اجلائحة.

الناجحة �سهلت على  االدارة  »ان هذه  بقوله:  مو�سًحا 

الظروف  ا�سعب  يف  املالية  احتياجاتها  تلبي  ان  احلكومة 

من غري ان تتاأثر االو�ساع العامة وو�سعتنا اليوم يف موقع 

ميكن احلكومة من اال�ستفادة من التعايف االقت�سادي وتعزيز 

العامل  دول  من  كثري  يف  تواجه  وقت  يف  املايل  اال�ستقرار 

�سواء  ا�سا�سية  �سلع  توفر  االمداد وعدم  ازمات يف �سال�سل 

�سلع ا�ستهالكية او �سلع ا�سرتاتيجية على راأ�سها عالجات 

تو�سعة  املجتمع عن طريق  الكورونا مع حماية  ولقاحات 

الفحو�سات الطبية.

من جانبه قال ع�سو اللجنة املالية واالقت�سادية مبجل�ص 

اأو�سح النهج  اأن العام اجلاري  اأعتقد  ال�سورى ر�سا فرج: 

الذي يتبناه �سموه يف اإدارة احلكومة وتعاطيها مع خمتلف 

الق�سايا املحلية والدولية، وهو نهج اأثبت جناحه يف تخطي 

واحدة من اأكرث من الظروف اال�ستثنائية التي مر بها العامل، 

اأ�سعار  ا�ستقرار  انت�سار جائحة كورونا، وعدم  خا�سة مع 

النفط الذي يعترب ال�سلعة االإ�سرتاتيجية للمملكة، حيث متكن 

فريق البحرين بقيادة �سموه من ال�سيطرة على حتدي انت�سار 

حزمة  اأكرب  احلكومة  فيه  قدمت  الذي  الوقت  يف  كورونا، 

اقت�سادية التي �ساهمت يف احلفاظ على مكت�سبات املواطنني 

وم�سادر اأرزاقهم، اإىل جانب املحافظة على االقت�ساد الوطني 

وحتقيق معدالت تنمية رغم هذه الظروف.

اأن تويل �ساحب  التاأكيد عليه هنا هو  اأود  وتابع: »ما 

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

كان  املف�سلية،  املرحلة  هذه  يف  الوزراء  جمل�ص  لرئا�سة 

التي حتققها  االإيجابية  للنتائج  الو�سول  االأثر يف  اأكرب  له 

االقت�سادي، وهو ما يت�سح يف تقدم  ال�سعيد  اململكة على 

االقت�سادي، واالنطالق بخطة  التعايف  اململكة على �سعيد 

واعدة للتنمية ال�ساملة يف خمتلف املجاالت، ت�سمنتها خطة 

التعايف االقت�سادي التي اأعلن عنها والتي �سيمثل تطبيقها 

خطوة كبرية يف توفري الوظائف وتعزيز اخلدمات والبنى 

التحتية«.

اأحمد  بن  دروي�ص  ال�سورى  جمل�ص  ع�سو  و�سّرح 

االهتمام  تعزيز  هو  اجلاري  العام  به  متيز  ما  ان  املناعي 

اإذ  البحريني،  املواطن  راأ�سها  على  ياأتي  التي  باالأولويات 

جند املواطن حا�سًرا كاأولوية اإن كان يف االهتمام ب�سحته 

وهو ما جتلى من خالل اإجراءات اململكة غري امل�سبوقة على 

م�ستوى مواجهة جائحة كورونا، اأو من خالل املحافظة على 

م�سدر رزقه، �سواء كان يعمل يف موؤ�س�سة جتارية اأو كان 

من اأ�سحاب االأعمال، مع �سمان ا�ستمرار تقدمي الدعم املبا�سر 

التي  اال�ستثنائية  الظروف  رغم  تغيري  دون  املبا�سر  وغري 

مرت على اململكة والعامل.

لرئا�سة  االأول  العام  اإن  هنا  القول  »اأ�ستطيع  واأ�ساف، 

يعد  الوزراء  لرئا�سة جمل�ص  اهلل،  حفظه  العهد،  ويل  �سمو 

احلكومة وجناحها يف  قيادة  �سموه يف  اإىل جناح  موؤ�سًرا 

العديد من امللفات املهمة واالأ�سا�سية للمملكة، مع االإ�سارة اإىل 

اأن ما حققته اململكة من تعاٍف اقت�سادي �سريع مقارنة بالدول 

االأخرى يبني �سحة االإجراءات واخليارات االقت�سادية التي 

مت اتخاذها، وهي حمل اإ�سادة على امل�ستويني املحلي والدويل. 

لذلك نحن نوؤيد ون�ساند مبادرات التعايف االقت�سادي التي 

اأطلقتها موؤخرا احلكومة املوقرة برئا�سة �سموه«.

رئيس  العهد  الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة  ولي  السمو  2021 بقيادة صاحب  العام  الحكومية خالل  اإلنجازات  الشورى والنواب بمناسبة  هّنأ عدد من اعضاء مجلسي 
مجلس الوزراء حفظه اهلل، مؤكدين انه وبفضل حنكه وحكمة سموه وإدارته المتميزة ومبادراته الذكية استطاع ان يحصد وخالل فترة وجيزة من نيله الثقة الملكية ان يحصد لمملكة 

البحرين اشادات دولية رغم التحديات المختلفة التي مرت خالل الفترة الماضية.
كما أشاروا إلى تمكن سموه من تحقيق االستقرار الصحي واالقتصادي واالجتماعي أبان جائحة كورونا الى جانب تحقيق العديد من التطور واالزدهار للمملكة ناهيكم عن النتائج 

اإليجابية على الصعيد المحلي والخارجي، االمر الذي يعكس مدى قدراته ومدى تضحياته في سبيل الوطن والمواطن.
وأّكد النائب أحمد السلوم رئيس اللجنة المالية واالقتصادية بمجلس النواب على اإلنجازات التي حققتها الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خالل عام من العطاء 
الجهود  هذه  حظيت  والتي  البحرين  لفريق  المتميزة  سموه  قيادة  ان  موضًحا  كورونا،  فيروس  جائحة  فرضتها  التي  االقتصادية  التحديات  رغم  يمتلكها  التي  العالية  القدرات  أثبتت 
بإشادات دولية مستمرة من منظمة الصحة العالمية حققت المملكة على ضوئها نتائج إيجابية كبيرة أسهمت في المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين من خالل خطة عمل 

طموحة كانت بصماتها واضحة على الشأن الصحي.

دروي�ش بن اأحمد املناعير�سا فرجب�سام البنمحمدعلي اإ�سحاقيحممود البحراينخالد امل�سقطياأحمد ال�سلوم

استمر الدعم للمؤسسات والشركات 
التجارية وخاصة المؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة لضمان 
استمرار عملها

العام األول من توّلي سمو ولي العهد 
رئيس الوزراء أوضح النهج الذي يتبّناه 

سموه في إدارة الحكومة وتعاطيها 
مع مختلف القضايا 

Wednesday 1st December 2021 - No. 11925االأربعاء 26 ربيع االآخر 144٣ ـ العدد 11925

18
www.alayam.com



Wednesday 1st December 2021 - No. 11925الأربعاء 26 ربيع الآخر 1443 ـ العدد 11925

19
www.alayam.com



متطوعون في الفريق الوطني للتصدي لكورونا:

البحرين قدمت نموذجا رائدا على المستوى العالمي في التصدي لكورونا

من  عام  ب�شكل  عانت  ال�شحية  امل�ؤ�ش�شات  باأن  وذكر 

�شغ�ط مالية كبرية وعانى العاملني يف هذه امل�ؤ�ش�شات 

�شغ�ط  من  �شحيني  واأخ�شائيني  اأطباء  من  ال�شحية 

نف�شية كبرية خلل الأزمة وكان للإدارة احلكيمة ل�شم� 

اهلل يف  ت�فيق  بعد  الكبري  الدور  وفريقه  ال�زراء  رئي�س 

واملخاوف  الهم�م  وازالة  ال�شغ�ط  هذه  من  التخفيف 

داعيا  اململكة،  يف  ال�شحي  وال��شع  الأزمة  تداعيات  من 

اهلل  �شاء  وان  و�شعبا  حك�مة  البحرين  مملكة  اهلل  حفظ 

نحتفل العام القادم بانتهاء الأزمة نهائيا وع�دة احلياة 

لطبيعتها ب�شكل كامل.

واأّكد النائب ال�شابق جلل كاظم املحف�ظ والذي كان 

متط�ًعا منذ الأيام الأوىل يف ال�شف�ف الأمامية للت�شدي 

ويل  امللكي  ال�شم�  �شاحب  جه�د  باأن  ك�رونا،  جلائحة 

العهد رئي�س جمل�س ال�زراء خلل عام منذ ت�ليه رئا�شة 

الرائدة  التنم�ية  للم�شرية  ا�شتمرار  ه�  ال�زراء  جمل�س 

التي د�شنها جللة امللك �شمن امل�شروع الإ�شلحي ال�شامل 

يف العهد الزاهر ل�شاحب اجلللة.

رئي�س  العهد  ويل  �شم�  حققه  مبا  املحف�ظ  ون�ه 

جمل�س ال�زراء من جناحات مت�ا�شلة على �شعيد خطة 

ه�  اإمنا  ك�رونا،  جائحة  مل�اجهة  والت�شدي  التعامل 

جناح ي�شجل ل�شم� ويل العهد وململكة البحرين على حد 

�ش�اء، فقد �شيطرت البحرين على انت�شار املر�س رغم اأن 

البحرين  اأن  اإل  الرادة،  عن  خارجة  حدثت  اأم�را  هناك 

دون  من  املر�س  لنت�شار  الت�شدي  يف  من�ذجا  �شجلت 

اإغلق للقت�شاد ال�طني.

والعاملية  الإقليمية  الإجنازات  كل  اأن  املحف�ظ  واأكد 

القرارات  �ش�ابية  ت�ؤكد  اإمنا  البحرين،  حققتها  التي 

والإجراءات التي مت اتخاذها، ويجدد الثقة بفريق البحرين 

عجزت  التي  الجنازات  من  كثري  حتقيق  ا�شتطاع  الذي 

عنها كثري من دول العامل، وليك�ن �شم� ويل العهد رئي�س 

جمل�س ال�زراء القدوة واملثل الأعلى بالعزمية والإ�شرار 

النجاح، وتخطي كافة ال�شعاب والتحديات و�ش�لً  على 

اإىل الأهداف العليا التي حتقق تطلعات واأحلم امل�اطنني 

كافة.

امللكي  ال�شم�  �شاحب  اأّكده  مبا  املحف�ظ  اأ�شاد  كما 

الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

ال�زراء يف كلماته من اأن اأبناء البحرين بجه�دهم اجلبارة 

النجاحات التي تعزز من م�قع البحرين  ي�شنع�ن دوماً 

التناف�شي واأنه يجب امل�ا�شلة بنف�س هذه الروح اجلامعة 

الأ�شيلة ملجتمعنا يف مرحلة التعايف مبا ي�شهم يف حتقيق 

بقيادة ح�شرة �شاحب  ال�شاملة  التنم�ية  امل�شرية  اأهداف 

اجلللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البلد املفدى 

حفظه اهلل ورعاه.

حممد  ح�شن  عبا�س  هاين  املتط�ع  اأعرب  جهته،  من 

)ممر�س متقاعد من وزارة ال�شحة(، عن فخره واعتزازه 

يف  ال�اجب  نداء  ولبى  ال�طن  خدمة  فر�شة  نال  باأنه 

التي مرت بها مملكتنا خلل تف�شي  الظروف ال�شتثنائية 

جائحة ك�رونا )ك�فيد19(.

للعمل  ممر�شني  طلب  مت  اجلائحة  بداية  »مع  وقال 

احلد  حمجر  يف  الطبي  الكادر  مل�شاندة  وذلك  التط�عي 

ال�شحي وكنت من اوائل املتقدمني لطلب التط�ع، التحقت 

باملحجر بتاريخ 1 مار�س 2020 حيث التحقت بالعمل 

يف العيادة حيث يرتكز عملنا على تقدمي العلج والرعاية 

الفريو�س  ال�شحية ح�ل  الت�عية  عن  ف�شل  التمري�شية 

مت  الذين  للمر�شى  العدوى  من  ال�قاية  ان�شطة  وتعزيز 

و�شعهم باحلجر«.

اأ�شكال  كافة  ت�فري  يف  جهدا  ناأل�ا  »مل  حممد  واأكد 

امل�شاندة والدعم النف�شي واملعن�ي مل�اجهة هذه اجلائحة، 

وبعد اإغلق حجر احلد ال�شحي يف نهاية ن�فمرب 2020 

بعايل  ال�شامل  م�شت�شفى  يف  التط�عي  بالعمل  التحقت 

حيث  اللحظة  هذه  حتى  معهم  بالعمل  م�شتمرا  ولزلت 

جللة  من  ال�شامية  والت�جيهات  الثاقبة  الروؤية  كانت 

امللك املفدى و�شم� ويل العهد رئي�س جمل�س ال�زراء عظيم 

الأثر ا�شتمرارنا يف العمل التط�عي والعمل بجد واجتهاد 

من اأجل مملكتنا الغالية«.

طب  ا�شت�شاري  طبيب  البقارة  علي  الدكت�ر  واأكد 

املحاجر  يف  ومتط�ع  -متقاعد  ال�شحة  ب�زارة  الأ�شرة 

الطبية- ان التاريخ �شجل ململكة البحرين يف عهد جللة 

امللك وبداية ت�يل �شم� ويل العهد رئي�س ال�زراء، بداأها 

و�شعه  الذي  الأثر  وخمزون  ال�شباب  بطم�ح  �شم�ه 

الأجداد وخرباته املرتاكمة.

وقال »نحن يف جمال ال�شحة متفائل�ن اعتمادا على 

�شجاعة  من  حمد  بن  �شلمان  الأمري  �شم�  عن  نعرفه  ما 

من  وانتاجا  جمال  اكرث  م�شتقبل  يف  دائم  وتفكري  واإقدام 

من  املا�شية  ال�شن�ات  فى  القيادية  الك�ادر  اإعداد  خلل 

بالي�م  البحرين  مملكة  احلاملة  جزرنا  و�شابات  �شباب 

الأجمل«.

وتابع البقارة »كان خلل العامني املا�شيني اأمام حتٍد 

واأثبت  اجلائحة،  ملكافحة  البحرين  فريق  قيادة  يف  كبري 

كما قلنا �شجاعته وقدرته يف القيادة واجنازه الكبري يف 

الق�شاء على ال�باء والتقليل من خ�شائر اململكة الإن�شانية 

يف  والعاملني  املهتمني  من  الكثري  ب�شهادة  وهذا  واملادية 

نحن  اننا  »كما  م�شيفا  والقت�شادي«،  ال�شحي  املجال 

بالكادر  ال�شم�  �شاحب  اهتمام  نلم�س  ال�شحة  جمال  يف 

البحريني وحر�شه الدائم على ان يك�ن الركيزة الرئي�شية 

الول  فى  يهدف  والذي  البحريني  ال�شحي  النظام  يف 

الطيبة، وبذلك  الأر�س  الإن�شان على هذه  والخري �شحة 

وتط�ير  اول  التعليم  تط�ير  على  احلر�س  كل  يحر�س 

العامل  يف  الطب  علماء  م�شاف  يف  ليك�ن  الطبي  الكادر 

بها يف جمال  البحرين منارة يهتدي  وحتى تك�ن مملكة 

املتكاملة  ال�شحية  الرعاية  اأجل  من  الطبية  الجنازات 

وجعل اململكة حمطة هامة على اخلريطة العاملية يف جمال 

ال�شياحة ال�شحية«.

القت�شادية  باخلطط  كثريا  متفائل�ن  باأنهم  واأكد 

البحريني  الب�شري  العن�شر  على  ترتكز  والتي  الطم�حة 

والراأ�س املال ال�طني، وي�شهد على ذلك الجنازات ال�شابقة 

اجل  الم�ال من  روؤو�س  ا�شتقطاب  واخلطط اجلديدة يف 

العلمي  الن�شاط  من  �شعلة  البحرين  مملكة  تك�ن  ان 

والقت�شادي والتي ت�شب يف م�شلحة الإن�شان البحريني 

ال�شحية والجتماعية والقت�شادية.

وزارة  تقدمه  الن�شابة مبا  علي  املتط�ع  اأ�شاد  بدوره، 

هذا  حماربة  اأجل  من  وجه�دها  البحرين  يف  ال�شحة 

ويل  امللكي  ال�شم�  �شاحب  بجه�د  اململكة،  يف  الفريو�س 

العهد رئي�س جمل�س ال�زراء خلل عام منذ ت�ليه رئا�شة 

الرائدة  التنم�ية  للم�شرية  ا�شتمرار  ه�  ال�زراء  جمل�س 

الإ�شلحي  امل�شروع  �شمن  امللك  جللة  د�شنها  التي 

ل�شاحب اجلللة.

وقال الن�شابة ان التحق بالعمل التط�عي يف ال�شف�ف 

اىل  م�شريا   ،2020 مار�س  �شهر  من  الـ17  يف  المامية 

م�شت�شفى  املعار�س،  اأر�س  منها  م�اقع  عدة  عمل يف  انه 

مركز  )ال�شاية(،  الفح�س  منطقة  البحرين،  مطار  الدويل، 

ال�شامل، مركز ي��شف اجننري وال�حدات املتنقلة.

ال�طني  الفريق  واهتمام  حر�س  منطلق  »من  وقال 

ت�شحيات  من  قدمه  وما  ك�رونا،  جلائحة  للت�شدي 

من  للحد  امراً حمتماً  التط�ع  مبادرة  كانت  فقد  م�شه�دة 

انت�شار اجلائحة وعليه فقد كانت نقطة البداية يل يف عمل 

باأنه مت اختياري يف ار�س املعار�س تقريبا ملدة  التط�ع 

انتقلت اىل  ثم  ال�شامل  تلتها عملي يف مركز  �شهر ون�س، 

م�شت�شفى البحرين الدويل وبعده املركز الطبي الكائن يف 

وبعدها  املتنقلة  ال�حدات  ثم  ومن  املعار�س  اأر�س  مركز 

مركز  الخري  ويف  �شهرين  ملدة  ال�شاية  فح�س  منطقة 

ي��شف اجننري من �شهر 6 اىل الآن.

أّكد متطوعون وكوادر طبية في الصفوف األمامية للتصدي لجائحة كورونا أن الحكومة وبقيادة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة قّدمت نموذّجا رائًدا 
وعالمًيا في إدارة األزمات، وذلك خالل الجائحة غير المسبوقة التي اجتاحت العالم في العام المنصرم وتسّببت في خسائر فادحة على المستوى العالمي أخفقت الكثير من الدول 
المتقدمة في معالجتها، في حين نجحت المملكة في تقديم نموذج فريد في المعالجة الحكيمة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والذي قاد فريق البحرين بكل حنكٍة 

واقتدار.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة الدكتور حسين المير ان التجربة البحرينية لمكافحة الجائحة وتجاوز آثارها السلبية والتقليل من أضرار الجائحة 
وما قام به فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد ورئيس الوزراء سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حفظه اهلل هي تجربة تستحق اإلشادة و الشعور بالفخر أمام تجارب باقي الدول.

وأضاف »نحمد اهلل على هذه النعمة ونتمنى من اهلل ان يحمي مملكة البحرين من الكوارث الصحية وان تتمكن الحكومة من االستمرار في قيادة البلد الى بر األمان، مشيرا الى 
في  واثرت  العالم  فاجأت  والتي   19 كوفيد  جائحة  مكافحة  مجال  في  وخصوصا  والداني  القاصي  لها  يشهد  إنجازات  تحقيق  في  واالستمرار  النجاح  من  عاما  شهدت  المملكة  ان 

اقتصاديات جميع الدول واألنظمة وأثرت على الخدمات الصحية وشكلت ضغطا كبيرا عليها«.

علي الن�سابةد. علي البقارةهاين عبا�س ح�سن جالل املحفوظد. ح�سني املري

جهود ولي العهد رئيس 
الوزراء هو استمرار 

للمسيرة التنموية 
الرائدة التي دشنها 
جاللة الملك ضمن 
المشروع اإلصالحي

ال��وزراء مجلس  رئيس  العهد  ول��ي  سمو  بقيادة  واإلن��ج��ازات  التفاؤل  من  ع��ام 
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رؤى استراتيجية متفردة يتمتع بها ولي العهد رئيس الوزراء.. المانع:

نجــــاح باهر في تحقيق أعلى درجات األمن الصحي بقيادة سموه
فخورون بالعمل ضمن فريق البحرين بقيادة سمّوه.. الجالهمة:

عام حافل باإلنجازات الطبية التاريخية بقيادة ولي العهد رئيس الوزراء
وليد  الدكتور  ال�صحة  وزارة  اأّكد وكيل 

خالل  احلكومية  الإجنازات  اأن  املانع 

ال�صمو  �صاحب  بقيادة   2021 العام 

امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

الروؤية  عن  يعرب  اإمنا  اهلل،  حفظه 

احلكيمة جلاللة امللك املفدى حفظه اهلل 

ورعاه، ملا يتمتع به �صموه من حنكة 

ا�صرتاتيجية  وروؤى  عالية،  وخربة 

اأن ت�صهم يف  مبتكرة ومتفردة، من �صاأنها 

و�صول امل�صرية الوطنية التنموية ال�صاملة اإىل 

حتقيق  اأجل  من  احلثيثة  وامل�صاعي  واأهدافها،  غاياتها 

اأعلى درجات الأمن ال�صحي يف مملكة البحرين، وبلوغ 

وما  الروؤى  مع  يتما�صى  مبا  امل�صتدامة،  التنمية  اأهداف 

يحقق املزيد من ال�صتقرار للمملكة و�صعبها الكرمي، والتي 

تاأتي �صمن ال�صيا�صة احلكيمة التي ينتهجها عاهل البالد 

وازدهار  اإىل خري  فيها  ي�صعي  والتي  اهلل ورعاه،  حفظه 

ورفعة الوطن واملواطنني.

وقال وكيل وزارة ال�صحة اأن جلهود �صمو ويل العهد 

دول  جميع  اأنظار  حمط  كانت  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

العامل، وخ�صو�صا جهوده الوطنية الكربى حلفظ �صالمة 

اأمن و�صحة جميع �صكان مملكة البحرين، التي قادها بكل 

اإىل ان �صموه يحمل فكًرا م�صتنرًيا  متيز واقتدار، م�صرًيا 

جميع  على  امل�صتمرة  املتغريات  تواكب  متجددة  وروؤية 

املجالت، والتي جعلت من البحرين من اأبرز دول العامل 

يف مواجهة جائحة كوفيد 19.

وعربرَّ املانع عن عظيم فخره واعتزازه بجهود �صمو 

ويل العهد رئي�س الوزراء يف تعامله مع كل الأزمات التي 

مرت بالبحرين، فقدرته العالية وحكمته امل�صهودة باتت 

ا  العاملية وخ�صو�صً لالإ�صادة  اليوم م�صدًرا 

الأمر  كورونا،  جائحة  مع  تعاطيه  يف 

الذي يوؤكد حر�صه الكبري على ال�صري 

باململكة نحو النماء وال�صتقرار.

امللكي  بالتكليف  اأنه  اإىل  واأ�صار 

كاأمانة  �صموه  حمله  الذي  ال�صامي 

وخطى  �صلبة  وباإرادة  للم�صوؤولية، 

التحديات،  كافة  لتجاوز  واثقة 

من  اأرحب  اآفاق  فتح  يف  لالإ�صهام 

التطوير لتعزيز دور هذه الإدارة يف اإطار 

م�صرية التنمية ال�صاملة، منوًها باأن باملبادرات 

جاءت  التي  الأعوام  خالل  بالإدارة  تنفيذها  مت  التي 

املقايي�س ب�صبب ظروف جائحة كورونا،  بكل  ا�صتثنائياً 

ولكن بالرغم من ذلك فاإن اإدارة املوقف وبجهود اجلميع 

حّتول  اأن  �صبحانه  اهلل  من  بتوفيق  البحرين  ا�صتطاعت 

ال�صلبية  الآثار  من  واحلد  منجزات،  اإىل  التحديات  هذه 

لهذه اجلائحة، وكانت وزارة ال�صحة ال�صعلة امل�صتنرية 

باإ�صادة  وحظيت  املباركة،  اخلطوات  هذه  دعمت  التي 

ملكية �صامية نتيجة جلهودها يف حفظ �صحة و�صالمة 

اجلميع من الوباء.

ال�صمو  ل�صاحب  الرفيع  القيادي  الدور  على  واأكد 

امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

واملتابعة  البحرين  لفريق  اهلل،  حفظه  الوزراء  جمل�س 

احلثيثة، مبا يرتجم روؤى وتطلعات وتوجيهات ح�صرة 

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

النجاح  اأ�صا�س  كانت  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  البالد 

واإعطائه  ال�صحي  بالقطاع  الهتمام  باأن  مبيًنا  والتميز. 

الأولوية يف اخلطط وتوفري الدعم، واعطى دفعة للجميع 

لال�صتمرار يف العطاء والعمل بحد واخال�س.

للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  اأ�صادت 

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية 

عذبي  مرمي  الدكتورة  ال�صحية 

ل�صاحب  الثاقبة  بالروؤية  اجلالهمة 

ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد 

رئي�س جمل�س  العهد  اآل خليفة ويل 

الوزراء، حيث حققت حكومة مملكة 

جديدة  لبنة  �صموه  بقيادة  البحرين 

الوطني  العمل  من  متجددة  و�صفحة 

النه�صة  تعزيز  اأ�صهم  مما  املتوا�صل 

احلكيمة  القيادة  ظل  يف  ال�صاملة  التنموية 

حل�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة 

عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه.

بالإجنازات  فخورون  اإّننا  اجلالهمة  واأو�صحت 

العهد،  ويل  �صمو  حققها  التي  وال�صاملة  ال�صاخمة 

كافة  ومواجهة  الإلهام  على  القائمة  روؤيته  خالل  من 

كافة  وت�صخري  والعزمية  املثابرة  بروح  التحديات 

اجلهود واملوارد خلدمة مملكة البحرين ورفعة �صاأنها.

ويل  ال�صمو  �صاحب  اأوىل  »لقد  اجلالهمة:  وقالت 

اأهمية  ال�صحي  القطاع  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

على  وامل�صاريع  املبادرات  اأجندة  ت�صدر  يف  كربى 

من  حتقق  وما  البحرين،  مملكة  يف  التنمية  �صعيد 

جائحة  مواجهة  يف  البحرين  ململكة  تاريخي  اإجناز 

كورونا حتى انح�صارها ب�صكل كبري هو نتائج الروؤية 

الثاقبة ل�صمو الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة«.

بجالء  اأظهرت  اجلائحة  اإن  �صك  :»ل  واأ�صافت 

الوطنية  اجلهود  قيادة  يف  ل�صموه  القيادية  القدرة 

راأى  فاجلميع  امل�صتويات.  جميع  على  الوباء  ملواجهة 

التوجيه  م�صتوى  على  فقط  لي�س  حا�صراً  �صموه 

املبا�صر يف  امليداين  الإ�صراف  واملتابعة بل 

مراكز الفح�س والعزل والعالج«.

فريق  جتربة  اأّن  اإىل  واأ�صارت 

لقت  �صموه  بقيادة  البحرين 

العامل،  دول  من  العديد  ا�صتح�صان 

منظمة  اإ�صادة  اجلميع  و�صاهد 

اأمينها  يف  ممثلة  العاملية  ال�صحة 

هذا  للمملكة  زيارته  خالل  العام 

البالغ  تقديره  عن  اأعلن  حيث  العام، 

�صاحب  يبذلها  التي  الكبرية  للجهود 

ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة 

الثابتة يف  الوزراء وقيادته  رئي�س جمل�س  العهد  ويل 

مواجهة فريو�س كورونا )كوفيد-19(.

القطاع  اإن  �صك  ل  التنفيذي:  الرئي�س  واأ�صافت 

املبادرات  من  العديد  العام  هذا  خالل  �صهد  ال�صحي 

رئي�س  العهد  ويل  �صمو  من  كرمية  بتوجيهات  الهامة 

جمل�س الوزراء، فاإىل جانب اجلهود التاريخية ل�صموه 

ب�صكل  اجلائحة  هذه  واإدارة  البحرين  فريق  قيادة  يف 

ا�صتمرار  ذلك  مع  وبالتوازي  �صهدنا  فقد  ا�صتثنائي، 

حوكمة  تعزيز  خالل  من  ال�صامل  التطوير  روؤى 

ميزانيات  تخ�صي�س  �صعيد  على  اأو  ال�صحي،  القطاع 

اأبرز هذه  كبرية لتطوير اخلدمات ال�صحية، ولعل من 

مبا�صر  ب�صكل  اجلميع  مل�صها  والتي  املهمة  املبادرات 

حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  اأمر  هي 

حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة،  اآل 

اهلل، بتقدمي اخلدمات على مدار 24 �صاعة يف 9 مراكز 

يف  ي�صهم  مبا  اململكة،  حمافظات  مبختلف  �صحية 

وتعزيز  ال�صحي  القطاع  خدمات  وا�صتدامة  تطوير 

كفاءته حتقيًقا لالأهداف املن�صودة.

التعليم

نوعًيا وكمًيا يف  التعليمية  البوابة  تطوير خدمات   .1

�صوء التحول اإىل التعلم الإلكرتوين ب�صكل مو�صع.

كل  تغطي  التي  املرجعية  املنهجية  الأدلة  اإ�صدار   .2

اجلوانب املرتبطة بالتعلم عن ُبعد والتعلم املدمج.

3. توفري التعليم للجميع خالل فرتة اجلائحة.

4.  تقومي اأداء الطلبة من خالل تنفيذ اختبارات تقوميية 

موحدة لقيا�س الكفايات واملهارات التعليمية املحددة.

الدولية  بالختبارات  املرتبطني  للطلبة  ال�صماح    .5

مدار�صهم  الختبارات يف  تلك  باأداء  البحرين  خارج مملكة 

وفًقا لل�صوابط الحرتازية.

لدعم  والت�صالت  املعلومات  تكنولوجيا  توظيف   .6

التعليم الأ�صا�صي والثانوي يف وبث ال�صفوف املدر�صية عن 
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لتفادي اأية خماطر عليهم ب�صبب تف�صي فريو�س كورونا.
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الأ�صا�صية  باملهارات  الطلبة  بتزويد  وتقوم  الواقع،  تالم�س 

املت�صلة باملناهج العلمية.

10. عقد جل�صات مناق�صة الر�صائل وامل�صاريع العلمية 

لطلبة الدرا�صات العليا من خالل و�صائل الت�صال املرئي.
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للمنازل،  املر�صى  اأدوية  تو�صيل  خدمة  ا�صتحداث   .8

املر�صى  وراحة  و�صالمة  �صحة  �صمان  بهدف  وذلك 
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نطاق الفحو�صات واللقاحات.

10. تفعيل خدمة التطبيب عن ُبعد وت�صمل ال�صت�صارات 

ومراجعة  الو�صفات،  وجتديد  التحاليل،  وطلب  الب�صيطة، 
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باقة من الحلول التحفيزية والمبادرات ساهمت في تقليل األضرار

إنجازات في مختلف القطاعات ضمن جهود االستجابة لفترة جائحة كورونا 

منذ بدء انتشار فيروس كورونا عالمًيا أخذت حكومة مملكة البحرين على عاتقها مسؤولية الحفاظ على صحة وسالمة المجتمع، وذلك من خالل باقة متنوعة من 
الحلول التحفيزية واإلجراءات االحترازية والوقائية والخدمات الطبية وقرارات ومبادرات اجتماعية واقتصادية وإنسانية حافظت على سير الحياة العامة واالعتيادية بأقل 

قدر من التعطيل أو الضرر، والتي ساهمت إلى حد كبير في تقليل األضرار السلبية الناتجة جراء هذا الفيروس.
ومن بين أبرز إنجازات مملكة البحرين في تعزيز االستجابة للجائحة على المستوى الوطني، اآلتي:

م������ب������ادرات إن���س���ان���ي���ة ح���اف���ظ���ت ع���ل���ى س���ي���ر ال����ح����ي����اة ال���ع���ام���ة



حدائق كبرى وواجهات بحرية وسواحل وتجميل للشوارع 

مشاريع »بلدية« رائدة خالل عام واحد تشكل حركة تنموية دون توقف

من جانب �آخر، فاإنه وبالرغم من جائحة كوفيد 19، وما 

�شهد �لعامل من تعطل �لكثري من �مل�شاريع، �إال �أن م�شاريع 

�شوؤون �لبلديات، و�لبالغ عددها 40 م�شروعاً موزعاً على 

كافة حمافظات �ململكة بكلفة تقدر بحو�يل 22 مليون دينار، 

ظلت م�شتمرة ودون توقف. 

�مل�شاريع بكلفة 15  �أن 65% من  �إىل  �الإ�شارة   وجتدر 

�ملناق�شات،  قيد طرح  �أو  �لتنفيذ  قيد  �إما  دينار هي  مليون 

يف حني �أن 23% منها وبكلفة 3.41 مليون دينار هي قيد 

�لدر��شة  قيد  مل�شاريع  فهي  �ملتبقية  �لن�شبة  �أما  �لت�شميم، 

بكلفة 3.42 مليون دينار.

وهما  منتزهني  �إقامة  هو  �مل�شارع  هذه  �أبرز  من  ولعل 

�حلديقة �ملائية، وحديقة �ملحرق �لكربى، و10 حد�ئق هي 

�الأوىل(،  )�ملرحلة  �شلمان  مدينة  �إن�شاء حد�ئق ومر�فق يف 

�إن�شاء حديقة �إ�شكان �لزالق �جلديدة ملجمع 1056، �إن�شاء 

حديقة  تطوير   ،743 �شند  حديقة  �إن�شاء  �حلورة،  حديقة 

حممد بن فار�س، حديقة �حل�شاوي )جممع 231(، حديقة 

باربار526، حديقة �شار 525، حديقة ومنتزه مدينة حمد 

1204 )�ملرحلة �الأوىل(، و�جهة جنوب �شار.

حديقة املحرق الكربى

مملكة  يف  حديقة  �أكرب  �لكربى  �ملحرق  حديقة  وتعد 

�لبحرين، حيث تقام على م�شاحة 9 هكتار�ت، وبكلفة بلغت 

3.18 مليون دينار، وهي معلم جديد ملحافظة �ملحرق من 

خالل موقعها �حليوي لوقوعها بالقرب من مطار �لبحرين 

�لدويل، وقد مت مر�عاة جميع �حتياجات �الأهايل يف �حلديقة، 

كما مت �إن�شاء منطقتي �ألعاب مظللتني لالأطفال حتتوي على 

�ل�شالمة  ل�شروط  وفًقا  توزيعها  مت  �لتي  �الألعاب  خمتلف 

�لعاملية»

كما مت مر�عاة دمج �ألعاب ذوي �لهمم �نطالقاً من خالل 

مر�عاة حقوقهم يف �لدمج جمتمعياً، وتبلغ م�شاحة منطقة 

�الألعاب حو�يل 2000 مرت مربع، مغطاة باأر�شية مطاطية 

 23 يقارب  ما  على  وحتتوي  �لعاملية  �ملو��شفات  ح�شب 

جهاًز�  للتمارين �لريا�شية مزودة برمز �إلكرتوين )باركود( 

مل�شاهدة  �اللكرتوين  �لف�شاء  على  موقع  �إىل  توؤدي  بتقنية 

�جلهاز  كل  ��شتخد�م  طريقة  ي�شرح  جًد�  ق�شري  فيديو 

طريقة  تعر�س  تعليمات  لوحة  �إىل  باالإ�شافة  �لريا�شي، 

�ال�شتخد�م مع عدد �ل�شعر�ت �حلر�رية �ملبذولة لكل جهاز«. 

طول  على  ميتد  مم�شى  على  �حلديقة  حتتوي  كما 

�حلديقة يف منوذج فريد يربط بني خمتلف مكونات �حلديقة 

يبلغ عر�شه حو�يل 8 �متار بطول 1000 مرت تقريًبا، كما 

ما  با�شتخد�م  �ملم�شى  �متد�د  على  �لرذ�ذ  نظام  تركيب  يتم 

كما مت  كل عمود  مر�شات يف  عموًد� مبعدل 7  يقارب 60 

حيث  �ملظللة،  �لعائلية  �ال�شرت�حات  على  �حلديقة  ت�شمني 

توفري جمموعة  و  �حلديقة  �نحاء  توزيعها يف خمتلف  مت 

ومر�فق  ومتميزة،  جديدة  بت�شاميم  �لكر��شي  من  كبرية 

يبلغ عددها 525  و�لتي  �ل�شيار�ت  فيها مو�قف  عامة مبا 

موقًفا، كما مت تركيب 33 كامري� �أمنية يف �حلديقة. 

�متار   4 بارتفاع  جد�رية  نافورة  �مل�شروع  ت�شمن  كما 

يف  ��شتخد�مها  ميكن  حديثة  بتقنية  �مل�شروع  تتو�شط 

�ملنا�شبات وخمتلف �الأوقات كلوحة عر�س كبرية لعبار�ت 

�حلديقة  تتو�شط  كما  ملونة،  و�شور  متنوعة  �ر�شادية 

نافورة ر�ق�شة تتو�شط �حلديقة مب�شاحة 350 مرًت� مربًعا 

و )ن�شب تذكاري(.

تطوير احلديقة املائية

وكذلك من �مل�شاريع �ملهمة و�الإ�شرت�تيجية يف »�لبلديات« 

هي �حلديقة �ملائية �لتي �شارفت على �النتهاء، حيث تعترب 

قيمة  من  لها  ملا  نوعه  من  فريًد�  م�شروًعا  �ملائية  �حلديقة 

كما  �حلديقة،  ومرتادي  �الأهايل  ذ�كرة  عريقة يف  تاريخية 

�لبلديات  و�شوؤون  �الأ�شغال  وز�رة  ��شرت�تيجية  �شمن  يقع 

و�لتخطيط �لعمر�ين لزيادة �لرقعة �خل�شر�ء يف �ململكة.

مت  وقد  هكتار.   6.57 �حلديقة  م�شاحة  تبلغ  حيث 

للحديقة  �لتاريخية  �ملعامل  ت�شميم �حلديقة باحلفاظ على 

مرًت�   12،349 مب�شاحة  و�لبحري�ت  �ملما�شي  يف  متمثلة 

مربًعا و�ل�شكل �لعام للحديقة و�الأ�شجار �ملعمرة، كما متت 

زر�عة �أ�شجار متنوعة مالئمة للظروف �لبيئية �ملحلية.

م�شاحات  عائلية،  م�شاحات  �ىل  �حلديقة  وتنق�شم 

�الألعاب  ملمار�شة  وم�شاحة  خ�شبي  وج�شر  �الأطفال  لعب 

�لريا�شية �إ�شافة �ىل عدد من �مل�شاحات �لع�شبية �خل�شر�ء 

و�لتي تغطي بن�شبة 11% من م�شاحة �حلديقة. 

كالكافترييا  �ال�شتثمارية  �ملباين  من  عدد  وجود  ومع 

من  عدد  �ىل  �إ�شافة  مربًعا  مرًت�   946 مب�شاحة  ومطعم 

�ملباين �خلدمية كمبنى �الإد�رة وغرفة �ل�شالة ودور�ت �ملياه 

متنوعة   )Botanical Garden( نباتية  �حلديقة  وتتاألف 

نباتات  يف  متمثلة  �لنباتية  و�لف�شائل  و�النو�ع  �الأ�شناف 

�أع�شاب  مربع،  مرت   206.97 مب�شاحة  كالورود  مزهرة 

طبية، نباتات مت�شلقة مب�شاحة 2،720 مرت مربع )بن�شبة 

 .)%4.6

م�شاريع تنموية

�إن »�لبلديات« متتلك عدًد� كبرًي� من �مل�شاريع �لتنموية 

من  عدد  �إن�شاء  ومنها  و2022   ،2021 لعامي  متنوعة 

مبادرة  �شمن  وم�شروع  كرزكان  �شاحل  منها  �ل�شو�حل 

�لبحرية  �لو�جهة  وهو  للعا�شمة،  �لبحرية  �لو�جهة 

كمم�شى  م�شي  م�شامري  وكذلك  في�شل،  �مللك  لكورني�س 

ومم�شى  �حل�شم،  �أم  �لزجن،  ومم�شى   ،1209 حمد  مدينة 

مدينة ز�يد، وتو�شعة مم�شى �المري �شعود �لفي�شل، ومم�شى 

مدينة حمد 1212.

م�شاريع جتميلية

وزيادة  �لتجميلية  م�شاريعها  »�لبلديات«  تغفل  ومل 

�لعمل  مت  و�مليادين، حيث  �لعامة  �ل�شو�رع  �ملزروعات يف 

على جتميل 10 تقاطعات و�شو�رع ومت �النتهاء من بع�شها 

و�لعمل جاري على ��شتكمال �لبقية، وهي م�شاريع رئي�شية 

جامعة   – �لزالق  �شارع  مع  خليفة  �ل�شيخ  تقاطع  �أبرزها 

�لبحرين، وتقاطع �ل�شيخ عي�شى بن �شلمان مع �شارع �ل�شيخ 

�شلمان )�شلماباد(، وتقاطع �شار، جتميل و�جهة �ملرفاأ �ملايل 

وت�شجري جانبي ومنت�شف �شارع �ل�شيخ خليفة بن �شلمان، 

وت�شجري وجتميل �شارع 13 �شار، وكذلك ت�شجري وجتميل 

تطوير  �ىل  �إ�شافة  �الأوىل(،  )�ملرحلة  عي�شى  �ل�شيخ  �شارع 

�لزالق )من  �شارع  �شلمان، وتطوير وجتميل  تقاطع ميناء 

وتقاطع  �لبحرين(،  جامعة  �إىل  �لعربي  �خلليج  تقاطع 

�جلنبية - �ملرحلة �لثانية. 

وتهدف هذه �مل�شاريع جميعها �إىل زيادة ن�شيب �لفرد 

من �مل�شطحات �خل�شر�ء يف مملكة �لبحرين ليكون متو�فقاً 

�لعاملية،  �ل�شحة  من قبل منظمة  �ملعتمد دولياً  �ملعيار  مع 

�جلمايل  �ل�شكل  وحت�شني  �الأ�شجار  وعدد  كثافة  وزيادة 

للمملكة، وحت�شني جودة �لهو�ء، وتوفري �لظل �لالزم للتقليل 

�لبلدية  من �رتفاع درجات �حلر�رة. كما تت�شمن �مل�شاريع 

�إن�شاء وتطوير ثمانية �أ�شو�ق، وثالثة م�شاريع �شمن �إحياء 

�لعيون �لرت�ثية، الفتاً �شعادته �إىل �أن كافة �مل�شاريع �شتقام 

على م�شاحة تطوير تبلغ 1.2 مليون مرت مربع.

م�شاريع اخلدمات

�لهامة كذلك هو �هتمام  ولعل من �مل�شاريع �خلدماتية 

»�لبلديات« باالأ�شو�ق وتطويرها و�إن�شاء عدد منها ك�شوق 

دم�شتان و�إن�شاء �شوق مركزي مبدينة خلفة وكذلك �إن�شاء 

�لرفاع وكذلك تطوير  �لتجاري وتطوير �شوق  جممع �شند 

�شوق جدحف�س وتكييف �ل�شوق �ل�شعبي يف مدينة عي�شى 

هذه  تعترب  حيث  حمد،  مدينة  يف  مركزي  �شوق  و�إن�شاء 

و�لقاطنني  للمو�طنني  بالن�شبة  بالغة  �أهمية  ذ�ت  �مل�شاريع 

يف هذه �ملناطق، وملا ت�شكله من حركة جتارية مهمة.

التنمية  مجال  في  مطردًا  نموًا  البحرين  مملكة  تشهد 
الملك  الجاللة  صاحب  لحضرة  الزاهر  العهد  ظل  في  الحضرية 
حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه، 
ومساندة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل، تراعي المواءمة بين 
توفير  يضمن  نحو  على  األراضي  واستخدامات  العمراني  التطور 

المرافق والخدمات العامة بشكل مستدام.
الوطنية  الموقرة ترجمة سياساتها  وقد استطاعت الحكومة 
الداعمة لمفهوم التنمية الحضرية محليًا، من خالل مشاريع رائدة 
الممارسات  أفضل  وفق  البلديات  شؤون  وتنفذها  عليها  تشرف 
والتي تعززت بفضل قيادة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة رئيس مجلس الوزراء.
إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص شهد تطورًا ملحوظًا 
التنافسية  الخيارات  ونوعية  األجل،  طويل  التعاقد  مرونة  بفضل 
كتشغيل  مشاريعها  في  لالستثمار  البلديات  شؤون  تتيحها  التي 
مختلف  على  الموزعة  والمركزية  الشعبية  البلدية  األسواق  وإدارة 
إلقامة  إليها  ملكيتها  اآليلة  األراضي  واستئجار  المملكة،  مناطق 

الحدائق والمشاريع الترفيهية والمجمعات التجارية وغيرها.

حديقة املحرق

تحتوي الحديقة على ممشى يمتد على 
طول الحديقة في نموذج فريد يربط 
بين مختلف مكونات الحديقة يبلغ 

عرضه حوالي 8 أمتار بطول 1000 متر
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خالد كانو مهنًئا سمو ولي العهد:

نقلة نوعية في القطاع التجاري واالقتصادي وجذب االستثمارات الداخلية والخارجية

طالل كانو: الدور الكبير لسمو ولي العهد حافظ على النمو واالستقرار االقتصادي

�أحمد  بن  يو�سف  جمموعة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  هن�أ 

ك�نو خ�لد حممد ك�نو مبن��سبة �لإجن�ز�ت �حلكومية خالل 

�لع�م 2021 بقي�دة �س�حب �ل�سمو �مللكي �لأمري �سلم�ن بن 

حفظه  �لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لعهد  ويل  خليفة   �آل  حمد 

ك�نو  �أحمد  بن  يو�سف  جمموعة  يف  لن�  يطيب  وق�ل  �هلل، 

�ملن��سبة،  بهذه  و�لتربيك�ت  �لته�ين  �آي�ت  ب�أ�سمى  نتقدم  �أن 

د�عني �ملوىل له بدو�م �لتوفيق و�ل�سد�د، ونتطلع قدم�ً لن�سهد 

بف�سل �إد�رته �ملتفردة وتوجيه�ته �حلكيمة مزيد�ً من �لتطور 

و�لنمو �مل�ستد�م على م�ستوى جميع �لقط�ع�ت يف �ململكة.

�لو�عدة  �لإجن�ز�ت  �أحد  على  يخفى  ل  �إنه  وق�ل 

بقي�دة  �مل��سي  �لع�م  �سهده�  �لتي  �ملتعددة  و�لإ�سه�م�ت 

�لتنمية  عجلة  دفع  يف  �ملحوري  �لأثر  له  ك�ن  فقد  �سموه، 

ليعم  �ملجتمعية  �لإ�سالح�ت  ودعم  �لبالد،  يف  �لقت�س�دية 

ك�فة  وتطوير  �حلبيب،  وطنن�  و�لرخ�ء  و�ل�ستقر�ر  �لأمن 

�لقط�ع�ت وحل �لعديد من �مللف�ت �لوطنية يف �سبيل حتقيق 

�لأهد�ف �ملدرجة يف �لروؤية �لقت�س�دية 2030. 

و�أ�س�ف �أنه » ول ي�سعن� رد �لعرف�ن و�جلميل ل�سموه 

�لبحرين  فريق  قي�دة  يف  �جلب�رة  جهوده  نظري  �لكرمي 

ملك�فحة فريو�س كورون�، حيث قّدم منوذج�ً حي�ً يف �لنج�ح 

و�لتحدي ومغ�لبة �ل�سع�ب ومّكن �ململكة لت�سبح يف مقدمة 

يف  درو�س�ً  منه�  و��ستلهمت  للج�ئحة  ت�سدت  �لتي  �لبلد�ن 

�أّدت  فقد  �لظروف.  وقهر  �مل�ستمر  و�لتقدم  �لأزم�ت  �إد�رة 

�لإد�رة �ملحنكة بقي�دة �لأمري �سلم�ن حفظه �هلل يف هذه �لأزمة 

�ملو�طنني  مر�ع�ة  مع  �لقت�س�دية  �لأ�سر�ر  ب�أقل  للخروج 

من  و��ستطعن�  �ملتغرية،  �لظروف  كل  رغم  و�حتي�ج�تهم 

و�لقيود  ب�لإجر�ء�ت  و�للتز�م  �ملب�در�ت  من  �لعديد  خالل 

لتبع�ته�  و�لت�سدي  �جل�ئحة  هذه  مع  �لتع�ي�س  �ملفرو�سة 

�لقت�س�دية و�لجتم�عية.

�أنه لط�مل� ك�ن ل�س�حب �ل�سمو �مللكي �لأمري  و�أ�س�ر �ىل 

�سلم�ن بن حمد �آل خليفة حفظه �هلل منذ ريع�ن �سب�به ب�سمة 

يف �ستى �ملب�در�ت �لتي يتم تبنيه� من �أجل رفعة هذ� �لوطن 

�ملب�در�ت  وت�سجيع  طرح  عهده  �سمل  كم�  �لكرمي،  و�سعبه 

�لتج�ري  �لقط�ع  يف  نوعية  نقلة  حتقيق  �س�أنه�  من  �لتي 

و�خل�رجية،  �لد�خلية  �ل�ستثم�ر�ت  وجذب  و�لقت�س�دي 

يف  �أ�س��سي�ً  لي�سبح حمرك�ً  �خل��س  �لقط�ع  بتوجيه  وذلك 

�لقت�س�د �لوطني، وتقدمي مزيد من �لدعم ملوؤ�س�س�ت �لقط�ع 

�لأهلي، و�لإحتف�ء بقدر�ت و�بتك�ر�ت �جليل �ل�س�ب ومنحهم 

�لقط�ع  تنمية  يف  ط�ق�تهم  و��ستثم�ر  �لفر�س  من  �ملزيد 

�لقت�س�دي، مب� ي�سب يف م�سلحة �لوطن وحت�سني م�ستوى 

معي�سة �ملو�طن.

رئي�س  من�سب  تقلده  منذ  حر�س  قد  �سموه  �أن  و�أكد   

�لوزر�ء على توجيه �ملب�در�ت و�خلدم�ت �حلكومية ملو�كبة 

�لعمل  �سوق  يو�جهه�  �لتي  و�ملتغري�ت  �لتحولت  ك�فة 

��ستط�عت  �حلكيمة،  توجيه�ته  وبف�سل  و�لإقليمي،  �لع�ملي 

نحو  متقدمة  خطو�ت  وجيزة  فرتة  يف  تخطو  ب�أن  �ململكة 

تعزيز مك�نته� ودوره� �لتج�ري و�ل�ستثم�ري يف �ملنطقة. 

رئ��سة  يف  ب�سموه  و�إمي�نن�  ثقتن�  على  بدورن�  نوؤكد  كم� 

جمل�س �لوزر�ء وقي�دته �ملحنكة.

�أكد طالل فوؤ�د ك�نو ع�سو جمل�س �لإد�رة �ملنتدب ل�سركة 

�س�حب  به  ق�م  �لذي  �لكبري  للدور  �أن  ك�نو  خليل  �إبر�هيم 

�لعهد  ويل  خليفة  �آل  حمد  بن  �سلم�ن  �لأمري  �مللكي  �ل�سمو 

يف  ب�لغ  �أثر  له  ك�ن  �مل��سي  �لع�م  خالل  �لوزر�ء  رئي�س 

�حلف�ظ على �لنمو و�ل�ستقر�ر �مل�يل و�لقت�س�دي للمملكة.

�لإجن�ز�ت  مبن��سبة  له  ت�سريح  ك�نو يف  طالل  و�أ�س�د 

�حلكومية خالل �لع�م 2021 بقي�دة �س�حب �ل�سمو �مللكي 

�لأمري �سلم�ن بن حمد �آل خليفة  ويل �لعهد رئي�س جمل�س 

�لوزر�ء حفظه �هلل، مب�ستوى �ل�سر�كة بني �حلكومة و�لقط�ع 

وف�علة  متينة  �ل�سر�كة  �أن  �ليوم  جند  �إنن�  وق�ل  �خل��س، 

�لأهد�ف  لتحقيق  �خل��س  و�لقط�ع  �ملوقرة  �حلكومه  بني 

�لتنموية �ملن�سودة مب� ي�سهم يف خلق بيئة مفتوحة حمفزة 

للنمو �لقت�س�دي، يلعب فيه� هذ� �لقط�ع دور مهم كمحرك 

من  مزيد  نحو  �لقت�س�د  عجلة  دفع  و  �لتنموية  للعملية 

تطلع�ت  يحقق  مب�  �لدولة  جهود  ودعم  و�لزده�ر  �لتقدم 

�ملو�طنني ويفتح �أم�مهم �ملزيد من �لفر�س �لو�عدة. 

تعترب  �لقت�س�دية  �لبحرين  روؤية  �إن  و�أ�س�ف: 

�لقط�ع  يف  �لعمل  ��سرت�تيجي�ت  لت�سكيل  �لنطالق  نقطة 

�خل��س مبرتكز�ته� �ملبنية على مب�دئ �ل�ستد�مة و�لعد�لة 

�خل��س  �لقط�ع  على  تقع  ب�أنه  نرى  حيث  و�لتن�ف�سية، 

م�سوؤولية كبرية لدعم �جلهود �حلكومية، و�أن يكون ق�در�ً 

��ستد�مة  ي�سمن  ب�سكل  �لقت�س�دي  �لن�س�ط  �إد�رة  على 

�لزده�ر �لقت�س�دي يف �ململكة على �أ�س�س �سلبة من خالل 

�لعمل مع�ً جنب�ً �إىل جنب مع �حلكومة �ملوقرة حتقيق�ً لروؤى 

وتوجيه�ت ح�سرة �س�حب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل 

خليفه ع�هل �لبالد �ملفدى حفظه �هلل ورع�ه. 

و�أو�سح �أنه وعلى هذ� �لنهج، تويل �سركة �إبر�هيم خليل 

و�ملجتمعية  �لقت�س�دية  ب�مل�س�هم�ت  خ��س�ً  �هتم�م�ً  ك�نو 

ب�سر�ك�ت  �ل�سركة  ت�ريخ  يزخر  �إذ  �ملج�لت،  خمتلف  يف 

حكومية  ومب�در�ت  جه�ت  مع  م�ستد�مة  ��سرت�تيجية 

توجه�ت  �تب�ع  على  ب��ستمر�ر  نحر�س  �إنن�  خمتلفة، حيث 

قي�دتن� �لر�سيدة و�ن�سج�م روؤية �ل�سركة �لع�مة مع �لروؤية 

�لوطنية �ل�س�ملة.

واإلقليمي العالمي  العمل  سوق  متغيرات  كافة  لمواكبة  حكومية  وخدمات  مبادرات 
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إقبال كبير وتحديث البروتوكوالت بحسب المتغيرات 

نسبة الحاصلين على »التطعيم« في تزايد وإشادات دولية 

ومنذ انطالق احلملة الوطنية للتطعيم، اأكدت وزارة 

واملقيمني  املواطنني  قبل  من  وا�سع  اإقبال  ال�سحة وجود 

لفريو�س  امل�ساد  اللقاح  اأخذ  على  البحرين  مملكة  يف 

يت�سم  الذي  امل�سوؤول  الوعي  عن  ينم  ما  وهو  كورونا، 

احلفاظ على �سحة و�سالمة  به اجلميع وحر�سهم على 

اأنف�سهم وعوائلهم وحميطهم املجتمعي.

وتقوم البحرين بتطوير بروتوكولت التطعيم �سمن 

احلملة الوطنية للتطعيم بح�سب الربوتوكولت العاملية 

من�سطة  جرعة  تقدمي  ويعترب  م�ستمر،  ب�سكل  املعتمدة 

التي  امل�ساد لفريو�س كورونا �سمن اخلطوات  للتطعيم 

تقوم بها اململكة يف جهود الت�سدي للفايرو�س، بالإ�سافة 

 17 اإىل   12 من  العمرية  الفئة  تطعيم  على  املوافقة  اإىل 

عاًما، ب�سرط موافقة ويل الأمر قبل اأخذ التطعيم للراغبني 

اإىل وجود مرافق معهم  اإ�سافة  العمرية  الفئات  من هذه 

عند اأخذ التطعيم.

الطبي  الوطني  الفريق  اأعلن  املا�سي،  اأغ�سط�س  ويف 

للت�سدي لفريو�س كورونا )كوفيد-19( عن النتهاء من 

تطعيم ما ن�سبته 80% حتى اليوم من البالغني من العمر 

40 عاًما فما فوق باجلرعة املن�سطة للذين تنطبق عليهم 

�سروط اجلرعة املن�سطة.

التطعيمات  بخ�سو�س  املتخذة  القرارات  كل  وتاأتي 

والدرا�سات  امل�ستجدات  لآخر  وفقاً  املن�سطة  واجلرعات 

التي تتم من قبل املعنيني يف جلنة التطعيمات اإىل جانب 

اآخر الدرا�سات العاملية يف هذا ال�ساأن.

بادرت  التي  الدول  اأوائل  من  البحرين  مملكة  وتعد 

اإعالن  فور   2020 اأغ�سط�س  منذ  التطعيمات  بطلب 

لإنتاج  لديها  جتارب  وجود  عن  امل�سنعة  ال�سركات 

التطعيمات.

حل�سرة  ال�سامية  امللكية  التوجيهات  على  وبناء 

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

الآمن  التطعيم  بتوفري  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  البالد 

جلميع  واإتاحته  »كوفيد-19«  كورونا  لفريو�س 

بتوفري  البحرين  مملكة  قامت  واملقيمني،  املواطنني 

جماًنا  كورونا  لفريو�س  امل�سادة  التطعيمات  خمتلف 

خالل  من  للتطعيم  الوطنية  اخلطة  وفق  للجميع 

مركز  يف  التطعيم  مراكز  جانب  اإىل  �سحًيا  مركًزا   27

البحرين الدويل للمعار�س واملوؤمترات، وم�ست�سفى امللك 

وامل�ست�سفى  التجاري،  �سرتة  وجممع  اجلامعي،  حمد 

الع�سكري، بحيث ت�سمل مناطق البحرين كافة.

املا�سي  مايو  �سهر  خالل  البحرين  مملكة  ووافقت 

ذو  اجلديد  �سبوتنيك  لتطعيم  الطارئ  ال�ستخدام  على 

الوطني  غاماليا  مركز  ينتجه  والذي  الواحدة  اجلرعة 

لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة ال�سحة 

وي�ستخدم  كورونا،  فريو�س  �سد  الرو�سي  بالحتاد 

التطعيم اجلديد)�سبوتنك ليت( اجلرعة الأوىل فقط من 

الدرا�سة  واأثبتت  �سابًقا،  امل�سرح  يف  �سبوتنيك  تطعيم 

واأثبت فعاليته  اأنه يعطي فعالية عالية،  للهيئة  املقدمة 

�سد جميع �ساللت فريو�س كورونا اجلديدة كما اأو�سح 

مركز »غاماليا« خالل الختبارات املعملية.

وباإجازة ال�ستخدام الطارئ للتطعيم الرو�سي تكون 

يف  لتطعيم  طارئ  ا�ستخدام  �ساد�س  اأقرت  قد  البحرين 

وتطعيم  )�سينوفارم(  �سركة  تطعيم  بعد  البحرين 

)كوفي�سيلد- وتطعيم  وبيونتيك(،  )فايزر  �سركتي 

ا�سرتازينكا(، وتطعيم جون�سن، وتطعيم �سبوتنك.

واجلدير بالذكر اأن 6 اآلف متطوع يف مملكة البحرين 

التجارب  من  الثالثة  املرحلة  اختبارات  يف  �ساركوا 

 )19  – )كوفيد  كورونا  فايرو�س  للقاح  ال�سريرية 

وامل�سئولية  املجتمعي  الوعي  يعك�س  مما  الن�سط،  غري 

املجتمعية من قبل املتطوعني الذين لبوا الواجب الوطني 

التجارب  يف  �سارك  وقد  الإن�سانية«،  �سعار»لأجل  حتت 

ال�سمو  �ساحب  يتقدمهم  امل�سوؤولني  كبار  من  العديد 

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

جمل�س الوزراء.

تشير اإلحصائيات الرسمية إلى أن مملكة البحرين ضمن أوائل الدول التي حققت أعلى معدالت تطعيم 
كافة  التطعيمات  أنواع  من  جرعة  ماليين   4.5 من  أكثر  وّفرت  أنها  الصحة  وزارة  أكدت  وقد  العالم،  حول 

لتغطية متطلبات هذا العام والعام القادم إلى جانب الجرعات المنشطة.
وحظيت البحرين بإشادات دولية تقديرًا لجهود صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في التصدي لجائحة كورونا، حيث أشاد مدير عام منظمة الصحة العالمية 
كورونا  لجائحة  للتصدي  الوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولي  سمو  بجهود  غيبريوسيس  أدهانوم  ثيدريس  د. 
)كوفيد19( وتأمين اللقاحات، وتعد تلك اإلشادة الدولية تقديرًا لرؤية سموه، وجهود الفريق الوطني وكافة 
العاملين في الصفوف األمامية وفي مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة لمواجهة الجائحة حتى باتت 

مملكة البحرين نموذجًا دوليًا رائدًا في هذا المجال.

توفير التطعيم اآلمن لفيروس كورونا »كوفيد-19« وإتاحته لجميع 
المواطنين والمقيمين
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إنــشــاء مــراكــز صـحـيــة وعـــالجـيــة وفـــق أحـــدث الــتــقـنـيــات.. وزارة األشغال: 

تنفيذ سلسلة من مشاريع البنية التحتية االستراتيجية

تط�ير الطرق امل�ؤدية اإىل مطار البحرين الدويل

تزامًنا مع ان�شاء مطار البحرين الدويل اجلديد، قامت 

ال�شابق ب�شارع املطار و�شارع  التقاطع  الوزارة بتطوير 

الرئي�شي  الطريق  اإن�شاء  اإعادة  مت  كما  الكبري،  خليفة 

املوؤدي اإىل مطار البحرين الدويل بتكلفة اإجمالية بلغت 

6،383،129،97 دينار وبدعم من ال�شندوق ال�شعودي 

للتنمية. 

تط�ير تقاطع اجل�سرة

ت�شّمنت اأعمال امل�شروع على اإن�شاء مداخل وخمارج 

احلركة  ان�شيابية  ت�شهيل  اأجل  من  التقاطع  على 

للم�شروع  الإجمالية  التكلفة  بلغت  وقد  عليه،  املرورية 

1،499،420دينار. 

جن�ب البحرين الدائري

الأوىل  املرحلة  من  الأوىل  احلزمة  اأعمال  ت�شّمنت 

على  مرًتا   20 بعر�ض  الأر�ض  وت�شوية  وردم  التمهيد 

طول ال�شارع من اأجل توفري امل�شار املحدد على امل�شتوى 

توزيع  واأنابيب  الكهرباء  نقل  كابالت  ملمرات  املطلوب 

مياه  ت�شريف  قنوات  اإن�شاء  الأعمال  �شملت  كما  املياه. 

م�شار  اإن�شاء  الثانية  املرحلة  ت�شمنت  فيما  الأمطار، 

خم�ش�ض للدراجات الهوائية ميتد بطول 10 كيلومرتات 

مبحاذاة ال�شارع الرئي�شي وبعر�ض 5 اأمتار، حيث ميتد 

البحرين  الدراجات من تقاطع دوار �شارع خليج  م�شار 

�شمالً حتى منتجع جمريا خليج البحرين جنوًبا ومير 

على عدة م�شاريع ا�شتثمارية حيوية باملنطقة من �شمنها 

ومنتجع  اجلزائر  بالج  ال�شتثمارية،  اإدامة  م�شاريع 

جمريا خليج البحرين، حيث بلغت تكلفة احلزمة الأوىل 

2،391،381.235دينار، يف حني تكلفة املرحلة الثانية 

من امل�شروع بلغت 24،335،669 دينار.

�سارع البحرين ال�سمايل

)املرحلة  ال�شمايل  البحرين  �شارع  م�شروع  يعترب 

املحرق  ل�شارع  ا�شتكمالً  الب�شيتني  وج�شر  الثانية( 

ال�شمال(،  جهة  اجلاف  احلو�ض  �شارع  )امتداد  الدائري 

اأعمال املرحلة الوىل والثانية، وقد  وقد مت النتهاء من 

فيما  دينار،   6،920،050 الوىل  املرحلة  تكلفة  بلغت 

 30،810،104 الثانية  املرحلة  اأعمال  تكلفة  بلغت 

دينار، وبتمويل من ال�شندوق ال�شعودي للتنمية.

ت��سعة وتط�ير �سارع ال�سيخ زايد

ا�شتمل على تطوير �شارع ال�شيخ زايد وتو�شعته من 

كم،   3.2 بطول  اجتاه  كل  يف  م�شارات   3 اإىل  م�شارين 

بلغت  وقد  منفًذا،  وتطوير 11  ا�شتحداث  اإىل  بالإ�شافة 

التكلفة الإجمالية بلغت 23،400،000  دينار.

م�سروع تط�ير �سارع الفاحت

قطاع  يف  الكربى  ال�شرتاتيجية  امل�شاريع  اأحد  ُيعد 

اأر�شي  نفق  اإن�شاء  على  ي�شتمل  حيث  التحتية،  البنية 

الفاحت  �شارع  تقاطع  عند  اجتاه  كل  يف  م�شارات  بثالث 

تبلغ  باأن  علما  اخلليج(.  فندق  )تقاطع  اأوال  �شارع  مع 

كلفة امل�شروع حوايل 30 مليون دينار وبتمويل من قبل 

ال�شندوق ال�شعودي للتنمية.

تط�ير �سارع ريا

 1،118،138 تكلفته  البالغ  امل�شروع  ي�شتمل 

كما  للتنمية،  ال�شعودي  ال�شندوق  من  وبتمويل  دينار، 

و�شيت�شمن اإعادة اإن�شاء �شارع ريا وحتويله اإىل �شارع 

مزدوج ذي م�شارين يف كل اجتاه، وتطوير التقاطعات 

املوجودة وذلك با�شتحداث اإ�شارة �شوئية.

امل�ساريع التح�سينية خلليج ت�بلي

بتكلفة  م�شاريع  ثالثة  تنفيذ  على  الوزارة  تعمل   

بلغت 6.1 مليون دينار، والتي تهدف اىل حت�شني حركة 

تدفق املياه عرب اخلليج، حيث ت�شتمل هذه امل�شاريع على 

اأن  توبلي، يف حني  املعامري جنوب خليج  قناة  تو�شعة 

امل�شروع الثاين يت�شمن تطوير وتو�شعة معرب املعامري 

املائي الواقع اأ�شفل �شارع ال�شيخ جابر الأحمد ال�شباح، 

اأما امل�شروع الثالث واملتمثل يف تو�شعة وتطوير اجل�شر 

البحري الواقع جنوب قناة املعامري )ج�شر األبا(.

 اأعمال الت�سغيل وال�سيانة لنظام املعاجلة هايبك�س - 

املرحلة الأوىل والثانية - يف مركز ت�بلي ملعاجلة مياه 

ال�سرف ال�سحي

يهدف النظام اإىل حت�شني كفاءة املياه املعاجلة ثنائًيا، 

املحطة،  ثالثًيا يف  املعاجلة  املياه  اإنتاج  زيادة  وبالتايل 

ا تقليدًيا اإىل اأحوا�ض تهوية  من خالل حتويل 12 حو�شً

بنظام الهايبك�ض لتح�شني معاجلة 320 األف مرت مكعب 

 42 تركيب  مع  ال�شحي،  ال�شرف  مياه  من  اليوم  يف 

جهاًزا لت�شريع عملية املعاجلة الثنائية وحمطة �شخ اىل 

جانب اأعمال تكميلية اأخرى للمحطة القائمة، وقد بلغت 

تكلفة املرحلة الأوىل 1،656،247 دينار، يف حني بلغت 

تكلفة املرحلة الثانية  13،000.000 دينار.

ُتعد وزارة األشغال وشؤون البلديات 
اإلنشائية  الذراع  العمراني  والتخطيط 
مؤسسة  كونها  البحرين،  لحكومة 
في  أساسي  دور  لها  خدمية  حكومية 
التحتية  البنية  خدمات  وتنفيذ  إدارة 
المملكة، والتي تسهم في دعم  في 

أهداف التنمية الوطنية. 
أنجزت  فقد  الصدد  هذا  وفي 
المشاريع  من  عدًدا  األشغال  شؤون 
الحكومة  عمل  برنامج  ضمن  المدرجة 
الطرق،  منها  القطاعات  مختلف  في 
التقرير  في  المباني.  الصحي،  الصرف، 
هذه  وأبرز  أهم  نستعرض  التالي 

المشاريع واإلنشاءات. 

 أنجزت شؤون األشغال عدًدا من المشاريع المدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة في مختلف القطاعات

فعاليات وطنية تحتفي بذكرى تولي سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

ــــــــــجــــــــــازات الـــشـــامـــخـــة  عــــــــام مـــــضـــــيء مــــــن الـــــتـــــحـــــديـــــات واإلن

ويل  �شمو  اإجنازات  اإن  املطوع  نوار  وقال 

العهد رئي�ض جمل�ض  الوزراء نفتخر بها جمعيا 

ا�شراقة  لنا  متثل  لأنها  البحرين  مملكة  يف 

يف  اململكة  واآمال  تطلعات  لتحقيق  امل�شتقبل 

البحرين  بناء  وموا�شلة  والزدهار  التقدم 

احلديثة ف�شالً عن تعزيز مكانة مملكة البحرين 

ميتلكه  ملا  واخلارجي  الإقليمي  امل�شتوى  على 

�شموه من خربة وحنكة ودراية كاملة.

الأمري  امللكي  ال�شمو  »�شاحب  اأن  واأ�شاف 

قومًيا  نهًجا  اختط  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان 

اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  توجيهات  من  واتخذ 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك 

املفدى حفظه اهلل ورعاه نربا�ًشا ي�شيء ل�شموه 

موا�شلة  اأجل  من  والتفاين  العطاء  دروب 

جتربتها  وتقدمي  البحرين  مبملكة  الرتقاء 

وال�شبابية  وال�شياحية  والقت�شادية  التنموية 

اإىل  بالإ�شافة  به،  يحتذى  كمثال  والريا�شية 

اإعالء �شاأنها يف املجالت كافة حتى باتت مملكة 

الدويل  املجتمع  يف  فاعالً  عن�شًرا  البحرين 

وحمرًكا اأ�شا�شًيا للعديد من الق�شايا العاملية.

 اأما عبداهلل عا�شور فقال اإنه بف�شل اخلربة 

العالية التي يتكئ عليها �شاحب ال�شمو امللكي 

اآل خليفة حققت مملكة  الأمري �شلمان بن حمد 

البحرين اإجنازات عظيمة يف العديد من امللفات 

اململكة وقد  املهمة وال�شرتاتيجية بالن�شبة اىل 

متكن �شموه يف فرتة وجيزة جًدا من الو�شول 

اأمل  التي مثلت  ال�شرتاتيجيات  تلك  اهداف  اىل 

امل�شتقبل للبحرين.

البحرين  قدم  �شموه  اأن  عا�شور  واأ�شاف 

كنموذج رائد عندما قاد الفريق الوطني الطبي 

اململكة  ومتكنت  كورونا  فريو�ض  ملواجهة 

مع  التعامل  كيفية  در�شا يف  العامل  اإعطاء  من 

الذي جعل  الأمر  الطبية  الناحية  من  اجلائحة 

ا�شادات  العامل وتلقت  انظار دول  اململكة حمل 

وا�شعة من املنظمات الأممية التي اأكدت اأن مملكة 

تداعيات  مع  علميه  ب�شورة  تعاملت  البحرين 

القت�شادي  بالو�شع  الرتقاء  وكذلك  كورونا، 

للمملكة وجعله اأكرث تنوًعا وا�شتدامة وتر�شيخ 

مبادئ البيئة التناف�شية العادلة املفتوحة التي 

كانت اأ�شا�ًشا للعمل يف العديد من املواقع ف�شالً 

عن برنامج التوازن املايل الذي قاد اململكة اىل 

حتقيق جناحات مالية مثالية.

بالإجنازات  العبداهلل  فواز  اأ�شاد  جهته  من 

التي حتققت وقال  العديدة  الكبرية وامل�شاريع 

ما  ومنها  حتقق  ما  منها  متنوعة  م�شاريع  اإن 

هو يف الطريق لأن يتحقق ومنها ما �شيتحقق 

التي  ال�شرتاتيجية  اخلطط  وفق  امل�شتقبل  يف 

والنهج  التخطيط  على  بناء  �شموه  و�شعها 

حفظه  و�شعها  التي  الواقعية  والروؤية  القومي 

�شاحب  ح�شرة  ود�ّشنها   2030 لعام  اهلل 

اجلاللة عاهل البالد املفدى.

الإجنازات  من  عام  بالفعل  باأنه  موؤكًدا 

التي حتققت حملت بني طياتها جائحة �شحية 

زمني  باأي جدول  تع�شف  اأن  املمكن  من  كانت 

على  �شاهدة  كانت  ولكنها  والبناء،  للتطوير 

ملوا�شلة  الفعال  والتخطيط  امل�شتنري  الفكر 

مكافحة  جهود  مع  جنب  اإىل  جنًبا  التطوير 

باأننا  ينبئ  مما  عليها،  وال�شيطرة  اجلائحة 

الثمار  جني  مرحلة  اإىل  الو�شول  على  قادرين 

الأهداف وفق معطيات عام كامل من  وحتقيق 

امل�شتقبل �شاحب  اإ�شراقة  عنوانها  كان  العطاء 

اآل خليفة  الأمري �شلمان بن حمد  امللكي  ال�شمو 

ويل العهد رئي�ض جمل�ض الوزراء. 

الذكرى  يف  اخلليفات  اأماين  قالت  بدورها 

�شاحب  بتعيني  ال�شامي  امللكي  لالأمر  الأوىل 

اآل خليفة  الأمري �شلمان بن حمد  امللكي  ال�شمو 

ويل العهد رئي�ًشا ملجل�ض الوزراء، نهنئ اأنف�شنا 

العزيزة  املنا�شبة  بهذه  كافة  البحرين  و�شعب 

على قلوب اجلميع، البحرين حتظى ب�شخ�شية 

فذة ذات فكر قيادي وروؤية �شائبة تقود اململكة 

امل�شتوى  على  امل�شرفة  الإجنازات  نحو  دائًما 

اخلليجي والإقليمي والدويل يف ظل التوجيهات 

ال�شديدة جلاللة امللك املفدى اأّيده اهلل ورعاه.

اأما را�شد البنزايد فقال: اجلهود والجنازات 

تبوء  بعد  الوطن  على  حلت  التي  العظيمة 

�شموه هذه امل�شوؤولية العظيمة هي حمل تقدير 

بقدرة  واإميانه  النري  بفكره  اثبت  وامتنان، 

ال�شباب نحو حتقيق امل�شتحيل، ولي�ض بغريب 

اأن يلم�ض املواطن واملتابع خارج حدود الوطن 

على  الطموح  الفكر  هذا  انعكا�ض  اجلغرافية، 

لبناء  يوم،  بعد  يوما  تتحقق  التي  الجنازات 

الروح  فهذه  القادمة،  لالأجيال  م�شرق  م�شتقبل 

حفظه  امللك  جاللة  غر�شها  بذرة  هي  ال�شخية 

اأبناء الوطن على امل�شي  اأبنائه واألهمت  اهلل يف 

املنجزات  عالًيا وحفظ  الوطن  راية  لرفع  قدًما 

واملكت�شبات الوطنية.

ال���ب���ح���ري���ن دخ����ل����ت ف����ص����ًا ج�����دي�����ًدا م����ن م���س���ي���رة ال���ن���ه���ض���ة ال��وط��ن��ي��ة

تحتفي مملكة البحرين باإلنجازات الحكومية خالل العام 2021 بقيادة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه 
اهلل. وأكدت فعاليات وطنية بأن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قاد دفة الوطن إلى بر األمان، بفضل حنكة وخبرة سموه في إدارة عدة ملفات، وأهمها التصدي 

لجائحة كورونا، وتداعياتها االقتصادية، منوهين بالجهود المخلصة لسموه وما يقدمه وفريق البحرين من عطاءات وطنية ستبقى شامخة ومحل إشادة وتقدير مستمر.
وأضافت هذه الفعاليات بأننا نرى إنجازات سموه تتحقق بعد عام من تولي سموه حفظه اهلل ورعاه رئاسة مجلس الوزراء ونرى تخطيًطا علمًيا وواقعًيا لمسار المملكة 

نحو المستقبل ووفق الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه.

نوار املطوعاأماين اخلليفاتعبداهلل عا�شورفواز العبداهللرا�شد البنزايد



هنأوا باإلنجازات الحكومية 2021. رؤساء تنفيذيون:

الخطط االستراتيجية أسهمت في تنفيذ مشاريع تنويع مصادر الدخل

دوراند: مرحلة جديدة من االزدهار االقت�شادي املن�شود

حول هذا ال�شاأن، قال الرئي�س التنفيذي لبنك البحرين 

طفرة  البحرين  »�شهدت  دوراند:  كري�شتوف  جان  الوطني 

عظيمة يف خمتلف القطاعات خالل العام اجلاري، ما اأ�شهم 

بت�شريع عملية تعايف االقت�شاد الوطني من تبعات جائحة 

كوفيد-19 التي األقت بظاللها على العامل اأجمع«.

العهد  ويل  �شمو  قرارات  »اأن  دوراند  كري�شتوف  واأكد 

احلكيمة اأ�شهمت يف احلفاظ على ا�شتمرارية م�شرية التقدم 

التحول  من  جديدة  مرحلة  بداية  وا�شتهالل  واالزدهار، 

امل�شريف  كالقطاع  اأ�شا�شية،  قطاعات  عدة  يف  والتغيري 

واملايل«.

واأو�شح »اأنه رغم خمتلف ال�شعوبات والتحديات التي 

ع�شفت بنا جميًعا على مدى العام املن�شرم ب�شبب اجلائحة، 

هانحن اليوم نحتفل مبرورعام على قيام جاللة امللك حمد 

املفدى بتعيني �شمو ويل  البالد  اآل خليفة عاهل  بن عي�شى 

العهد مبن�شب رئي�س الوزراء«.

»اأن  الوطني  البحرين  لبنك  التنفيذي  الرئي�س  وراأى 

الدول  من  ت�شبح  اأن  وجيزة  فرتة  يف  ا�شتطاعت  اململكة 

تكنولوجيا  وحلول  خدمات  جمال  يف  اإقليمًيا  الرائدة 

املعلومات، وارتفعت راية الوطن عالًيا يف خمتلف املحافل 

الدولية«.

املدير التنفيذي لريرنز: �شموه 

قاد البحرين اإىل مرحلة جديدة من العمل التجاري

ريرنز  ل�شركة  التنفيذي  املدير  قال  ذاته،  ال�شاأن  يف 

يف  ال�شامية  امللكية  الثقة  اإن  خلف  علي  االأو�شط  ال�شرق 

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

ي�شرق  لوطن  جديًدا  عهًدا  لتعلن  جاءت  للوزراء  رئي�ًشا 

باالجنازات يف خمتلف املجاالت، ويوا�شل م�شرية التنمية 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  الزاهر حل�شرة  الع�شر  يف 

عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه.

العهد  ويل  ل�شمو  احلكيمة  »التوجيهات  اأن  واأو�شح 

النهو�س باقت�شاد مملكة  ا�شتطاعت  منذ توليه مهام عمله 

واالإجنازات  املكت�شبات  حتقق  مدرو�شة  بخطط  البحرين 

التناف�شية  مبادئ  على  قائمة  اأ�شا�شية  ثوابت  وفق 

بها  يتمتع  التي  القيادية  املهارات  اأن  واال�شتدامة«، م�شيًفا 

�شموه ُترجمت على اأر�س الواقع بقيادته للجهود الوطنية 

االأزمة  وجتاوز  )كوفيد-19(  كورونا  لفريو�س  للت�شدي 

االقت�شادية التي ع�شفت بالعامل، والتي كانت حمل اإ�شادات 

دولية.

رئي�س جمعية امل�شتثمرين االجانب: 

روؤية اإ�شرتاتيجية خمتلفة للعمل احلكومي

االجانب  امل�شتثمرين  ادارة جمعية  رئي�س جمل�س  قال 

�شلمان  االمري  ال�شموامللكي  �شاحب  تويل  ان  املجايل  فادي 

ا�شتمرارا  ياأتي  الوزراء  جمل�س  رئا�شة  خليفة  اآل  حمد  بن 

حمد  امللك  جاللة  د�شنها  التي  الرائدة  التنموية  للم�شرية 

امل�شروع  �شمن  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن 

االإ�شالحي الكبري واملمتد الذي قاده �شاحب اجلاللة لي�شع 

من خالله مملكة البحرين يف م�شاف الدول املتقدمة.

وا�شاف املجايل ان �شاحب ال�شمو امللكي االمري �شلمان 

مميزة  وا�شرتاتيجية  روؤية  يحمل  خليفة  ال  حمد  ين 

وخمتلفة للعمل احلكومي ا�شهمت يف متيز االداء احلكومي 

وانعكا�س ذلك على جودة اخلدمات، فقد قاد �شموه »فريق 

امل�شاريع  وتنفيذ  و�شع  يف  واقتدار  متيز  بكل  البحرين« 

التنموية الكربى، والعديد من املبادرات التي اأ�ش�شت لروؤية 

مغايرة للعمل احلكومي اأ�شا�شه خدمة املواطن، وهو يدير 

دفة ال�شلطة التنفيذية بكل اقتداروحنكة وم�شوؤولية و�شوال 

لتحقيق غد م�شرق للوطن وفق روؤية البحرين االقت�شادية 

.2030

أكد رؤساء تنفيذيون أن قرارات صاحب السمو األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الحكيمة أسهمت في استمرار مسيرة التقدم واالزدهار 
في المملكة، مشيرين الى أن الخطط االستراتيجية التي وضعها سموه كان لها دور كبير في استقطاب وتنفيذ مشاريع تنموية قادرة على تنويع مصادر الدخل.

وذكروا في تصريحات بهذه المناسبة أن حرص سموه على وضع السياسات والخطط االستراتيجية عززت من توسيع نطاق انشاء المشروعات النوعية في مملكة 
البحرين، وحفزت المستثمرين على الدخول في مجاالت متعددة.

وقالوا إن المهارات القيادية التي يتمتع بها سموه ُترجمت على أرض الواقع بقيادته للجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد-19( وتجاوز األزمة االقتصادية 
التي عصفت بالعالم، والتي كانت محل إشادات دولية.

فادي املجايلعلي خلفجان   دوراند
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وها نحن نعي�س منا�شبة االإجنازات احلكومية 

امللكي  ال�شمو  بقيادة �شاحب  العام 2021  خالل 

االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة  ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء حفظه اهلل، ال ي�شعنا اإالاَّ اأن ُنبارك 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  االأمري  ل�شمو 

بهذه  لال�شطالع  بتكليفه  الغالية  امللكية  الثقة 

التي  االإجنازات  على  للبناء  الكبرية  امل�شئولية 

حتققت يف مملكة البحرين. 

اإناَّ امل�شريَة امليمونة لويل العهد رئي�س جمل�س 

واالزدهار  النوعية  بالقفزات  ُحْبلَى  الوزراء 

يف  حتقق  مبا  اليوم  نحتفي  اإذ  ونحن  والتقدم، 

ننتهز  متميزة،  واإجنازات  نه�شة  من  �شموه  عهد 

�شفحات  على  ال�شوء  لن�شلط  الفر�شة  هذه 

م�شرقة لتاريخ عريق وتطلع مل�شتقبل زاهر ململكة 

القيادة احلكيمة ل�شاحب اجلاللة  البحرين حتت 

رئي�س  العهد  ويل  و�شمو  املفدى  البالد  ملك 

الوزراء. 

�شمو ويل العهد رئي�س الوزراء، ومنذ توليه والية العهد يف التا�شع من 

مار�س 1999 ميالدية، وتقلده لعدة منا�شب قيادية اأخرى طوال م�شريته 

احلافلة، و�شوال لتعيينه نائباً اأول لرئي�س جمل�س الوزراء، وتوليه تطوير 

عام  قبل  الوزراء  ملجل�س  رئا�شته  َثماَّ  ومن  التنفيذية،  ال�شلطة  اأجهزة  اأداء 

كفاءة  يف  الكبرية  امللكية  الثقة  على  دليل   ،2020 نوفمرب   11 يف  واحد 

التنفيذية،  ال�شلطة  اإدارة  على  وقدرته  �شموه 

ال  التي  املتوالية  االإجنازات  من  مزيد  وحتقيق 

من  والداين  القا�شي  وال  البحرينيون  ي�شتغربها 

امليادين  �شتى  يف  البلد  لتطوير  ي�شعى  َفذٍّ  قائد 

ليحقق روؤية الوطن الطموحه 2030.

اإناَّ �شاحب ال�شمو امللكي ي�شطلع بدور ن�شط 

من  بدًء  اململكة،  يف  امليادين  �شتى  يف  وحموري 

بني  واالقت�شادية  ال�شيا�شية  العالقات  تعزيز 

وال�شديقة،  ال�شقيقة  والدول  البحرين  مملكة 

العاملي  ال�شالم  احالل  اإىل  الهادفة  واملبادرات 

بالتنمية  والنهو�س  واال�شتقرار  االأمن  وتعزيز 

حد  على  واملنطقة  البحرين  مملكة  يف  امل�شتدامة 

�شواء.

امللكي  ال�شمو  ل�شاحب  الثاقبة  الروؤية  اإن 

ترتكز  والتي  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

امل�شرية  اأهداف  مع  يتما�شى  الذي  التطوير  على 

البحرين  مملكة  م�شلحة  لتحقيق  التنموية 

على  ترتكز  �شموه  روؤية  اإناَّ  وازدهار.  ورخاء  تنمية  من  وم�شتقبال  حا�شرا 

دعم  عرب  اأبنائها  و�شواعد  اأيدي  على  للدولة  امل�شتمر  والتحديث  التطوير 

االإبداع والتميز لغٍد م�شرٍق يف خمتلف املجاالت لتحقيق االزدهار االقت�شادي 

والرفاه االجتماعي.

الوزراء  العهد رئي�س  التي ا�شطلع بها �شمو ويل  لقد كانت لال�شهامات 

دوٌر كبرٌي يف النه�شة ال�شاملة التي ت�شهدها مملكة البحرين. ومن بني تلك 

تنفيذها،  على  املبا�شر  واالإ�شراف   2030 البحرين  روؤية  و�شع  االإ�شهامات 

مبادرات  وطرح  عادلة،  تناف�شية  بيئة  لتاأمني  االإت�شاالت  قطاع  وحترير 

ورفع  الوطنية  العمالة  ت�شغيل  ا�شرتاتيجية  لتحقيق  العمل  �شوق  ا�شالح 

يف  املناق�شات  جمل�س  وت�شكيل  ال�شوق،  يف  االأول  اخليار  وجعلها  كفائتها 

ال�شفافية وتكافوؤ  املناق�شات الإر�شاء دعائم  االإداري، و�شبط  التحديث  اإطار 

الفر�س والتوظيف االأمثل للموارد الوطنية. 

امل�شتمرة  العاملية  املتغريات  ملواكبة  التعليم  اإ�شالح  ذلك  اىل  وا�شفة 

املعا�شرة،  التحديات  ملجابهة  واأكادمييا  معرفياً  موؤهلني  �شباب  الإعداد 

�شابة  قيادات  الإعداد  العاملية  الدرا�شية  للمنح  العهد  ويل  برنامج  وتد�شني 

العاملية،  اجلامعات  اأرقى  الع�شر وحتدياته يف  متطلبات  تلبية  قادرة على 

وتنظيم القطاع ال�شحي للنهو�س بخدماته املقدمة للمواطنني واملقيمني وفق 

اأعلى املعايري املهنية وال�شحية، و اإر�شاء دعائم احلوكمة االإدارية والرقابة 

جهود  ودعم  وامل�شائلة،  املحا�شبة  وتفعيل  التنفيذية  ال�شلطة  اأعمال  على 

االقت�شادي  للتعايف  خطة  اإطالق  وكذلك  املايل،  التوزان  حتقيق  يف  اململكة 

ال�شفري  للحياد  للو�شول  البحرين  مملكة  خطة  واإعالن  اجلائحة،  بعد  ملا 

يف العام 2060 اخلطة الوطنية للطاقة املتجددة واخلطة الوطنية لكفاءة 

الطاقة واملبادرات واالأهداف الوطنية املت�شمنة فيهما لزيادة ن�شيب موارد 

الطاقة املتجددة بهدف مواجهة حتديات التغري املناخي وحماية البيئة من 

الكربونية.  االنبعاثات 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  ميتع  اأن  وجل  عز  للموىل  نبتهل  اخلتام،  يف  و 

بالعمر املديد واأن يوفقه ملا فيه خري البالد والعباد. 

»ق��������������ي��������������ادة وم���������������������ش����������رة وط������������ن«

عبدالرحمن بن يو�شف فخرو

المسيرة الميمونة لولي 
العهد رئيس مجلس 
الوزراء ُحْبَلى بالقفزات 

النوعية واالزدهار



خطط التعافي حافظت على النمو واالستقرار االقتصادي.. رجال أعمال:

قرارات ولي العهد رئيس الوزراء ساهمت في عودة الحياة إلى طبيعتها

صاحب  به  يقوم  الذي  الكبير  بالدور  األعمال  رجال  من  عدد  أشاد 
رئيس  العهد  ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
الوزراء في الحفاظ على النمو واالستقرار المالي واالقتصادي للمملكة، 
الثاقبة في طريقة  الى حنكة سموه ورؤيته  الصدد  مشيرين في هذا 
التعامل مع الظروف االستثنائية التي نجمت عن استمرار جائحة كورونا 

في العالم بكل كفاءة وجدارة.
قصيرة  فترة  في  اقتصاديًا  التعافي  استطاعت  المملكة  إن  وقالوا 
متجاوزة عبر الخطط المدروسة التحديات العالمية وما خلفته الجائحة 
من أثار ونتائج بفضل التوجيهات السامية لعاهل البالد المفدى والرؤية 
الثاقبة لسمو ولي العهد، حيث تركزت الجهود الحكومية في حماية 
المجتمع من اآلثار الصحية االقتصادية من خالل إطالق الحزمة المالية 

واالقتصادية بمبلغ وصل إلى 4.5 مليار دينار بحريني.

فاروق المؤيد: قرارات سموه
 الحاسمة ساهمت في انحسار الوباء

فريد بدر: نهضة تنموية شاملة تشهدها البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس الوزراء

خالد الزياني: الحزم االقتصادية
 ســـاعــــــــدت القــطـــاع الــخــــاص عــلى االستـمــــــرار

رجل  هن�أ  ال�ش�أن  هذا  حول 

املوؤيد �ش�حب  الأعم�ل ف�روق 

�شلم�ن  الأمري  امللكي  ال�شمو 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

ال���وزراء  رئي�س  العهد 

الإجن�����زات  مبن��شبة 

الع�م  خ��ال  احلكومية 

هذه  اأنتهز  وق�ل   ،2021

فخر  بكل  لأ�شيد  الفر�شة 

من  حتقق  مب���  واع��ت��زاز 

اجلهود  �شعيد  على  جن���ح 

�شموه  يقوده�  التي  الوطنية 

للت�شدي لفريو�س كورون�.

لقد  املن��شبة،  بهذه  ت�شريح  يف  واأ�ش�ف 

ك�نت لإدارة �شموه احلكيمة وقراراته ال�شريعة 

الوب�ء  انح�ش�ر  يف  �ش�همت  التي  واحل�زمة 

�شموه  وتوجيه�ت  طبيعته�  اىل  احلي�ة  وعودة 

�ش�همت  التي  النج�ح  مرتكزات  هي  وخططه 

املواطنني  و�شامة  �شحة  كبري يف حفظ  ب�شكل 

البحرين  مملكة  يف  واملقيمني 

والتي جعلت جتربة البحرين 

يحتذى  حمل مت�بعة ومث�لً 

به ع�ملًي�.

دور  ث���م���ن  ك���م���� 

واخلطط  ال��ب���رز  �شموه 

للتع�يف  اأطلقه�  ال��ت��ي 

ظل  يف  ال��ت��ق��ت�����ش���دي 

ال�ش�ملة  التنموية  امل�شرية 

الذي  التطوير  نهج  وعلى 

اختطه ح�شرة �ش�حب اجلالة 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك 

ع�هل الباد املفدى حفظه اهلل ورع�ه مل� فيه 

من  وم�شتقبله�  ح��شره�  يف  البحرين  م�شلحة 

تنمية ورخ�ء واأمن وا�شتقرار.

قدرته  املوىل جلت  داعًي�  ت�شريحه  واختتم 

طريق  على  وي�شدد  ويرع�ه  �شموه  يحفظ  اأن 

البحرين  اأبن�ء  تطلع�ت  لتحقيق  خط�ه  اخلري 

يف املزيد من التنمية والتقدم والرده�ر.

�شهدت  البحرين  مملكة  اأن  بدر  فريد  الأعم�ل  رجل  اأكد 

لفتة  حكومية  بجهود  متوا�شلة  �ش�ملة  تنموية  نه�شة 

حمد  بن  �شلم�ن  الأمري  امللكي  ال�شمو  �ش�حب  برئ��شة 

م�شيداً  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة،  اآل 

ب�ملب�درات النوعية التي تعمل عليه� احلكومة املوقرة 

عرب خلق فر�س عمل واعدة لتوظيف 20 األف مواطن 

ملي�ر   30 تفوق  بقيمة  ا�شرتاتيجية  م�ش�ريع  واإطاق 

دولر اأمريكي.

واأ�ش�ر اىل اأن احلكومة ت�شري بخطى ث�بته للو�شول 

املتقدمة،  الدول  خ�رطة  على  البحرين  مك�نة  لتعزيز 

وذلك من خال جمموعة من الربامج واملب�درات، خ�شو�ش�ً 

املواطن  وتن�ف�شية  قدرات  تطوير  من  تعزز  التي  الربامج 

البحريني ومواكبة احتي�ج�ت �شوق العمل احل�لية وامل�شتقبلية، ف�شاً 

عن حتفيز ال�شب�ب على البتك�ر والبداع يف جم�لت متعددة.

ونوه اإىل اأن مملكة البحرين ا�شتط�عت اأن حتقق نقلة 

نوعية عرب تبني التقني�ت احلديثة وم� مت من خطوات 

التقني�ت  تطبيق  اإىل  و�شولً  الرقمي  التحول  لتعزيز 

واخل��س،  الع�م  القط�عني  يف  وا�شتخدامه�  الرقمية 

النهو�س  يف  �ش�هم  احلكومي  العمل  اأن  اإىل  م�شرياً 

ب�لقط�ع�ت املختلفة.

من  بثب�ت  مت�شي  املوقرة  احلكومة  اأن  واأو�شح 

ب�دم�ج  تكفل  ت�شريع�ت  عرب  املميزة  املب�درات  خال 

القط�ع اخل��س بتنفيذ اخلطط ال�شرتاتيجية وذلك وفق 

اآلي�ت ع�شرية ت�أتي مت�شقة مع روؤية البحرين القت�ش�دية 

2030، واأهداف التنمية امل�شتدامة، ب�لإ�ش�فة اإىل حر�شه� على 

ا�شتثم�رات  ل�شتقط�ب  فع�ليته�  وزي�دة  التج�رية  الإجراءات  ت�شهيل 

اأجنبية مب��شرة بقيمة 2.5 ملي�ر دولر اأمريكي بحلول ع�م 2023.

التع�يف  خطة  دعم  يف  جهداً  ي�ألو  لن  اخل��س  القط�ع  اأن  على  و�شدد 

القت�ش�دي وامل�ش�همة بتحقيق ال�شرتاتيجي�ت احلكومية يف �شبيل تعزيز 

ويل  �شمو  برئ��شة  البحرين  مملكة  اأن  اىل  لفًت�  ال�ش�ملة،  الوطنية  التنمية 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء، تقدم منوذًج� رائًع� يف فتح اآف�ق اأو�شع اأم�م 

ال�شتثم�رات من داخل وخ�رج الباد.

وبنينّ فريد بدر اأن مملكة البحرين ا�شتط�عت التع�يف اقت�ش�دي�ً يف فرتة 

خلفته  وم�  الع�ملية  التحدي�ت  املدرو�شة  اخلطط  عرب  متج�وزة  ق�شرية 

املفدى  الباد  لع�هل  ال�ش�مية  التوجه�ت  بف�شل  كورون�  فريو�س  ج�ئحة 

تركزت  حيث  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  ل�شمو  الث�قبة  والروؤية 

اجلهود احلكومية يف حم�ية املجتمع من الآث�ر ال�شحية، وحم�ية املجتمع 

اإطاق احلزمة امل�لية والقت�ش�دية مببلغ  من الآث�ر القت�ش�دية، من خال 

و�شل اإىل 4.5 ملي�ر دين�ر بحريني. 

الأعم�ل خ�لد  ق�ل رجل  من جهته، 

�ش�حب  قي�دة  حتت  ب�أنه  الزي�ين 

�شلم�ن  الأم��ري  امللكي  ال�شمو 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

املوقر  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س 

متكنت  ورع�����ه،  اهلل  حفظه 

بعزم  تقف  اأن  البحرين  مملكة 

كرون�،،  ج�ئحة  اأم�م  وجدارة 

حتدي�ً  �شكل  امللف  هذا  اإن  حيث 

بد  ل  وللبحرين  ل�شموه  �شخ�شي�ً 

من الت�شدي له.

ال�شب�ق  �شموه  بوعي  اإنه  واأ�ش�ف: 

البحرين،  لفريق  احلكيمة  واإدارته  الأمر  خلطورة 

تزال  ل  التي  التبع�ت  جت�وز  يف  ن�جح�ً  جعلته 

العديد من الدول تع�ين منه� حتى اليوم م�شريا اىل 

احلزم  من  عدداً  احلكومة  طرحت  �شموه  بقي�دة  اأن 

موؤ�ش�ش�ت  و�ش�عدت  �ش�همت  التي  القت�ش�دية 

القط�ع اخل��س يف ال�شتمرار يف العمل خال الفرتة 

الع�شيبة امل��شية، وح�فظت على وظ�ئف املواطنني 

وحمت القت�ش�د من التدهور.

بحنكة  اأ�شيد  اأن  اأود  وق���ل: 

يف  الوا�شحة  وروؤي��ت��ه  �شموه 

الظروف  مع  التع�مل  طريقة 

ال�شتثن�ئية بكل كف�ءة وجدارة، 

بفخر  ج��دي��راً  فعاً  ف�أ�شبح 

واعتزاز كل مواطن ومقيم على 

اأر�س البحرين.

البحرين  مملكة  ب�أن  واأو�شح 

التخطيط  يف  �شب�قة  ب�أنه�  عرفت 

وال�شوابط  احللول  لو�شع  والتفكري 

على  مبنية  فقراراته�  احل��دث،  وق��وع  قبل 

وق�ل  فعل  ات  ردنّ على  مبنية  ولي�شت  قوية  اأ�ش�س 

التي  التع�يف  بخطة  ال�ش�دة  من  كذلك  يل  بد  فا 

الطريق  �شتمهد  التي  موؤخراً،  احلكومة  اأعلنته� 

جلذب  وال�شعي  القت�ش�د  لتحريك  اخل��س  للقط�ع 

ال�شتثم�رات وخلق فر�س العمل اجلديدة واملجزية 

للمواطنني.

Wednesday 1st December 2021 - No. 11925الأربع�ء 26 ربيع الآخر 1443 � العدد 11925

28
www.alayam.com

البحرين عرفت بأنها سباقة في التخطيط والتفكير لوضع الحلول والضوابط قبل وقوع الحدث



البحرين،  مملكة  يف  احلكومي  الأداء  لتطور  املتابع  اإن 

حكومتنا  حققتها  التي  الكبرية  القفزات  �شك  دون  �شيالحظ 

�شتى  �شملت  التي  القفزات  هذه  م�شريتها.  خالل  املوقرة 

ا�شتثناء لذلك. فقد ورد  العامة  العالقات  القطاعات، ومل تكن 

اأول ت�شكيل متكامل حديث للجهاز  العامة مع  ذكر العالقات 

التنفيذي للدولة، واملتمثل يف قرار اإن�شاء املجل�س الإداري يف 

عام 1956م، برئا�شة املغفور له باإذن اهلل تعاىل �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ عبداهلل بن عي�شى اآل خليفة، وقد كانت ممار�شاتها حينها 

ب�شيطة وحمدودة. 

برئا�شة  1970م  عام  يف  الدولة  جمل�س  ت�شكيل  جاء  ثم 

املغفور له باإذن اهلل تعاىل �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة 

بن �شلمان اآل خليفة، وكان ذلك يف مرحلة انتقالية مهمة، وهي 

مرحلة اإنهاء اتفاقية احلماية الربيطانية. والتي كانت ت�شتوجب 

على  حفاظا  العامة،  العالقات  من ممار�شات  جديدا  م�شتوى 

وحدة وعروبة البحرين. تال ذلك اإن�شاء جمل�س الوزراء يف عام 

1971م، برئا�شة املغفور له الأمري خليفة، والذي اأتى هو كذلك 
بنوع جديد من املمار�شات املربزة لإجنازات مملكة البحرين، 

واملعززة ملكانتها يف اجلوانب املالية وال�شتثمارية وال�شياحية.

وها نحن اليوم، وبعد عام من الإجنازات التنموية الكربى، 

ويف مرحلة اأقل ما ميكن اأن ن�شفها باأنها »�شعبة«، بتنا نعي�س 

مدر�شة جديدة من ممار�شات العالقات العامة. فقد ا�شتطاعت 

من  جملة  للعامل  تربز  اأن  �شموه،  برئا�شة  املوقرة،  حكومتنا 

الدرو�س، �شاعدت �شتى دول العامل على التعامل مع جائحة 

الكورونا. فبالرغم من كل التحديات التي اأفرزتها اجلائحة، اإل 

بنا على �شاطئ  اأن تر�شو  ا�شتطاعت  املوقرة قد  اأن احلكومة 

الأمان، واأن ت�شتخدم كافة اإمكانياتها الإعالمية، لن�شر الدرو�س 

امل�شتفادة من هذه املرحلة، على كافة الأ�شعدة.

 موؤكًدا على اأن هذه احلكومة قادرة على التعامل مع كافة 

اأنواع الأزمات، واأن الثقة امللكية ال�شامية املمنوحة من �شاحب 

املفدى،  البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

واختيار �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان لرئا�شة جمل�س 

اإيذان ببدء ف�شل جديد يف كتاب جناحات هذه  الوزراء، هي 

الأر�س »الولّدة«. وما هذه اإل البداية. فهنيئًا لنا رئا�شة �شموه 

ل�شلطتنا التنفيذية.

رئي�س جمعية العالقات العامة البحرينية

ن�شهد الآن اإجنازات حكومية كربى خالل عاٍم واحد، حيث 

�شهدنا منًوا متميًزا بقيادة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، خا�شًة مع 

التعايف ال�شريع من وباء كورونا الذي اجتاح العامل. وقد تعزز 

امللكي والتي  ال�شمو  كل ذلك من خالل روؤية وخطط �شاحب 

العام  التقدم ب�شكل ملحوظ خالل  البحرين من حتقيق  مكنت 

املا�شي.

الوزراء   رئي�س  العهد  امللكي ويل  ال�شمو  ما حققه �شاحب 

خالل العام املا�شي هو اندماج ما حققه خالل فرتة توليه من�شب 

ويل العهد منذ مار�س 1999، حيث حقق خاللها اإجنازات مهمة 

مثالً  وكونها  اليوم،  عليه  ما هي  اإىل  البحرين  ت�شكيل  اأعادت 

يحتذى به يف الزدهار والتميز والتنمية على م�شتوى العامل.

فريق  وروؤية  مبادرة  امللكي  ال�شمو  �شاحب  اأن�شاأ  عندما 

قطاعات  يف  كبرية  وجهود  اإجنازات  اإىل  ذلك  اأدى  البحرين، 

2030 وخلق  روؤية  ت�شاهم يف  والتي  البحرين  داخل  متعددة 

وجود  مع  الروؤية.  مع  يتما�شى  للبحرين  م�شتدام  م�شتقبل 

�شاحب ال�شمو امللكي، �شتحقق البحرين بالتاأكيد اأهدافها وروؤاها 

و�شتظل مثاًل رئي�شيًا للمعايري املتعددة  دوليًا.

ومن بني املبادرات الأخرى التي بداأها �شاحب ال�شمو امللكي 

وبرنامج  كورونا،  فريو�س  من  التعايف  خطط  فيها،  و�شاهم 

هي  اخلطط  هذه  القت�شادي.  النتعا�س  وخطة  املايل  التوازن 

تتقدم  اأن  البحرين  مثل  لدولة  ميكن  كيف  على  ممتازة  اأمثلة 

من  فريد  مزيج  مع  الوباء،  بعد  قوي  انتعا�س  مع  اقت�شادًيا 

اخلطط املالية والنقدية.

امللكي  ال�شمو  �شاحب  م�شاهمة  على  ال�شوء  ت�شليط  يف 

وخطابه الأخري يف موؤمتر

اأكد �شموه على رغبة البحرين يف امل�شاهمة يف هذا التحدي 

العاملي على الرغم من انبعاثات الكربون ال�شئيلة يف البحرين. 

لذلك، فاإن هذا ي�شري اىل اأولويات �شموه يف احلفاظ على عالقات 

خارجية ممتازة واحلفاظ على مكانة البحرين الدولية املتميزة. 

 2030 امللكي  ال�شمو  �شاحب  روؤية  على  اأي�ًشا  يوؤكد  وهذا 

وامل�شتقبل امل�شتدام للبحرين.

تتمتع البحرين حًقا مب�شتقبل اآمن وم�شتدام مليء بالتقدم 

�شاحب  قيادة وحتركات  ظل  �شيما يف  ل  والتطوير،  والتميز 

عن  نعرب  فاإننا  لذلك  حمد.  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو 

خال�س امتناننا جلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة حفظه اهلل 

ورعاه على مر�شومه امللكي وتكليف �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 

�شلمان بتويل من�شب رئي�س الوزراء.

بقلم رجل الأعمال املهند�س : اإ�صماعيل ال�صراف

يف عاملنا احلايل العديد من الأمم العظيمة تتبع ِفكر لرموز قادتها يف 

واأ�سلوب  الجتماعية،  وال�سيا�سة  القت�ساد،  القناعات،  �سيا�سات  جمالت 

ال�سيا�سية.  احلياة 

وعلى �سبيل املثال ت�سف التات�سريية قيادة حزب املحافظني الربيطاين 

وثقافتها  اأيدولوجيتها  ي�سف  والذي   1990 عام  اىل   1975 عام  بني 

يف  تات�سر  كانت  حينما  الربيطانية  احلكومة  من  الأو�سع  ال�سيا�سية 

من�سبها. تدعي التات�سريية بالرتويج للت�سخم املنخف�ض، الدول ال�سغرية 

اخل�سخ�سة  املايل،  للتموين  ال�سارم  التحكم  خالل  من  احلرة  والأ�سواق 

يف  بريغانوميك�ض  تقارن  ما  وغالباً  العمالية.  احلركة  على  والقيود 

والعقلية  نيوزيلندا  يف  روجرينوميك�ض  الأمريكية،  املتحدة  الوليات 

القت�سادية يف ا�سرتاليا. 

املبادئ  الإلهام،  من  جمموعة  وهي  الغاندية،  هي  اأخرى  اأيدولوجية 

وفل�سفة املهند�ض كرم�ساند غاندي )املعروف با�سم املهامتا غاندي(، الذي 

الهندية.  ال�ستقالل  وحركة  للهند  كبرياً  وروحانياً  �سيا�سياً  زعيماً  كان 

الب�سيط.  والعي�ض  الذاتي  الكتفاء  من  اقت�سادية  نظرية  غاندي  اعتنق 

تلبية  على  الرتكيز  �ساأنها  ومن  ال�ستقالل  بعد  زراعية  اأكرث  الهند  ت�سور 

الحتياجات املادية ملواطنيها قبل توليد الرثوة والت�سنيع.

�سيا�سية  اأيدولوجية  هي  غوليزم(  )بالفرن�سية  الديغولية  اأي�ساً 

رئي�ساً  اأ�سبح  والذي  املقاومة  زعيم  واأعمال  اأفكار  على  م�ستندة  فرن�سية 

الجتماعية،  باملحافظة  ي�ست�سهد  باأن  للمرء  اأي�ساً  ت�سارلز ديغول. وميكن 

الأيدولوجية  من  اأجزاء  اىل  والفولونرتية  القت�سادي  الدولة  واإ�سراف 

الديغولية.

اأما الأيدولوجية الأخرية التي يتم اتباعها يف الأوقات احلديثة متعلقة 

بالدكتور مهاتري بن حممد الذي كان رئي�ض الوزراء الرابع يف ماليزيا. وقد 

�سغل املن�سب ملدة 22 �سنة منذ عام 1981 حتى عام 2003، مما يجعله 

رئي�ض الوزراء الأكرث �سغالً للمن�سب يف تاريخ ماليزيا.

مت  وزراء،  وكرئي�ض  تقريباً.  عاماً   40 لـ  ال�سيا�سية  م�سريته  امتدت   

يف  ال�سريع  والتحديث  القت�سادي  النمو  بهند�سة  اإليه  الف�سل  ان�ساب 

ماليزيا، وبداأ ب�سل�سلة جريئة من م�ساريع البنية التحتية. اإنتهاء �سيا�سة 

ماليزيا القت�سادية اجلديدة يف عام 1990 واأعطى مهاتري الفر�سة لإبراز 

روؤيته القت�سادية ملاليزيا. يف عام 1991، اأعلن روؤيته 2020، والهدف 

املحلي  الناجت  من   %7 تقريباً  القت�سادي  النمو  متو�سط  فتطلب  املطلوب 

الإجمايل �سنوياً. 

العظيمة  الدول  قا�سم م�سرتك مع هذه  البحرين من  لدينا نحن يف  ما 

هو �سخ�ض وا�سع الروؤية ح�سرة �ساحب ال�سمو امللكى ال�سيخ �سلمان بن 

حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى رئي�ض جمل�ض الوزراء املوقر 

والذي بدون اأدنى �سك الأكرث روؤية اقت�سادياً لي�ض فقط يف اخلليج العربي 

ولكن يف ال�سرق الأو�سط.

لدينا ثروة عظيمة تتمثل يف �سموه والذي �سيبقى اإرثه من دون �سك يف 

هذه الأمة للعديد من ال�سنوات القادمة ولكي نحتفظ بهذه التجربة الغنية 

اأيدولوجيته  نتبنى  اأن  اإىل  نحتاج  القت�سادية،  الروؤية  ذوي  رموز  واأحد 

املدر�سية وجنعلها جزء من  الكتب  مناهج  »ال�سلمانية« ونبداأ بدجمها يف 

دول  وباقي  املنطقة  لها يف  الرتويج  اإىل  بالإ�سافة  اجلامعات  التعليم يف 

العامل وهذه الروؤية ميكن اإىل حد كبري اأن ت�ساهم يف اخلروج من الك�ساد 

املايل الإقليمي وخلق جيل جديد مع موؤ�س�سة اإقت�سادية قوية. اإ�سلوبه يف 

اأدنى  دون  ومن  الإدارية  الدرا�سات  جمال  يف  نوعه  من  فريد  هو  القيادة 

�سك يوؤثر على خلق قادة بحرينيني جديدين وفريق اإدارة لروؤية البحرين 

.2030

فصل جديد من
 الممارسات الحكومية المتميزة

نور البحرين
 وسبيلها إلى األمام 

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
 ثروة اقتصادية عظيمة والقاسم المشترك مع االيديولوجيات االقتصادية الكبرى

فهد ال�صهابي

اإ�صماعيل ال�صراف

د. جا�صم حاجي

الكبرية  يظل احلديث عن القت�ساد ونحن نعي�ض يف خ�سم الإجنازات 

رئي�ض  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  ل�ساحب 

القائمة  الوطنية  امل�سرية  من  مهماً  اأهمية خا�سة وف�سالً  ذا  الوزراء  جمل�ض 

البحرين  اأبناء  جميع  احت�سنته  الذي  الوطني  العمل  ميثاق  مبادئ  على 

التاريخ  بعجلة  واقت�سادًيا  �سيا�سًيا  البحرين  تربط  كوثيقة  بالإجماع 

حا�سًرا وم�ستقبالً.

القت�سادية  للم�سرية  الريادي  الدور  الوطني  امليثاق  ك�سف  لقد 

والجتماعية التي انعك�ست وا�سحة يف الروؤية القت�سادية 2030 للو�سول 

امل�ستدامة  التنمية  كاأ�سا�ض  اجلديد،  البحريني  القت�ساد  �سورة  بناء  اإىل 

مع  واخلا�ض  العام  القطاعني  م�ساركة  على  اعتماًدا  تاريخية  وك�سرورة 

املناخي  التغري  مواجهة حتديات  اأي  التنمية  معادلة  يف  ثقالً  البيئة  اإعطاء 

البيئة.  وحماية 

جمل�ض  رئا�سة  توليه  قبل  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  يكن  مل 

القت�سادية  التنمية  م�سوؤولية  حتمل  يف  القيادي  الدور  عن  بعيًدا  الوزراء 

والإ�سراف على توفري املناخ املالئم جلذب ال�ستثمارات املبا�سرة اىل مملكة 

يف  خالله  من  �ساهم  الذي  والكبري  الهام  الدور  ذلك  اىل  اإ�سافة  البحرين. 

لالقت�ساد  الإنتاجية  الطاقة  تو�سيع  اىل  الدافعة  القوة  كافة  وحدة  جت�سيد 

تقارير  املتقدمة يف  املراتب  البحرين  احتالل  اجلهود يف  هذه  اأثمرت  والتي 

ال�ستثمار العاملية حول التجارة والتنمية.

وعندما تقلد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان رئا�سة جمل�ض الوزراء 

والإدارية  الب�سرية  الطاقات  وح�سد  اجلهود  موا�سلة  يف  بجهد  يبخل  مل 

عليه  تغلب  عامل  يف  متطورة  وت�سريعية  ا�ستثمارية  بيئة  لبناء  وقيادتها 

�سراوة املناف�سة يف هذا الع�سر اأي ع�سر العوملة.

مدينة  القت�سادي(  )ال�سرح  ت�سييد  يف  الأوىل  اجلهود  ثمرة  وجاءت 

�سكل  والذي  متعددة  �سناعية  م�ساريع  من  ميثله  وما  ال�سناعية  �سلمان 

اىل طموحات  للو�سول  داعم  انطالقة جديدة لالقت�ساد وذراع  ال�سرح  هذا 

الروؤية القت�سادية 2030 املتمثلة يف التحول من اقت�ساد يعتمد يف حركة 

منوه على الرثوة النفطية اىل اقت�ساد منتج وقادر على املناف�سة وال�ستدامة 

و زيادة الدخل احلقيقي للمواطن والأ�سر البحرينية. 

وانفتاح  التكنولوجيا  ع�سر  لرحلة  جديد  قارب  ركوب  اأن  اىل  اإ�سافة   

تعليًما  يتطلب  التناف�سية،  اأ�سا�ض  واملعرفة  العلم  ي�سكل  الذي  احلدود 

الع�سر  متطلبات  ا�ستيعاب  على  وقادًرا  ومنفتًحا  كفوًءا  مغايًرا،  وتدريًبا 

الذي نعي�ض فيه، وكانت جهود �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان وا�سحة 

ا يف هذا املجال احليوي كو�سيلة للتغيري ورافعة لالإنتاجية وقد بداأت  اأي�سً

هذه اجلهود تعطي اأكلها.

الأن�سطة  يف  الكفاءة  حت�سني  اأهمية  على  الكبري  الرتكيز  عن  ناهيك   

والإجراءات ومتكني املواطن يف خمتلف الأعمال والدعوة اىل تر�سيد الإنفاق 

اأمثل  اأجل تخ�سي�ض  من  العام  الدَّين  العامة و�سبط  الإيرادات  قيمة  ورفع 

من  باعتبارها  املحا�سبة  تعزيز  اأهمية  على  �سموه  وتاأكيد  املتاحة  للموارد 

ا�ستمرار  اأهمية  على  ا  اأي�سً ومو�سًحا  احلكومي،  العمل  مرتكزات  ثوابت 

تر�سيخ مبادئ النزاهة والأمانة واملهنية ل�سون املال العام واملحافظة عليه 

و�سمان ا�ستدامة املوارد.

امللكية  التوجيهات  كانت  العامل،  كورونا  جائحة  اجتاحت  وعندما   

ال�سامية وا�سحة ومتمثلة يف احلر�ض على �سالمة املواطن واملقيم يف مملكة 

البحرين. وقد تعا�سدت معها اجلهود احلثيثة واملتابعة الدائمة وامل�ستمرة 

من قبل �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�ض جمل�ض الوزراء لكافة اجلهود 

منظمة  اأ�سادت  وقد  انت�سارها،  وحما�سرة  للجائحة  للت�سدي  الوطنية 

ال�سحة العاملية بتجربة البحرين وعلى جهودها الفعالة يف ال�سيطرة على 

اجلائحة، مما �ساعد ذلك يف تهيئة موؤ�سرات التعايف القت�سادي.

 اإن بع�ض دوائر الإجنازات التي �سلطت الأ�سواء عليها واجلهود الكبرية 

واخلرية متثل الأمل لأر�ض خ�سبة لتجديد القت�ساد وا�ستمرار النمو.

اقتصاد منفتح واستمرار النمو

د. ها�صم البا�س
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رجل األعمال رئيس مجموعة الحواج التجارية جواد الحواج: 

ذكرى لعالمة مضيئة في مسيرة التحديث والبناء والتطوير في البحرين 

وا�ساف احلواج قائالً: ان م�سرية �ساحب ال�سمو امللكى 

الأمري �سلمان منذ توليه هذه امل�سوؤولية وحتى قبل ذلك هي 

وطني  عمل  مرحلة  يف  الكثرية  واملحطات  بالعطاء  حافلة 

التعامل  جديدة بروح جديدة عك�ست قدرة فاعلة من خالل 

بعزمية  مقرونة  وكفاءة  بذكاء  واملتغريات  امل�ستجدات  مع 

حر�ساً  تبدي  واعدة  م�ستقبلية  وروؤية  �سلبة  وارادة  قوية 

الر�سيدة يف مملكتنا  القيادة  روؤية  املرتكز على  التميز  على 

الغالية التي عودتنا دائما واأبدا على بذل كل اجلهود املمكنة 

نحو رفعة هذا الوطن وجعله يف املقدمة دوماً.

ان �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�س الوزراء يعد 

منوذجا م�ّسرفا اأثبت قدرته على القيادة والتوجيه وا�ستلهام 

الروؤى الثاقبة التي تتما�سى مع ما تقت�سيه جممل التطورات 

يف  املتفرعة  والتكنولوجيات  امل�ستجدات  كافة  ومواكبة 

خمتلف املجالت، ونوه احلواج اىل روؤية �سموه الثاقبة فيما 

ال�سباب و�سرورة العتماد عليه  يخ�س العتماد على جيل 

بدورهم  القيام  على  وت�سجيعهم  امل�ستقبل  قادة  باعتبارهم 

يف م�سرية التنمية والعطاء يف مرحلة العمل الوطني حالياً 

وم�ستقبالً.

واأ�ساد  القت�سادي،  املحور  اىل  احلواج  وتطرق 

الذي  وهو  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ب�سيا�سات 

كان وراء روؤية البحرين 2030 التي بني عليها الكثري من 

التوجهات والربامج التحديثية على امل�ستوى الوطني، وقال 

ان هذا املحور يرتكز على ا�ستقطاب املزيد من روؤو�س الأموال 

امل�ستثمرين  امام  العوائق  وتذليل  الدولية،  وال�ستثمارات 

الأعمال، وتوفري  بيئة  تناف�سية  الأعمال، وتعزيز  وا�سحاب 

املزيد من فر�س العمل النوعية للمواطنني، وانعا�س الو�سع 

القت�سادي، كما نوه احلواج بحزمة احلوافز املالية لتن�سيط 

�سموه  بقيادة  احلكومة  اأقرتها  التي  القت�سادي  الو�سع 

حفظه اهلل للتخفيف من وطاأة تداعيات جائحة كورونا ودعم 

قطاع املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة الذي عانى الكثري من 

تلك التداعيات. 

التنمية  وجمل�س  التجارية  الغرفة  احلواج  ودعا 

وجمعية  الأعمال،  و�سيدات  رجال  وجمعيتي  الق�سادية 

�سوق  تنظيم  الوطنية، وهيئة  امل�سارف  وكذلك  امل�سرفيني، 

العالقة  ذات  والهيئات  اجلمعيات  وكافة  و»متكني«  العمل، 

وعمل  امل�سرتكة  الروؤى  بلورة  �سبيل  يف  امل�سرتك  للعمل 

بواقع  تنه�س  التي  والأهداف  التوجهات  يخدم  م�سرتك 

داعمة  وتكون  والقت�سادية  التجارية  قطاعاتنا  خمتلف 

الوزراء  رئي�س  العهد  ويل  امللكى  ال�سمو  �ساحب  ين�سده  ملا 

وحكومته املوقرة، داعياً الغرفة التجارية حلمل راية حتقيق 

هذا الهدف. 

اآيات  اأ�سمى  بتقدمي  ت�سريحه  احلواج  جواد  واختتم 

التهاين والتربيكات ل�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بهذه 

ان ميده مبداد  القدير  العلي  اهلل  من  متمنياً  الطيبة  الذكرى 

عزمه وف�سله للم�سي قدما بعزم وثبات ليلني ملوا�سلة هذه 

امل�سرية املباركة يف احلفاظ على مكت�سبات الوطن وتر�سيخ 

اأركانه والعمل على رفعة �ساأنه وازدهاره واملوؤدي بذلك اىل 

مزيد من الرفعة وال�سوؤدد.

الحواج  مجموعة  رئيس  األعمال  رجل  أكد 
التجارية جواد الحواج أن اإلنجازات الحكومية 
السمو  صاحب  بقيادة   2021 العام  خالل 
خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
حفظه  الوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولي 
اهلل، هي فرصة للتعبير عن كامل االعتزاز 
والتقدير لسموه ليكون مساندًا لتوجهات 
في  اهلل  حفظه  الملك  جاللة  وسياسات 
استقرارها  على  والمحافظة  البالد  شئون  ادارة 

وتعزيز التنمية واالزدهار في ربوع المملكة.
وقال انها ذكرى مضيئة في مسيرة مباركة من البناء 
والتطوير وجعل راية البحرين خفاقة في كل المحافل، 
في  حثيث  بحراك  تمضي  انها  القول  يمكن  مسيرة 
مسارات تخدم التطلعات المستقبلية لمملكتنا وأبنائها 
في مرحلة عمل وطني جديدة مفعمة باآلمال العريضة 
والرغبة المتواصلة في التجديد وبناء النهضة المتجددة 
الملكي  السمو  صاحب  باقتدار  قادها  لحقبة  استكمااًل 

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب اهلل ثراه.
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اأعظم تكاتف �شهدها املواطن واملقيم على اأر�ض مملكتنا الغالية كان 

مدى  على  البحرين  فريق  اجلائحة، وكيف �شحى  بداية  منذ  وا�شًحا 

24 �شهًرا متوا�شالً لن�شل اإىل ما و�شلنا اليه حاليًا من اأمن وا�شتقرار 
جاللة  القائد  حكمة  ثم  وجل  عزَّ  اهلل  من  بف�شل  اجلوانب،  �شتى  فى 

امللك وتنفيذ ومتابعة من �شمو ويل العهد ونلم�ض يف القيادة احلكيمة 

حر�شها على جعل املواطن يف مقدمة اهتماماتها، وذلك من اأجل نه�شة 

الوطن وبناء على روؤية توؤمن اأوًل واأخريًا بال�شتثمار يف الإن�شان وهذا 

مانتج عنه فريق البحرين وهو ما نلم�شه على اأر�ض الواقع حاليًا.

لي�ض البحرين فقط بل العامل اليوم من �شرقه اإىل غربه يف مواجهة 

يهدد  الذي  امل�شتجد،  �شر�شة مع عدو م�شرتك، وهو فريو�ض كورونا 

تهديد غري  اإليه، يف  ي�شل  الفتك مبن  ويحاول  ا�شتثناء،  دون  اجلميع 

م�شبوق لل�شحة العاملية والقت�شاد العاملي، ل يعرف حدوًدا جغرافية، 

ول فوارق عرقية اأو قومية اأو لغوية اأو دينية.

هل يوجد اأغلى واأثمن من �شحة الن�شان يف ظل هذا الوباء؟!.. هذا 

ما لم�شناه من كلمات �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل 

خليفة ويل العهد رئي�ض جمل�ض الوزراء.

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

لت�شكل  والب�شرية،  التنموية  والتكامل يف جوانبها  بال�شمولية  ات�شمت 

يف  مزدهرة  ملرحلة  عنوانا  بحق  وتكون  الوطن  لبناء  وطنية  ملحمة 

تاريخ البالد يتحقق فيها الإجناز تلو الإجناز، وترتفع خاللها رايات 

الرفاهية والعزة

ويف ظل ا�شتمرار جائحة فريو�ض كورونا اإجنازات وطني يف وجه 

ل التنمية يف بلدان عديدة احب ان  هذا الفريو�ض الذي اأ�شغل العامل وعطَّ

اذكر عن جتربة البحرين يف 10 نقاط:

1. ال�شرعة يف ال�شتجابة
2. اإجراءات احتواء الوباء 

3. القدرة على اتخاذ القرارات ال�شعبة
4. ال�شتفادة من التكنولوجيا

5. زرع الثقة يف املجتمع 
6. ل ميكن ال�شيطرة بدون التعاون املجتمعي 

7. الرعاية ال�شحية حق للجميع
8. عدم جتاهل الفئات الفقرية والعمال

9. حتقيق التوازن بني الحتواء واحلياة املعي�شية الطبيعية 
باأقل  التحدي  من  للخروج  والبحوث  الن�شان  يف  ال�شتثمار   .10

اخل�شائر

ويف اخلتام لدي كلمتني:

وجودك  نعمة  على  احلمدهلل   .. احلبيبة  ومملكتي  لوطني  اأوًل.. 

واأكتب اإليك يا وطني لأخربك اأين اأ�شعر بقدر كبري من الفخر والمان 

اأنهكت  الفتاك يف �شياق معركة  العدو  للق�شاء على هذا  على عزميتك 

العامل، فتحية اإجالل من بحريني على ربيع هذا الوطن اإىل وطني ملكا 

التاآزر والت�شامن التي جعلت العامل يتحدث  و�شعبا، وعلى �شمو قيم 

عنك بكل فخر. �شكرا �شيدي جاللة امللك و�شيدي �شمو وىل العهد على 

ثقتكم يف اأبنائكم فريق البحرين 

والتناغم  التكامل  لتن�شو  ن�شيحتي   .. البحريني  للمجتمع  ثانيًا.. 

بني اجل�شد )الوقاية( والنف�ض )ال�شحه النف�شية( ملواجهة الفريو�ض هو 

النت�شار وال�شتمرار يف احلياة.

املتميزة  القيادية  ال�صخ�صية  تقدمي  اخت�صار  حماولة  اإن 

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

لهو  الكلمات  بع�ض  يف  ورعاه  اهلل  حفظه  الوزراء  رئي�ض  العهد 

من اأ�صعب الأمور، نظًرا ملا تتميز به �صخ�صية �صموه القيادية من 

مميزات متعددة وفريدة.

ولكن كما يقال، ما ل يدرك كله ل يرتك جله، وميكن يف هذا 

واحلكيمة  الثاقبة  ال�صرتاتيجية  النظرة  من  جانب  ذكر  ال�صدد 

ل�صموه منذ اإنت�صار خرب ظهور فايرو�ض كورونا يف ال�صني، فكما 

ي�صل  ان  �صموه  ينتظر  مل  الأمر،  تفا�صيل  على  املطلعون  يعلم 

فرق  ت�صكيل  باأمر  بادر  بل  البحرين،  مملكة  يف  لنا  الفايرو�ض 

جميع  وو�صع  املحتملة،  ال�صيناريوهات  لكافة  ت�صتعد  خمتلفة 

اإلخ حتت  اإدارية..  مادية  اأ�صكالها، حكومية  الإمكانيَّات مبختلف 

الفرق املختلفة حتى تكون مملكة البحرين م�صتعدة  ت�صرف هذه 

لأي واقع نتيجة و�صول وانت�صار الفايرو�ض يف البحرين. وذلك 

كله قبل اأن ينت�صر الفايرو�ض حول العامل.

مملكة  جنبت  ال�صرتاتيجية  ال�صتباقية  اخلطوات  تلك  اإن 

التي  واملادية  الب�صرية  واخل�صائر  ال�صرر  من  الكثري  البحرين 

كانت لتحدث لو مل تتخذ اخلطوات والتي ل زلنا نراها يف كثري 

واأمر  قادها  اخلطوات  تلك  وجميع  اليوم،  حتى  العامل  دول  من 

واأ�صيف  ورعاه،  اهلل  حفظه  الوزراء  رئي�ض  العهد  ويل  �صمو  بها 

هنا، اإنه لول تلك النظرة الثاقبة ل�صموه مل نكن نحظى بكل هذه 

الجنازات والنجاحات التي حققناها على م�صتوى اململكة والتي 

اأ�صادت بها خمتلف املنظمات العلمية والطبية والعاملية.

كافة  على  �صموه  اطالع  �صعة  �صمة  ذكر  من  هنا  ولبد 

التفا�صيل املتعلقة بالفايرو�ض، وهذه لي�صت جماملة، ولكنه واقع 

عمق  وهو  كورونا،  حول  �صموه  حلديث  ا�صتمع  من  كل  يعرفه 

معرفته العلمية بكافة التفا�صيل، حتى يخال ملن ي�صتمع حلديث 

فقط  مني  لي�ض  ياأتي  الأمر  من عامل متخ�ص�ض، وهذا  انه  �صموه 

كمتخ�ص�صة، بل جميع املخت�صني حمليني اأو دوليني، ممن ت�صرف 

بال�صتماع حلديث �صموه حول جائحة كورونا.

ال�صكر  اآيات  بجزيل  اأتقدم  اأن  اإل  املجال  هذا  يف  ي�صعني  ول 

م�صريتنا  قائد  يف  املتمثلة  الر�صيدة  للقيادة  والمتنان  والعرفان 

الوطنية وربان �صفينتها وقائد م�صرية نه�صتنا، �صاحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة ملك البالد املفدى حفظه اهلل ًورعاه، 

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

بعد  مرة  جنح  الذي  ورعاه  اهلل  حفظه  املوقر  الوزارء  ورئي�ض 

اأخرى يف اإدارة خمتلف امللفات بحنكة ودراية ومنهجية ح�صارية 

متميزة لقت خمتلف الإ�صادات املحلية والدولية. 

ال�صمو امللكي  وال�صكر والمتنان والعرفان مو�صول ل�صاحبة 

الأعلى  املجل�ض  رئي�صة  خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �صبيكة  الأمرية 

والالحمدود  املتوا�صل  لدعمها  البحرينية  املراأة  وقائدة  للمراأة، 

للمراأة البحرينية ومتكينها يف خمتلف املجالت.

يف البدء اأتقدم با�صمى التهاين والتربيكات ل�صاحب ال�صمو امللكي 

الوزراء  رئي�ض جمل�ض  العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد  �صلمان  الأمري 

حفظه اهلل مبنا�صبة الإجنازات احلكومية خالل العام 2021.

اإن اجنازات �صموه ل تخطئها عني، خا�صة واإن �صاحب  ونقول 

اأ�صعب واأدق مرحلة �صحية  املوقرة يف  امللكي قاد احلكومة  ال�صمو 

متر بالعامل، وهي مرحلة جائحة كورونا والتي جتلت فيها قدراته 

للت�صدي  الوطنية  للجهود  رعايته  خالل  من  الباهرة  القيادية 

للفريو�ض والتي جعلت مملكة البحرين تتبواأ مكانة دولية مرموقة 

به  يحتذى  منوذجاً  لت�صكل  اجلائحة  لهذه  الت�صدي  م�صتوى  على 

لكافة دول العامل يف احلفاظ على �صحة و�صالمة اأفراد املجتمع من 

مواطنني ومقيمني على اأر�ض اململكة.

كما اأن �صاحب ال�صمو امللكي وخالل اأقل من عام من توليه من�صب 

رئي�ض الوزراء حقق الكثري من الجنازات التي ا�صتحق بها عن جدارة 

والتي  الأمريكية   »C3« منظمة  قبل  من  القيادة  جائزة  �صموه  منح 

وريادتها  العاملية  البحرين  اجنازات  قائمة  اىل  ي�صاف  تكرمًيا  تعد 

ومتيزها يف خمتلف املجالت وهذا م�صدر فخر واعتزاز جلميع اهل 

البحرين و�صعب اخلليج. 

رئي�ض  العهد  ويل  �صمو  اجنازات  نح�صي  اأن  بو�صعنا  لي�ض   

يحتاج  ذلك  لأن  املجالت  جميع  يف  الول  عامه  خالل  الوزراء 

مل�صاحات اأكرب لكنني �صا�صري فقط لبع�ض ما حققه �صموه يف اجلانب 

العهد  ولية  توليه  منذ  الق�صوى  الولوية  اأوله  والذي  القت�صادي 

تخفيف  من  متكن  حيث  البحرين،  ململكة  الوزراء  جمل�ض  ورئا�صة 

الثار القت�صادية للجائحة وانقاذ الكثري من القطاعات القت�صادية 

الكربى وال�صغرى من النهيار بل ويف ظل هذه الظروف القت�صادية 

اإىل  القت�صاد  عن  باحلديث  ينتقل  ان  ا�صتطاع  العاملية  وال�صحية 

اآفاق جديدة ت�صت�صرف امل�صتقبل من خالل خطة التعايف القت�صادي 

وتلبي طموحاته يف  واملواطن  الوطن  اولويات  بالفعل  والتي متثل 

العي�ض الكرمي من خالل الولويات املعلنة للخطة واملتمثلة يف خلق 

العمل،  �صوق  يف  الأول  اخليار  املواطن  وجعل  واعدة  عمل  فر�ض 

ل�صتقطاب  فعاليتها  وزيادة  التجارية  الإجراءات  ت�صهيل  وكذلك 

ال�صتدامة  م�صاعي  وتعزيز  الواعدة  القطاعات  وتنمية  ا�صتثمارات 

املالية وال�صتقرار القت�صادي من خالل حتقيق التوازن املايل بحلول 

عام 2024.

العديد  مع  املبا�صرة  التفاقيات  من  توقيع عدد  من  �صهدناه  وما 

من دول العامل واخلليج ب�صكل خا�ض بهدف حتقيق التكامل ال�صامل 

بني  القت�صادية  مكانتها  على  البحرين  لتحافظ  القت�صاد  تعزيز  و 

دول العامل.

ل�صاحب  والتهنئة  والتقدير  بال�صكر  نتقدم  املنا�صبة،  وبهذه 

ال�صمو بكل هذه الجنازات وما ت�صهده اململكة من م�صاريع تنموية يف 

خمتلف املجالت ودورها يف رفد القت�صاد الوطني وموا�صلة م�صرية 

البناء والنماء.

ع�ضو جمل�س اإدارة جمعية املقاولني البحرينية

لقد مرَّ عام منذ �شدور المر امللكي بتكليف �شاحب ال�شمو امللكي 

اجلهاز  رئا�شة  م�شوؤلية  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري 

ملجل�ض  رئي�ض  ثاين  و�شموه  العامة.  �شوؤونها  وادارة  للدولة  التنفيذي 

ال�شمو  �شاحب  اهلل  باذن  املغفورله  وفاة  بعد  البحرين  ململكة  الوزراء 

امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة طيب اهلل ثراه. 

وبتويل �شمو ويل العهد هذا املن�شب فهو اأتى مت�شلًحا بخربات عديدة 

اكت�شبها خالل العوام ال�شابقة بتوليه كثري من املنا�شب احل�شا�شة يف 

توليه  منذ  الوزراء  قرارات جمل�ض  موؤثر يف  دور  له  كان  كما  الدولة، 

من�شب النائب الول لرئي�ض جمل�ض الوزراء منذ عام 2013، كما انه 

جدير بال�شارة اىل دور �شموه يف و�شع اخلطط ال�شرتاتيجية للتطوير 

 ،2002 عام  يف  القت�شادية  التنمية  ملجل�ض  تروؤ�شه  منذ  القت�شادي 

وتبني املجل�ض لروؤية البحرين القت�شادية 2030. 

من  للكثري  وت�شدى  القت�شادي  امللف  وباقتدار  �شموه  اأدار  لقد 

املعوقات خا�شة خالل ال�شنة ال�شابقة والعامل ينوء حتت وطاأة جائحة 

كورونا وتاأثرياتها وانكما�ض القت�شاد العاملي. انطلق �شموه يف بداية 

الغذائية  ال�شلع  توافر  املا�شي ومن منطلق حر�شه على �شمان  العام 

حتت الظروف ال�شعبة وهاج�ض الأمن الغذائي الذي كان ي�شود العامل 

بتوجيه امل�شوؤولني للتاأكد من توفري خمزون ا�شرتاتيجي لل�شلع الغذائية 

لفرتة ل تقل عن �شتة اأ�شهر بالرغم من ان مملكة البحرين وهلل احلمد، 

وبجهود كافة الطراف مل تتعر�ض يف اأي وقت لنق�ض يف توفر كافة 

ال�شلع الغذائية ال ان قرار �شموه يف حينه كان موؤ�شًرا لهتمامه بهذا 

اجلانب احليوي وحر�شه على �شمان عدم تاأثر املواطن واملقيم بالثار 

ال�شلبية لتوقف �شل�شلة المداد الغذائي. 

اإننا وبكل تقدير نثمن دور �شموه وادارته بجدارة من خالل  كما 

اللجنة التن�شيقية يف الت�شدي ومكافحة وباء كورونا مع الفريق الطبي، 

والذي بف�شل من اهلل جعل البحرين على راأ�ض قائمة الدول التي حافظت 

على م�شتوى متدين لال�شابات والوفيات، واأ�شبحت بلداً امناً وحم�شناً 

ب�شكل كبري �شد خماطر هذه اجلائحة.

اأما يف اجلانب القت�شادي فاإن �شموه كرجل دولة والداعم ال�شا�شي 

للقطاع التجاري ورواد العمال، وهو كان ومازال يدير امللف القت�شادي 

باقتدار، واأملنا كبري باأن جهوده لتحقيق التوازن املايل �شتاأتي بثمارها 

خالل الفرتة القريبة خا�شة، واإن حت�شن ال�شعار العاملية للنفط وم�شتقاته 

�شيكون حتما له تاأثري ايجابي يف ال�شراع بتحقيق هذا التوازن. 

وت�شجيعه  العمال  برواد  اهتمامه  ل�شموه  نقدر  اأن  علينا  اإن  كما 

لولوج  ودفعهم  العمال  رجال  من  اجلديد  واجليل  لل�شباب  امل�شتمر 

التقنية  العلوم  جمال  يف  بالخ�ض  و  القت�شادي  الن�شاط  حتديات 

والت�شالت واملبادرات اخلالقة. 

نعم مرَّت �شنة على تويل �شموه رئا�شة الدولة و�شتتبعها �شنون اإن 

�شاء اهلل وتتحقق اآمالنا يف غد اأف�شل لكافة فئات املجتمع وحياة �شعيدة.

محورّية صحة اإلنسان بوصلة
 العمل لولي العهد في إدارة األزمة

ولي العهد.. سعة اطالع 
ومعرفة تخصصية عميقة

قدرات قيادية
 باهرة في أصعب مرحلة

إدارة مبتكرة للملف االقتصادي والتصدي للجائحة

مناف القحطاين جميلة ال�ضلمان

الدكتور حممد يو�ضف احلو�ضني

اإبراهيم زينل
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توجهاته تبني نظرة مستقبلية واعدة للبحرين.. رجل األعمال نبيل أمين:

ولي العهد رئيس الوزراء نـمـــوذج فـــي الـقــيــــادة واإلدارة

واأ�ضاف: ان احتفاءنا بهذه الذكرى الطيبة، ما هو ال تعبري 

و�ضيا�ضات  روؤى  من  ب�ضهولة  نلم�ضه  ا�ضبحنا  ما  لكل  �ضادق 

وتوجهات واأولويات تواكب ما تفر�ضه هذه املرحلة وتفتح اآفاق 

ويف  واملجالت  النواحي  كل  يف  الوطني  العمل  مل�ضرية  جديدة 

الوقت ذاته تخدم تطلعات امل�ضتقبل وترفع من جاهزية البحرين 

ولو  التطلعات،  هذه  يخدم  ما  كل  نحو  وبثبات  قدماً  للم�ضي 

توقفنا عند العديد من املحطات يف م�ضرية عام م�ضى منذ تويل 

�ضموه  ان  لوجدنا  الوزراء  رئا�ضة  م�ضوؤولية  �ضلمان  �ضموالأمري 

الوطن وتطوره دون وجل انطالقاً  البعيد يف خدمة  يتطلع اىل 

من ادراك للحا�ضر بكل متطلباته وحمل روؤية وا�ضحة للم�ضتقبل 

بكل حتدياته، وبناء على ذلك ميكن ان ن�ضت�ضف من خالل جممل 

الروؤى والتوجهات التي يتبناها وي�ضري عليها �ضمو الأمري �ضلمان 

مالمح بحرين امل�ضتقبل، او امل�ضتقبل الذى نريد للبحرين.

وي�ضتطرد نبيل اأمني قائالً: ان هناك على �ضبيل املثال جهود 

واجنازات بذلها �ضموه وليزال على �ضعيد التحديث والتطوير 

اللذين م�ّضا معظم القطاعات مما اأدى اىل حتقيق نقالت نوعية من 

حيث �ضري العمل والأداء، وكذلك على �ضعيد الروؤى وال�ضيا�ضات 

بان  القول  املبالغة  قبيل  من  ولي�س  والأولويات،  والتوجهات 

�ضمو الأمري�ضلمان مبا يف جعبته من عزمية وبعد نظر وروؤية 

م�ضتقبلية واعدة ا�ضبح ي�ضخ يف ج�ضم الوطن �ضحنات من الأمل 

القت�ضادى  للنهو�س  اجلوهرية  ال�ضروط  حتقيق  طريق  على 

والجتماعي والتنموي، وتعزيز قدراتنا على مواجهة التحديات 

�ضاحب  خطاب  يف  جاء  كما  مواجهتها  يف  بثبات  ن�ضري  التي 

الرابع  اجلاللة امللك حفظه اهلل ورعاه يف افتتاحه دور النعقاد 

القول  ميكن  الذي  اخلطاب  وهو  والنواب،  ال�ضورى  ملجل�ضي 

وبدرجة عالية من الثقة بانه ر�ضم نهجاً مل�ضرية العمل احلكومي 

والوطني يف املرحلة املقبلة واأولويات هذه املرحلة التي لميكن ان 

يختلف عليها، وهذا اأمر يحفز القطاع اخلا�س ليكون اكرث حما�ضاً 

يف القيام بدور اكرب وقادراً على اتخاذ قراراته بثقة واطمئنان.

وا�ضاف: ان اجلميع ي�ضاطرون جاللة امللك املفدى ما اأبداه يف 

ال�ضمو الأمري �ضلمان على  املنا�ضبة املذكورة من تقدير ل�ضاحب 

جهوده الكبرية واملتوا�ضلة يف ادارة الأزمة ال�ضحية الطارئة بكل 

كفاءة واقتدار ومتيز، اىل جانب اإ�ضادة جاللته بالتطور امل�ضتمر 

لأداء احلكومة برئا�ضة �ضموه، واهتمامها امل�ضتمر لالرتقاء بالكوادر 

البحرينية،  املراأة  ودعم  ال�ضباب  بق�ضايا  والهتمام  الوطنية، 

التنمية والقت�ضاد، مقدرين حر�س وت�ضميم  اىل جانب ق�ضايا 

املجالت يف  تلك  كل  اخليارات يف  �ضوابية  على  ال�ضديد  �ضموه 

�ضبيل حتقيق �ضعب البحرين اىل الغد الأف�ضل، فل�ضموه ال�ضكر 

والمتنان.

للسيارات  اكزوتك  شركة  صاحب  األعمال  رجل  قال 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  بأن  أمين  عبداهلل  نبيل 
مجلس  رئيس  العهد  ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان 
اعتزازه  عن  معرًبا  واإلدارة،  القيادة  في  نموذج  الوزراء 
الثابتة  والخطى  الدائبة  الحركة  لرجل  الكبير  وتقديره 

التي تمضي بالوطن وبثبات الى مستقبل مزدهر.
الحكومية  اإلنجازات  مناسبة  لنا  يطيب  وأضاف: 
والتبريكات،  التهاني  أسمى  سموه  الى  نرفع  ان   2021
وتوفيقه،  بعونه  يمده  ان  وتعالى  سبحانه  اهلل  راجين 
وان يحفظه ذخرًا للوطن، ويكون عضدًا مساندًا لقائد 
الملك  الجاللة  صاحب  الوطن  لهذا  المباركة  المسيرة 

حمد بن عيسى آل خليفة حفظه اهلل ورعاه.

نبيل عبد�هلل �أمني
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النائب األول لغرفة البحرين: 

قدرات قيادية واستراتيجيات 
متميزة لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

ودفع القطاع اخلا�س ليتبواأ دوًرا اأكرب كمحرك رئي�س يف عملية 

التنمية، خللق فر�س نوعية للمواطنني وللعمل وال�شتثمار، م�شيداً 

اإجنازات ح�شارية  من  �شموه  عهد  البحرين يف  حققته مملكة  مبا 

بارزة �شملت خمتلف املجالت.

واأكد باأنه منذ تويل �شمّوه رئا�شة جمل�س الوزراء، فقد حققت 

مملكة البحرين كثرياً من الإجنازات على خمتلف ال�شعد، من خالل 

القت�شادية،  التنمية  �شعيد  على  والروؤى  املبادرات  �شّموه  تبني 

ا اأن �شموه يتمتع بقدرات ومهارات قيادية وحتليلية اأثبتت  خ�شو�شً

الأداء احلكومي  نوعية جلودة  نقلة  اإحداث  فعاليتها وكفاءتها يف 

وا�شت�شراف امل�شتقبل، واإعداد �شياغة اخلطط القت�شادية.

للعمل  مميزة  وا�شرتاتيجية  روؤية  يحمل  �شموه  باأن  وبنينَّ 

و�شع  واقتدار يف  بكل متيز  البحرين«  »فريق  قاد  فقد  احلكومي، 

التي  املبادرات  من  والعديد  الكربى،  التنموية  امل�شاريع  وتنفيذ 

اأ�ش�شت لروؤية مغايرة للعمل احلكومي اأ�شا�شه خدمة املواطن.

نجيبي،  خالد  البحرين،  وصناعة  تجارة  غرفة  لرئيس  األول  النائب  قال 
إن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
برئاسة  سلف  لخير  خلف  خير  هو  اهلل،  حفظه  الوزراء  مجلس  رئيس 

الحكومة، فله رؤية ثاقبة ومتميزة.
بقيادة   2021 العام  خالل  الحكومية  اإلنجازات  بمناسبة  وأضاف 
العهد  ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل، إن الرؤى المستنيرة لسمو ولي العهد 
أسهمت بشكل واضح في إعادة رسم دور القطاع العام من المحرك 

الرئيس إلى المنظم والشريك، وتطوير وتسهيل اإلجراءات الحكومية.

بقيادة   2021 العام  الإجنازات احلكومية خالل  نعي�ش يف خ�ضم  ونحن 

رئي�ش  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان  الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب 

جمل�ش الوزراء حفظه اهلل، فاإنه ل ي�ضعني اأن اأعبرّ يف هذه ال�ضطور الب�ضيطة 

من  املزيد  لبذل  نفو�ضنا  يف  وارتقى  منا  الذي  والطموح  ال�ضغف  مدى  عن 

اجلهد والعمل، بعد اأن �ضاهدنا ومل�ضنا الجنازات امللهمة التي حققها �ضيدي 

�ضمو ويل العهد خالل وقت قيا�ضي ق�ضري، انها لي�ضت اجنازات فح�ضب واإمنا 

ا�ضتلهمنا من  التحدي  ال�ضعاب وع�ضق  العز واملجد وجمابهة  اىل  �ضباق  هي 

بف�ضل  الغايل،  لوطننا  العطاء  من  املزيد  تقدمي  اىل  وطموحنا  �ضغفنا  خاللها 

جاء  فلقد  الفرتة،  هذه  خالل  �ضموه  مار�ضها  التي  الالحمدود  العطاء  روح 

�ضموه خري خلف خلري �ضلف.

وقت  الوزراء يف  رئا�ضة  مقاليد  توىل  �ضموه  اأن  اجلميع  على  يخفى  ول 

على  اأثرت  التي  كورونا  فريو�ش  جائحة  ب�ضبب  اأجمع  العامل  على  ع�ضيب 

هنا يف  ولكن  والقت�ضادية،  ال�ضحية  منظومتها  انهيار  لدرجة  الدول  بع�ش 

تلك  حتولت  الأمور  لدفة  واإدارته  احلكيمة  �ضموه  بقيادة  وبف�ضل  البحرين 

من خالل  اقتدار،  بكل  عليه  ال�ضيطرة  عابر متت  مر�ش  اىل جمرد  اجلائحة 

متابعة  على  �ضخ�ضيًا  وحر�ضه  وتوجيهاته،  �ضموه  برئا�ضة  الوطني  الفريق 

القت�ضادي  التعايف  نرى خطط  واليوم  قرب،  عن  بنف�ضه  الأحداث  جمريات 

التي ر�ضمها �ضموه تب�ضر مب�ضتقبل اأف�ضل لتخطي اآثار تلك اجلائحة.

وباحلديث عن الطاقة امل�ضتدامة واهتمام �ضموه البالغ بهذا القطاع احليوي، 

ال�ضفري  احلياد  لأهداف  �ضموه  اإقرار  يف  وجليًا  وا�ضًحا  ذلك  راأينا  فاإننا 

لالنبعاثات الكربونية بحلول عام 2060، اإذ اإن هيئة الطاقة امل�ضتدامة تعمل 

الطاقة  الوطني بت�ضجيع ال�ضتفادة من  الهدف  الإ�ضهام يف حتقيق هذا  على 

املتجددة والنظيفة واخلالية من النبعاثات الكربونية، كل ذلك ياأتي انطالًقا 

من روؤية �ضموه بتحقيق غد اأف�ضل لالأجيال القادمة.

حفظ اهلل بالدنا الغالية حتت ظل قيادتنا الر�ضيدة برئا�ضة �ضيدي ح�ضرة 

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

اآل خليفة  الأمري �ضلمان بن حمد  امللكي  ال�ضمو  اهلل ورعاه، و�ضيدي �ضاحب 

والنمو  التقدم  من  مزيد  واىل  ورعاه،  اهلل  الوزراء، حفظه  رئي�ش  العهد  ويل 

والزدهار ململكتنا احلبيبة.

د. رئي�ش هيئة الطاقة امل�ضتدامة

خطط التعافي تبشر بمستقبل أفضل

د. عبداحل�سني بن علي مريزا

عدنان أحمد يوسف:

مـــبـــادرات ولـــــي الـــعــهــد رئـيــس الــــوزراء تتـــسم بالتــكــامـــل

ناحية  من  يعني  احلزمة  هذه  اإطالق  اإن  واأ�شاف   
اهلل  حفظه  �شموه  وبقيادة  البحرين  فريق  اأن  اخرى 

واإنهاء  حما�شرة  معركة  يف  حا�شًما  انت�شاًرا  حقق 

تداعيات جائحة كورونا، حيث ت�شافرت كافة اجلهود 

تنفيذ خطة  والأهلية يف  وال�شعبية  والطبية  الر�شمية 

رائدة  البحرين جتربة  ململكة  �شطرت  متكاملة،  نوعية 

يف خو�س غمار هذه املعركة والنت�شار فيها.

يكن  مل  كبرًيا  اجناًزا  يعترب  ذلك  اأن  اىل  واأ�شار 

ليتحقق لول حنكة وبعد نظر �شموه والقدرات العالية 

التي ميتلكها مما يب�شرنا بقيادة ع�شرية مقتدرة �شوف 

م�شرق  اقت�شادي  م�شتقبل  البحرين نحو حتقيق  تقود 

باإذن اهلل. 

وبهذه  البحرين،  م�شارف  جمعية  يف  اإننا  وقال: 

املنا�شبة، نوؤكد اإن القطاع امل�شريف يف �شلب خطة التعايف 

لنجاح  الدعم وامل�شاهمات  يقدم كل  القت�شادي، و�شوف 

ال�شادرة  ال�شديدة  للتوجيهات  تلبية  اخلطة،  هذه  تنفيذ 

اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  عن 

خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء املوقر بو�شع )اخلدمات 

الأولوية  ذات  القت�شادية  القطاعات  مقدمة  يف  املالية( 

التي يحر�س �شموه على موا�شلة الرتكيز عليها، وهو ما 

والقطاع  البحرين  م�شارف  جمعية  م�شوؤولية  من  يرفع 

ذات  �شموه  وخطط  تطلعات  حتقيق  يف  ككل  امل�شريف 

ال�شلة بالزدهار والتنمية الوطنية.

نف�شها  التي جتد  البحرين  م�شارف  اأن جمعية  واأكد 

يف �شلب تنفيذ روؤية �شمو ويل العهد رئي�س الوزراء يف 

البحرين  لروؤية  امتدادا  وهي  الوطني  القت�شاد  تطوير 

الر�شيدة  ال�شيا�شية  قيادتنا  تعاهد  فاأنها   ،2030

الدور  وتقوية  تعزيز  موا�شلة  على  املوقرة  واحلكومة 

القطاع امل�شريف يف تنمية خمتلف  الذي يلعبه  الرئي�شي 

للم�شاريع  التمويل  وتوفري  القت�شادية  القطاعات 

اأن�شطتها واأحجامها، وخلق فر�س  واملوؤ�ش�شات مبختلف 

الوطنية  الكفاءات  وتطوير  املجزية  النوعية  العمل 

وامل�شاهمة يف الناجت املحلي الإجمايل.

إن  يوسف  أحمد  عدنان  البحرين  مصارف  جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  قال   
اإلنجازات الحكومية خالل العام 2021 بقيادة صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة  ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل، يتزامن مع إطالق 
حزمة التعافي االقتصادي والتي تضمنت العديد من المبادرات النوعية التي تجسد 
حفظه  البحرين  مملكة  ملك  خليفة  ال  عيسى  بن  حمد  الملك  جاللة  توجيهات 
الموقر  الوزراء  رئيس  العهد  ولي  الملكي  السمو  لصاحب  العميقة  والرؤية  اهلل، 

لمتطلبات النهوض االقتصادي خالل هذه المرحلة والمرحلة المقبلة. 
ووصف في تصريح له بهذه المناسبة هذه المبادرات بأنها اتسمت بالشمولية 
والتكامل لكافة جوانب التنمية البشرية والعمالة الوطنية وتنويع االقتصاد وتعزيز 

جاذبية وتنافسية االقتصاد الوطني. 

ال�����ق�����ط�����اع ال�����م�����ص�����رف�����ي ف�������ي ص�����ل�����ب خ�����ط�����ة ال�����ت�����ع�����اف�����ي االق�����ت�����ص�����ادي

عدنان اأحمد يو�ضف

فريق البحرين وبقيادة سموه حفظه الله حقق انتصاًرا 
حاسًما في معركة محاصرة وإنهاء تداعيات جائحة كورونا
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رجب: »تمكين« قدمت الدعم ألكثر 
من 18 ألف مؤسسة خالل جائحة »كورونا«

التنفيذي  الرئي�س  اأكد 

»متكني«  العمل  ل�صندوق 

اأن  رجب  حممد  ح�صني 

ا�صتمرارية  دعم  برنامج 

جائحة  خالل  الأعمال 

يف  �صاهم  قد  كورونا 

يزيد  ملا  الدعم  تقدمي 

موؤ�ص�صة  األف   18 عن 

اإجمالية  ومبيزانية 

دينار  مليون   62 تتجاوز 

بحريني منذ الإعالن عن الربنامج 

يف مار�س 2020 وحتى اليوم.

 وقال يف ت�صريح مبنا�صبة الإجنازات 

يف  �صاهم  قد  »الربنامج  اإن  احلكومية 

للقطاع  القت�صادي  التعايف  ت�صريع وترية 

اخلا�س، و�صاهم يف ذات الوقت يف التمهيد 

مع  التعاطي  يف  التغيري  ومنهجية  لثقافة 

تواجهها  قد  التي  القت�صادية  التحديات 

جاءت  والتي  اخلا�س،  القطاع  موؤ�ص�صات 

من�صجمة مع ما مهدت له ا�صرتاتيجية عمل 

نحو  والأفراد  املوؤ�ص�صات  حث  يف  متكني 

تبني فر�س البتكار وتبني احللول الرقمية 

يف ت�صيري الأعمال«.

ظل  يف   - البحرين  »اأثبتت  وذكر 

التبعات التي خلفتها جائحة كورونا على 

التعامل  يف  وجدارتها  كفاءتها   - العامل 

اأن  التي مل ي�صبق  التحديات  مع واحد من 

وبرزت  احلايل.  ع�صرنا  العامل يف  �صهدها 

كفاءة اململكة يف اإطار من اجلهود التن�صيقية 

بني كافة الأدوار التي اأداها فريق البحرين، 

وذلك  تخ�ص�صه،  وبح�صب  موقعه  من  كل 

بتوجيهات ومبتابعة �صخ�صيه من �صاحب 

ال�صمو امللكي ويل العهد، الأمر الذي برهن 

ل�صموه  املدى  بعيدة  الثاقبة  الروؤية  على 

تخدم  تكاملية  �صمن جهود  العمل  واأهمية 

م�صرية  وتقود  املدى  وا�صعة  وطنية  روؤية 

متوا�صلة نحو التنمية ونحو حتقيق املزيد 

من املكت�صبات والجنازات.

واأ�صاف »وقد برزت م�صاركة )متكني( 

�صمن منظومة اجلهود الوطنية يف الرتكيز 

اأحد  بو�صفه  اخلا�س،  القطاع  دعم  على 

اململكة،  يف  الأ�صا�صية  القت�صادية  الروافد 

ومتثل دورها يف اإعادة توجيه برامج الدعم 

موجه  موحد  برنامج  �صمن  تقدمها  التي 

حر�س  والذي  الأعمال،  ا�صتمرارية  لدعم 

تاأثراً  الأكرث  للقطاعات  الدعم  تقدمي  على 

كورونا  جلائحة  القت�صادية  التبعات  من 

�صمن هذه املرحلة، عرب تقدمي منح تغطي 

للموؤ�ص�صات  الت�صغيلية  النفقات  من  جزًءا 

العاملة �صمن القطاعات املتاأثرة باجلائحة، 

البحرينيني  الأفراد  رواتب  اإىل دعم  اإ�صافة 

العاملني �صمن هذه القطاعات«.

احلالية  العمل  مرحلة  اأن  رجب  واأكد 

تاأتي �صمن مرحلة مف�صلية لعمل  واملقبلة 

متكني، وذلك كونها ت�صهد على البناء ملا بعد 

للزيادة  النمو  وموا�صلة  كورونا،  جائحة 

وتاأكيداً  مكت�صبات.  من  حتقق  ما  على 

التوجهات  هذه  تلبية  يف  متكني  دور  على 

�صناعة  يف  الفعلية  وامل�صاهمة  الوطنية، 

من  والتعلم  املن�صود،  الأثر 

اأن  مو�صحا  التحديات، 

يف  يربز  متكني  »دور 

من  الروؤى  تلك  حتقيق 

تركيز  حر�س  خالل 

على  متكني  برامج 

وحتقيق  الأثر  �صناعة 

املن�صودة،  اجلدوى 

�صمن جمموعة متكاملة من 

تلبية  التي ت�صاهم يف  الربامج 

لل�صوق  الواقع احلايل  خمتلف متطلبات 

التغيري يف عمل  وذلك بدًء من خلق ثقافة 

بحلول  والرتكيز على اخلروج  املوؤ�ص�صات 

يف  وال�صتثمار  العمل،  تطوير  يف  اإبداعية 

العالية،  الإنتاجية  ذات  الواعدة  القطاعات 

املوارد  تنويع  يف  عايل  مردود  من  لها  ملا 

على  والرتكيز  وا�صتدامتها،  القت�صادية 

والبتكار  الرقمي  والتحول  الإنتاجية 

يف  اخلا�س  القطاع  موؤ�ص�صات  وتو�صع 

اأ�صواق جديدة، ف�صالً عن تطوير اخلربات 

واملهارات وفر�س التوظيف عرب اإثراء �صوق 

العمل بوجود فر�س وظيفية ذات مهارات 

عالية ودعم التطوير املهني من اأجل �صناعة 

ما  وهو  جمالتهم،  يف  متخ�ص�صني  قادة 

القت�صادية  البيئة  توفري  فيه  ي�صاهم 

العاملية  ال�صتثمارات  جلذب  املواتية 

مقار  واحت�صان  البحرين،  ململكة  الرائدة 

ودعم  والتجارية،  التقنية  ال�صركات  اأبرز 

وتدريبهم  البحرينيني  توظيف  مبادرات 

على راأ�س العمل لكت�صاب اخلربات العالية 

يف  البحرينية  للكوادر  الفعلية  وامل�صاهمة 

اأبرز م�صاريعها  تطوير هذه املوؤ�ص�صات يف 

وبراجمها«. 

اأ�صمى  ال�صعيد، رفع رجب  وعلى ذات 

ال�صمو  ل�صاحب  والتربيكات  التهاين  اآيات 

امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

عام  مرور  مبنا�صبة  الوزراء  رئي�س  العهد 

الوزراء،  رئا�صة  مقاليد  �صموه  تويل  على 

تعزيز  ي�صاهم  مبا  التطوير  راية  رافًعا 

ململكة  امل�صتوى  رفيعة  الدولية  املكانة 

البحرين يف كافة الأ�صعدة واملجالت.

قمنا  املنطلق  هذا  ومن  »اإننا  وقال 

بتحديثات  القيام  بالإعالن عن عزم متكني 

واخلدمات  الربامج  لكافة  و�صاملة  جذرية 

التي  للمتغريات  تلبيًة  وذلك  املُقدمة، 

بهدف  والعاملية  املحلية  الأ�صواق  �صهدتها 

توجهات  يف  الطارئة  التغيريات  مواكبة 

ال�صوق املحلي خا�صة والعاملي ب�صكل عام، 

املن�صود  الأثر  حتقيق  ا�صتدامة  و�صمان 

وفق  واملوؤ�ص�صات  لالأفراد  املقدم  الدعم  من 

الإ�صرتاتيجية لتمكني والتي تهدف  الروؤية 

الوطنية  والتطلعات  الروؤى  لرتجمة 

اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  ل�صاحب 

خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، 

واملكانة  التناف�صية  تعزيز  اإىل  الهادفة 

القت�صادية ململكة البحرين«.

 أيوب: سنة بحرينية حافلة باإلبداع
 واإلنجازات المبهرة رغم الظروف الصعبة

اإدارة  جمل�س  ع�صو  اأ�صاد 

حممد  القاب�صة  اأمفا  �صركة 

باجلهود  ـــوب  اأي ــب  رج

يبذلها  التي  الكبرية 

امللكي  ال�صمو  �صاحب 

حمد  بن  �صلمان  الأمــري 

العهد  ويل  خليفة  اآل 

الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

التخطيط  �صعيد  على 

املدى  بعيد  ال�صرتاتيجي 

ال�صت�صرافية  اخلطط  وو�صع 

التطور  متطلبات  تتما�صى مع  التي  الذكية 

التكنولوجي والقت�صادي الهائل.

ورغم  اجلارية  ال�صنة  اأن  اأيوب  واأّكد 

الظروف ال�صتثنائية العاملية غري امل�صبوقة 

كانت  هائلة،  حتّديات  من  فر�صته  وما 

والروؤى  املبهرة  بالإجنازات  حافلة  �صنة 

تعرّب  التي  الرفعية  والإدارية  القت�صادية 

وفكر  اإبداعية  قيادية  وقدرات  حنكة  عن 

م�صتنري.

واأفاد باأن �صاحب ال�صمو ا�صتطاع وبكّل 

اقتدار اأن يقود فريق البحرين اإىل �صاحات 

الطاقات  التمّيز والبتكار وا�صتثمار جميع 

دافعة  وطنية  قوة  خلق  يف  والإمكانات 

الإجناز  اأجل  من  النظري  منقطع  واإ�صرار 

والإبداع.

هــذا  يف  مـــ�ـــصـــرًيا 

التخطيط  اإىل  ال�صدد 

ـــي  ـــج ـــي ـــرتات ـــص ال�

قطاع،  لكل  التف�صيلي 

الوطنية  اخلطة  ومنها 

وهي  العقاري،  للقطاع 

اخلطة التي وافق عليها 

�صهر  الــوزراء يف  جمل�س 

اإىل  وتهدف  املا�صي  مار�س 

على  مرتكزة  عقارية  بيئة  توفري 

اأطر تنظيمية واإجرائية �صّفافة، الأمر الذي 

من �صاأنه ا�صتقطاب املزيد من ال�صتثمارات 

�صي�صّكل  مبا  واملمّيزة،  الرائدة  العقارية 

القطاع احليوي  بهذا  نقلة نوعية لالرتقاء 

ا�صتثمارية  بيئة  وتوفري  وحتفيزه  املهم 

م�صتدامة.

كما اأ�صاد اأيوب بامل�صاريع الكربى التي 

اأعلن عنها جمل�س الوزراء موؤخًرا، وت�صمل 

العديد من امل�صاريع ال�صتثمارية العمالقة، 

واأبرزها اإن�صاء خم�س مدن جديدة متعددة 

ال�صتخدامات، اإذ من املزمع اأن يكون لهذه 

الدفع  يف  الإيجابي  الأثر  اأبرز  امل�صاريع 

القطاع  وحتفيز  القت�صادي  النمو  بعجلة 

العقاري ملزيد من النمو والزدهار.

سيدة األعمال أحالم جناحي:

مبادرات ولي العهد رئيس الوزراء بعثت برسائل طمأنينة للقطاع االقتصادي
جمعية  رئي�صة  جناحي  اأحالم  الأعمال  �صيدة  اأ�صادت 

�صيدات الأعمال البحرينية بالأداء احلكومي  خالل ال�صنة 

امللكي  ال�صمو  �صاحب  ب�صمات  اأن  موؤكدة  املا�صية 

رئي�س  العهد  اآل خليفة  ويل  بن حمد  �صلمان  الأمري 

�صمات  على  الو�صوح  كل  وا�صحة  الوزراء  جمل�س 

الأخرية  ال�صنوات  وتفا�صيله  يف  احلكومية  العمل 

من حيث التن�صيق رفيع امل�صتوى، ال�صفافية، اجلهد 

ال�صخم، النتائج  املميزة.

التي  التن�صيقية  اللجنة  اجتماعات  اإن  وقالت 

اإل  ول  �صغرية  كبرية  ترتك  ل  اجتماع   400 جتاوزت 

اأح�صتها، ول �صاردة اأو واردة اإل ناق�صتها وتناولتها بالفح�س 

والدر�س وا�صتخال�س  العرب، وهذا اإن دل على �صيء ل يدل اإل على حجم 

الكبري وجديته منذ توىل �صموه  امل�صئولية وهو دائما يف موقع  العمل 

م�صئولية.  

 واأكدت جناحي اأن مبادرات �صموه كان لها اأبلغ التاأثري على القت�صاد 

اأكتوبر  الوطني واأبرزها اإطالق  روؤية البحرين القت�صادية 2030 يف 

القت�صادي،  يف  التخطيط  القت�صادية  التنمية  جمل�س  دور   ،2008

البحريني،  العمل  �صوق  اإدارة وحت�صني  يف  »متكني«  العمل  و�صندوق 

 موؤكدة اأن جهود وروؤى �صاحب ال�صمو امللكي ويل العهد قدميا وحديثا 

يف  عام  ب�صكل  القت�صادي  للقطاع  طماأنينة  كبرية  بر�صائل   بعثت 

البحرين وعلى راأ�صه قطاع �صيدات  الأعمال الالتي  تلقني من �صموه كل 

اهتمام ودعم، موؤكدة اأن هذا التوجه �صينعك�س ب�صكل كبري على  حت�صني 

مع  يتنا�صب  الذي  بال�صكل  احلكومي  الأداء  وترية  وت�صريع   وتطوير 

اأو�صاع ال�صوق  الراهنة  واملعطيات اجلديدة للتطور التكنولوجي ب�صكل 

خا�س، وامل�صتجدات التي �صهدها ال�صوق  يف  مرحلة ما بعد كورونا. 

والقطاع  القت�صادي  ال�صارع  اأن  يف  جناحي  واأكدت    

هذه  ثمار  و �صيجني  متفائل  البحريني  ال�صتثماري 

 التوجهات »العملية« ل�صمو رئي�س الوزراء يف القريب 

اأق�صى  اأعمال  اإىل  العاجل، ونحن  متفائالت ك�صيدات 

الذي  الكبري  واجلهد  �صموه  وروؤى  بتوجهات  مدى 

ال�صباب  وخا�صة  قطاع  ورعاه،  اهلل  حفظه  يبذله 

الوزراء  رئي�س  �صمو  يوليه  الذي  الأعمال  ورواد 

اهتماما كبريا ومينحه كل الثقة  والدعم. 

اجلهاز  اأو�صال  الكبري يف  الن�صاط  اأثنت على  كما    

لبع�س  تغيري  الدماء  عملية  واكب  الذي  للدولة  الإداري 

ب�صكل  احلكومي  الأداء  ملفت يف  واأ�صفر عن حت�صن  امل�صئولني 

ملواجهة  ل�صموه  امل�صتمرة  بالتوجيهات  اأ�صادت  جناحي  كما  جممل، 

جائحة  اأزمة  مواجهة  تبعات  واأهمها  ال�صاحة  على  الطارئة  الأو�صاع 

ول  وجمتمعيا،  �صحيا  اقتدار  بكل  البحرين  منها  عربت  التي  كورونا 

بكل  ا  اأي�صً اقت�صادًيا  لعبورها  قائمة  واملواجهة  م�صتمرة  تزال  اجلهود 

جناح. 

  وقالت جناحي »�صمو ويل العهد رجل دولة من الطراز الأول وداعم 

القلب منه،  الأعمال يف  الأعمال ورواد  التجاري  و�صيدات  كبري للقطاع 

حيث �صاهم �صموه يف اإدارة امللف القت�صادي  باقتدار على مدار �صنوات 

طويلة، وهو الآن الرجل املنا�صب يف املكان املنا�صب ل�صتكمال  م�صرية 

التنمية واالتطوير يف ظل العهد الزاهر جلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل 

املا�صية  الفرتة  خالل  حتقق  الذي  والنجاح  اهلل  ورعاه،  حفظه  خليفة 

والقطاع  احلكومي  يف  العمل  متر�س  حيث  �صموه  على  بجديد  لي�س 

الراحل  الوزراء  رئي�س  �صمو  مع  بتوافق  عقدين  من  لأكرث  القت�صادي 

 رحمه اهلل«. 

إنجازات كبيرة تعكس تطلعات المشروع التنموي.. جمشير:

دعم كبير من ولي العهد رئيس الوزراء لتطوير التنمية الحضرية

 هنأ ولي العهد رئيس الوزراء على اإلنجازات الحكومية.. وزير العمل:

خ����ارط����ة ط���ري���ق ل��ل��ت��وص��ل إل�����ى ال��ت��م��ي��ز ال��ح��ك��وم��ي

التخطيط  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  رفعت 

جم�صري  عبدالرحمن  نوف  العمراين  والتطوير 

اأ�صمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل مقام ح�صرة 

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

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه 

اهلل مبنا�صبة الإجنازات احلكومية 2021، حيث 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  ال�صمو  ل�صاحب  كان 

توليه  خالل  وم�صرفة  عديدة  اإجنازات  الوزراء 

عدد  �صاحبها  فرتة  اثناء  املوقرة  احلكومة  قيادة 

من التحديات يف خمتلف املجالت، وما قيادة �صموه 

 Covid( كورونا  جلائحة  للت�صدي  الوطنية  للجهود 

-19( والتي حظيت بتقدير دويل من قبل منظمة ال�صحة العاملية ال 

اأكرب دليل على وجود قيادة حكيمة قادت زمام المور يف اململكة بنجاح.

روؤى  تعك�س  �صموه  حققها  التي  الإجنازات  اإن  جم�صري  وقالت 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  حل�صرة  التنموي  امل�صروع  وتطلعات 

عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، لتحقيق العديد 

للروؤية  تنفيذاً  وذلك  البحرين،  مملكة  باإ�صم  ت�صجل  التي  املكا�صب  من 

�صاحب  اجنازات  كافة  اإن  على  �صعادتها  اأكدت  كما  ال�صامية،  امللكية 

ال�صمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء ت�صب يف تعزيز املكانة 

القليمي  ال�صعيدين  على  البحرين  مملكة  بها  حتظى  التي  املرموقة 

للبحرين  الرتويج  يف  الجنازات  لهذه  الكبري  الدور  وعلى  والدويل، 

كدولة اأمن وا�صتقرار و�صالم متكنها من حتقيق ريادة عاملية 

با�صتمرار  �صموه  اهتمام  على  موؤكدة  كثرية،  جمالت  يف 

مبا  احلكومية  اجلهات  خمتلف  بني  والتكامل  التعاون 

البالد،  ت�صهدها  التي  ال�صاملة  التنمية  بعجلة  يدفع 

ا�صتمرارية  ل�صمان  املوقرة  احلكومة  بحر�س  م�صيدة 

تنفيذ ال�صرتاتيجيات التنموية الهادفة لتحقيق الإمناء 

احل�صري املتوازن يف خمتلف القطاعات.

ال�صمو  �صاحب  بجهود  جم�صري  واأ�صادت  هذا 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي 

البحرين  مملكة  ا�صتهداف  ب�صاأن  اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�س 

مواجهة حتديات  بهدف  العام 2060،  ال�صفري يف  للحياد  للو�صول 

تخفي�س  عملية  اململكة  با�صرت  البيئة، حيث  املناخي وحماية  التغري 

النبعاثات بالتوازي مع اجلهود املبذولة نحو تنمية القت�صاد الوطني 

مبادئ  اعتماد  من خالل  القت�صادية 2030  البحرين  روؤية  اإطار  يف 

النمو النظيف والأخ�صر وامل�صتدام كمرتكزات رئي�صية فيها. اإن التغري 

املناخي ميثل حتدياً عاملياً يتطلب من اجلميع ت�صخري كافة الإمكانيات 

املتقدمة  احللول  و�صع  عرب  عليه  للتغلب  املمار�صات  اأف�صل  وتبادل 

مبا  العامل  دول  جميع  اإليه  تتطلع  الذي  املناخي  الأمن  اإىل  للو�صول 

الكرمية  الر�صيدة يف توفري احلياة  القيادة  يتالئم مع تطلعات وروؤى 

والبيئة العمرانية املتكاملة للمواطنني.

رفع وزير العمل والتنمية الجتماعية، رئي�س جمل�س 

علي  حممد  بن  جميل  العمل،  �صوق  تنظيم  هيئة  اإدارة 

امللكي  ال�صمو  �صاحب  اإىل  التهاين  خال�س  حميدان، 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة،  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري 

خالل  احلكومية  الإجنازات  على  الوزراء،  جمل�س 

يف  البحرين  فريق  جهود  مقدرين   ،2021 العام 

تنفيذ امل�صاريع التنموية الكربى ودعم خطة التعايف 

اأن مملكة البحرين قد حققت خالل  القت�صادي، لفتاً 

هذا العام العديد من الجنازات القت�صادية والتنموية، 

وحولتها  وال�صعوبات،  التحديات  من  العديد  وجتاوزت 

اإىل فر�س للنجاح والتميز، وذلك بف�صل الروؤية الثاقبة ل�صموه 

والعزم القوي على تنفيذ روؤى وتطلعات ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك 

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

البحرين يف حا�صرها وم�صتقبلها من تنمية ورخاء واأمن  فيه م�صلحة 

وا�صتقرار.

واأ�صار حميدان اإىل اأن احلكومة املوقرة، بقيادة �صمو ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء، حفظه اهلل، اأطلقت خالل هذا العام العديد من املبادرات 

اآفاق  اىل  للو�صول  طريق  خارطة  �صكلت  التي  التنموية  وامل�صروعات 

اأخرى من التميز احلكومي يف تقدمي اأجود واأف�صل اخلدمات للمواطنني 

العمل  منظومة  تعزز  التي  الو�صائل  وابتكار  وكفاءة،  فعالية  بكل 

البحرين  التنموية يف  الأهداف  املتاحة لتحقيق  الفر�س  وال�صتفادة من 

على خمتلف الأ�صعدة، لفتاً اإىل اإطالق خطة التعايف القت�صادي الهادفة 

اإىل تنمية القت�صاد وخلق الفر�س النوعية للمواطنني، موؤكداً اأن وزارة 

العمل والتنمية الجتماعية �صتوا�صل العمل بروح الإخال�س وامل�صوؤولية 

اأولوية خلق فر�س عمل واعدة وجعل املواطن اخليار الأول يف  لتنفيذ 

 10.000 وتدريب  بحريني   20،000 توظيف  بهدف  العمل،  �صوق 

بحريني �صنوياً حتى العام 2024.

واأ�صاد حميدان على وجه اخل�صو�س مبا حققته مملكة البحرين من 

جناح باهر يف جمال مكافحة فايرو�س كورونا )كوفيد- 19(، والذي 

نالت على اإثره العديد من الإ�صادات الدولية، لت�صبح امنوذجاً يحتذى يف 

جمال مكافحة هذه اجلائحة، وذلك بف�صل التوجيهات ال�صديدة ل�صاحب 

ال�صمو ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، حفظه اهلل، لالرتقاء بال�صحة 

العاملية، وقيادة  ال�صحية  املعايري  اململكة وفق  العامة يف 

الأزمة،  هذه  لتخطي  البحرين  لفريق  احلكيمة  �صموه 

حيث كانت ال�صتجابة ال�صريعة للتعامل مع اجلائحة 

الرفيع  للم�صتوى  انعكا�صاً  املمار�صات  اأف�صل  وفق 

اخلدمات  املوقرة يف جمال  للحكومة  املتميز  والأداء 

ال�صحية.

كما نوه حميدان مبا يوليه �صمو ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء، حفظه اهلل، من دعم ومتابعة حثيثة 

مل�صروعات ومبادرات وزارة العمل والتنمية الجتماعية 

الكرمي  العي�س  توفري  اىل  تهدف  والتي  نحو خا�س،  على 

برامج  ا�صتمرارية  على  احلفاظ  خالل  من  وذلك  للمواطنني، 

الرعاية الجتماعية، وتقدمي امل�صاعدات واأوجه الدعم املختلفة لل�صرائح 

مكا�صب  اأو  حقوق  باأي  امل�صا�س  وعدم  ا�صتحقاقاً،  الأكرث  املجتمعية 

للمواطنني وخا�صة ذوي الدخل املحدود.

الداعمة  والقوانني  الت�صريعات  من  العديد  ثمن حميدان �صدور  كما 

ملجالت عمل الوزارة، ف�صالً عن اإطالق الربامج واملبادرات التي ت�صب يف 

�صالح تعزيز اأولوية توظيف املواطن البحريني وجعله اخليار الأف�صل 

يف �صوق العمل من خالل الدعم والت�صهيالت املقدمة له، وذلك عرب اطالق 

الن�صخة الثانية من الربنامج الوطني للتوظيف، والذي ي�صتهدف توظيف 

25 الف مواطن يف من�صاآت القطاع اخلا�س خالل العام اجلاري2021، 

وكذلك تدريب 10 اآلف باحث عن عمل ممن مت تزويدهم مبختلف املهارات 

املر�صوم  �صدور  اإىل  بالإ�صافة  العمل،  �صوق  يحتاجها  التي  الوظيفية 

بقانون رقم )21( ل�صنة 2021 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )19( 

ل�صنة 2006 ب�صاأن تنظيم �صوق العمل، واعتماد اخلطة الوطنية ل�صوق 

اإعدادها  �صيتم  التي  الوطنية  اخلطط  وكذلك   ،)2023-2021( العمل 

املر�صوم، والتي تعك�س موا�صلة اجلهود  لهذا  املقبلة وفقاً  ال�صنوات  يف 

الأ�صا�صية  املبادئ  وفق  العمل  �صوق  وتطوير  النمو  ل�صتدامة  بعزمية 

والتناف�صية  ال�صتدامة  املتمثلة يف  القت�صادية 2030  البحرين  لروؤية 

والعدالة، وخلق فر�س العمل النوعية اأمام املواطنني، اإىل جانب موا�صلة 

القطاع  اإ�صهامات  وتعزيز  والتنظيمية،  الرقابية  الإجراءات  تطوير 

بني  املواءمة  تعزيز  يف  ال�صتمرار  عن  ف�صالً  العمل،  �صوق  يف  اخلا�س 

خمرجات التعليم والتدريب واحتياجات �صوق العمل.
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األرقام البحرينية في صدارة دول العالم رغم الظروف االستثنائية غير المسبوقة
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