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ال�شي�شي: م�شرية تنموية �شاملة

بوح�شني: البحرين تثبت متيزها وريادتها

زايد: خطوات كبرية على طريق التقدم

النعيمي: الفرحة فرحتان يف البحرين

الدو�شري: ريادة برملانية

اأكد رئي�س جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية والدفاع والأمن 

ال�شاملة  التنم�ية  امل�شرية  اأن  الن�اب  مبجل�س  ال�طني 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  يق�دها  التي 

عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، والهتمام احلك�مي 

من �شاحب ال�شم� امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة 

ويل العهد رئي�س جمل�س ال�زراء، اأتاحت ململكة البحرين 

املجالت كافة، ويف خمتلف  بارزة يف  اإجنازات  حتقيق 

املحافل الدولية والإقليمية.

بكل  الي�م  حتتفي  البحرين  مملكة  »اإن  واأ�شاف: 

اإجنازات وطنية بارزة، وم�شرية  اعتزاز مبا حققته من 

امللك  جاللة  واقتدار  حكمة  بكل  يق�دها  �شاملة  تنم�ية 

املفدى، الذي دخلت مملكة البحرين يف عهده الزاهر منذ 

ع�شر  اإىل   1999 عام  يف  احلكم  مقاليد  جاللته  ت�ىل 

النه�شة احلديثة«.

قال ع�ش� جمل�س ال�ش�رى ال�شيخ ج�اد ب�ح�شني 

ن�عية  باإجنازات  مكللة  تاأتي  العام  هذا  احتفالت  اإن 

الفرتة  خالل  اإطالقها  مت  كربى  وم�شاريع  وطم�حات 

تهدف  حمكمة  م�شتقبلية  اقت�شادية  وخطط  املا�شية، 

والنم�  الزده��ار  من  مزيد  اإىل  باململكة  الأخ��ذ  اإىل 

الزاهر  العهد  ظل  يف  الكرمية  واحلياة  القت�شادي 

حل�شرة �شاحب اجلاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه.

واأكد ب�ح�شني ان البحرين اأثبتت متيزها وريادتها 

يف  وذلك  العالية،  وجاهزيتها  الن�عية  وا�شتعداداتها 

املفدى،  امللك  جاللة  من  ال�شديدة  الت�جيهات  �ش�ء 

البتكاري  والأداء  ال�شتباقية  اخلطط  العمل  ظل  ويف 

�شاحب  بقيادة  البحرين  فريق  به  يق�م  الذي  املتميز 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شم� 

العهد رئي�س جمل�س ال�زراء، والذي اأثبت اأن البحرين 

املدى،  بعيدة  ا�شرتاتيجية  روؤى  ومتلك  متقدمة  دولة 

وم�اهب  واإمكانات  طاقاتها  ا�شتثمار  على  وق��ادرة 

اأبنائها من اأجل الرقي باململكة لآفاق جديدة من البناء 

والزدهار.

زايد  الن�اب علي  لرئي�س جمل�س  الثاين  النائب  اأكد 

على اأن البحرين ت�ا�شل حتقيق الإجنازات على خمتلف 

الأ�شعدة بف�شل امل�شروع الإ�شالحي جلاللة امللك املفدى، 

والتنمية  التقدم  طريق  على  كبرية  خط�ات  وخطت 

حتقيًقا  املفدى  امللك  جاللة  ت�جيهات  ظل  يف  والرخاء 

لطم�حات امل�اطنني.

باإجنازات  مزه�ة  ال�طنية  املنا�شبة  اأن  وذك��ر 

احلك�مة  جه�د  بف�شل  حتققت  وتنم�ية  ح�شارية 

برئا�شة �شاحب ال�شم� امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل 

فريق  بروح  ال�زراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

من  مزيد  لتحقيق  الطم�ح  اجلماعي  والعمل  البحرين 

الإيجابي  وبالتعاون  والريادة،  التميز  نح�  الإجنازات 

املنجزات  من  مزيد  لتحقيق  الت�شريعية  ال�شلطة  مع 

والقت�شادية  ال�شيا�شية  امليادين  خمتلف  يف  ال�طنية 

والريا�شية وح�شارية وتنم�ية.

جلنة  ع�ش�  النعيمي  ماجد  بن  علي  د.  النائب  اأكد 

اأن  الن�اب  مبجل�س  والقان�نية  الت�شريعية  ال�ش�ؤون 

بن حمد  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شم�  ت�جيهات �شاحب 

ال�زراء، حفظه اهلل  العهد رئي�س جمل�س  اآل خليفة ويل 

الإثنني،  ال�زراء،  جمل�س  جل�شة  انعقاد  خالل  ورعاه، 

البحرين  مناطق  مبختلف  �شكنية  وحدة  األفي  بت�زيع 

يكر�س  اجلاري،  ال�شهر  نهاية  قبل  ت�زيعها  وا�شتكمال 

النهج التنم�ي ل�شم�ه نح� تلبية تطلعات �شعب مملكة 

ملف  يف  امل�اطنني  مبتطلبات  �شم�ه  واهتمام  البحرين 

الإ�شكان.

العهد  ويل  �شم�  ت�جيهات  اأن  اإىل  النعيمي  واأ�شار 

رئي�س جمل�س ال�زراء التي تزامنت مع الطفرة التنم�ية 

القت�شادي  للتعايف  �شم�ه  يق�دها  التي  والعمرانية 

مل�اكبة ما بعد ك�رونا، مبا ي�ؤكد �شري اململكة يف الطريق 

البحرين  روؤي��ة  م�شتهدفات  حتقيق  نح�  ال�شحيح 

الكرمية  الت�جيهات  اأن  م��شًحا   ،2030 القت�شادية 

جميع  على  وال�شرور  الفرحة  اأدخلت  �شم�ه  لدن  من 

اأهل البحرين، ك�نها م�ؤ�شًرا لت�شريع وترية العمل فيما 

ك�شلطة  نحن  نت�اَن  مل  الذي  الإ�شكاين  بامللف  يتعلق 

اإيجاد  يف  احلك�مة  وم�شاندة  عليه  بالعمل  ت�شريعية 

وطم�حات  رغبات  لتحقيق  واملنا�شبة  الالزمة  احلل�ل 

�شعب البحرين ال�يف.

البحرين  اأن  الدو�شري  اإبراهيم  النائب عبداهلل  اأكد 

املجالت  خمتلف  يف  الإجن��ازات  من  العديد  حققت 

روؤية  وفق  ب��ارزة،  اإجن��ازات  حتقيق  وا�شتطاعت 

جل  البحريني  الإن�شان  ت�يل  التي  احلكيمة  جاللته 

مدنية  دولة  بناء  على  وتركز  واهتمامها،  عنايتها 

وال�شالم،  وال�شتقرار  بالأمن  تنعم  وحديثة  ع�شرية 

وحتافظ  والزدهار،  والرقي  التقدم  باأ�شباب  وتاأخذ 

الثقافية  وقيمها  احل�شارية  اململكة  ه�ية  على 

�شيلة. الأ

ت�ا�شل  البحرين  مملكة  اأن  الدو�شري  واأ�شاف 

تفعيل  خالل  من  الربملاين  امل�شت�ى  على  ريادتها 

التجربة  ي�ؤكد جناح  ما  الربملانية، وه�  الدبل�ما�شية 

املنجزات  من  للعديد  وحتقيقها  البحرينية  الربملانية 

مكانتها  تاأكيد  خالل  من  اخلارجي،  امل�شت�ى  على 

والدولية  الإقليمية  امل�شاركات  خمتلف  يف  الرائدة 

التعاون  وما  املحافل،  جميع  يف  �ش�تها  واإي�شال 

على  دليل  اإل  والت�شريعية  التنفيذية  ال�شلطتني  بني 

الق�شايا،  خمتلف  يف  والتن�شيق  التعاون  �شبل  تعزيز 

وي�ا�شل  وامل�اطنني  ال�طن  على  بالنفع  يع�د  مبا 

البحرين. ململكة  التنم�ية  امل�شرية 
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تعاون اإيجابي بني ال�شلطتني ملزيد من النمو واالزدهار.. برملانيون:

االأعياد الوطنية مزهوة باإجنازات ح�شارية كربى يف العهد الزاهر جلاللة امللك

فاطمة �سلمان:

رفع برملانيون �لتهاين و�لتربيكات �إىل �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل �لبالد �ملفدى، و�إىل �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل �لعهد رئي�س جمل�س �لوزر�ء، و�إىل 

�سعب �لبحرين، مبنا�سبة �حتفالت مملكة �لبحرين باأعيادها �لوطنية �إحياء لذكرى قيام �لدولة �لبحرينية �حلديثة يف عهد �ملوؤ�س�س �أحمد �لفاحت دولة عربية م�سلمة عام 1783، وذكرى تويل ح�سرة �ساحب 

�جلاللة �مللك �ملفدى حفظه �هلل مقاليد �حلكم.

و�أكد �لنو�ب �أن �لأعياد �لوطنية تاأتي هذ� �لعام مكلّلًة بنجاحات كبرية حققتها �ململكة على جميع �لأ�سعدة و�لقطاعات، وذلك على �لرغم �لظروف �ل�ستثنائية �لتي يعي�سها �لعامل يف ظل تد�عيات كورونا، 

�إذ �أثبتت �ململكة بقيادة �لعاهل �ملفدى تاألقها وريادتها ومتيّزها �لد�ئم يف جميع �ملجالت و��ستعد�د�تها �لعالية، م�سريين �إىل �أن �ململكة متكنت من حتقيق �إجناز�ت ح�سارية كربى يف ظل �لعهد �لز�هر جلاللة 

�مللك �ملفدى وم�سروعه �لإ�سالحي �لر�ئد.

و�سدد �لنو�ب على بذل �ملزيد من �جلهود من �أجل تر�سيخ �لتعاون بني �ل�سلطتني �لت�سريعية و�لتنفيذية لتحقيق �ملزيد من تطلعات �ملو�طنني ومزيد من �لنمو و�لزدهار.

القطري: القا�شي والداين ي�شهد

البحرين  اإن  القطري  فاطمة  النائب  قالت 

املجيدة  ال�طنية  بالأعياد  العام  هذا  حتتفل 

من  متقدمة  مرحلة  فيه  ت�شهد  باتت  وقت  يف 

بالعامل  ع�شفت  التي  اجلائحة  غي�م  انق�شاع 

جميع  على  بظاللها  واألقت  عامني،  نح�  قبل 

عام  ه�  جديد  بعام  وت�شتب�شر  امل��ج��الت، 

اإىل  احلياة  وع�دة  اجلائحة  من  التام  التعايف 

اجله�د  بف�شل  وذلك  كامل،  ب�شكل  طبيعتها 

للت�شدي  الطبي  ال�طني  للفريق  املخل�شة 

ل�شاحب  حكيمة  بقيادة  ك���رون��ا  جلائحة 

خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شم� 

واأ�شارت  ال���زراء.  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

الأعياد  ي�شتقبل�ن  البحرين  مملكة  اأبناء  اأن  اإىل 

اإجنازات  من  حتقق  مبا  �شعداء  وهم  ال�طنية 

هذا  اجتياز  يف  وال��داين  القا�شي  لها  ي�شهد 

وباكت�شاب  اخل�شائر،  باأقل  ال�شعب  التحدي 

واإعالن  الأزمات،  مع  التعاطي  يف  كبرية  خربة 

العزم على ال�ق�ف اإىل جانب الدولة يف اإجناح 

نح�  اململكة  اقت�شاد  ودع��م  التعايف،  خطة 

ال�شاملة. التنم�ية  الأهداف  حتقيق 
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اآل رحمة: طموح واإرادة بحرينية

القا�ضي: املواطن حمور للتنمية 

حطاب: حتقيق تطلعات امل�ضتقبل للأجيال القادمة

ال�ضلوم: جناحات اململكة بف�ضل التوجيهات امللكية ال�ضامية 

اإ�ضحاقي: جتديد الوالء

قمرب: البحرين �ضباقة دائًما

العامر: اجلائحة مل متنع م�ضريتنا الوطنية

الدو�ضري: ذكرى لتخليد االإجنازات العظيمة

بوعنق: ن�ضتذكر التجربة الدميقراطية الرائدة

من جانبه، قال النائب غازي اآل رحمة اإن احتفاالت 

غري  بحرينية  واإرادة  بطموح  مزدانة  تاأتي  العام  هذا 

م�صبوقة، وم�صممة على حتقيق اأكرب قدر من املنجزات، 

اأفرزتها  التي  الكبرية  التحديات  من  الرغم  على  وذلك 

جائحة كورونا.

االقت�صادي  التعايف  بخطط  ال�صياق  هذا  يف  م�صيًدا 

التي اأعلنتها مملكة البحرين موؤخًرا، وامل�صاريع التنموية 

حتقق  اأن  املزمع  الدوالرات  مليارات  بع�صرات  الكربى 

نقلًة نوعية للمملكة واقت�صادها، وذلك يف ظل االإ�صرار 

واجلاهزية العالية من فريق البحرين واحلكومة املوقرة 

امللك  جاللة  بتوجيهات  وت�صرت�صد  دائًما  ت�صتهدي  التي 

املفدى.

اأكد النائب عي�صى القا�صي اأن االأعياد الوطنية فر�صة 

بف�صل  حتققت  التي  املنجزات  عن  للتعبري  للمواطنني 

امل�صروع االإ�صالحي حل�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، وما تنعم به البالد من 

اأمن وا�صتقرار بف�صل ال�صيا�صة الداخلية واخلارجية التي 

ال�صلمي  والتعاي�ش  ال�صالم  قيم  ون�صر  الدولة،  تنتهجها 

ونبذ الطائفية، وتوحيد ال�صفوف الوطنية لتحقيق كل ما 

من �صاأنه اأن ي�صهم يف رفعة الوطن واملواطن.

�صاحب  برئا�صة  احلكومة  اأن  القا�صي  النائب  وذكر 

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

رئي�ش جمل�ش الوزراء حر�صت على اأن يكون املواطن هو 

برنامج عمل احلكومة  التنمية، خا�صة من خالل  حمور 

التوازن  وبرنامج  املواطن،  مكت�صبات  على  حافظ  الذي 

اأ�ص�ش �صحيحة  على  االقت�صادي  التطور  ملوا�صلة  املايل 

رئي�ش  كم�صدر  النفط  على  االعتماد  وتقليل  ومتينة 

للموازنة.

اأكد النائب عبدالرزاق احلطاب على تعزيز التعاون 

واملوؤ�ص�صات  ال�صلطات  كافة  مع  واالإيجابي  الفاعل 

حل�صرة  ال�صاملة  التنموية  امل�صرية  ظل  يف  والهيئات، 

�صاحب اجلاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه، يف خدمة 

لالأجيال  امل�صتقبل  تطلعات  وحتقيق  واملواطن  الوطن 

القادمة. 

برفع  اأت�صرف  واالعتزاز،  الفخر  معاين  »بكل  وقال: 

اأ�صمى اآيات التهاين وخال�ش التربيكات اإىل املقام ال�صامي 

عاهل  اآل خليفة  عي�صى  بن  امللك حمد  اجلاللة  ل�صاحب 

البالد املفدى، مبنا�صبة االحتفال باالأعياد الوطنية«.

كما تقدم النائب حطاب بالتهنئة اإىل �صاحب ال�صمو 

الوزراء  رئي�ش  خليفة  اآل  بن حمد  �صلمان  االأمري  امللكي 

وويل العهد االأمني، واإىل كل �صعب مملكة البحرين بهذه 

املنا�صبات الوطنية املجيدة ال�صعيدة.

واالقت�صادية  املالية  ال�صوؤون  جلنة  رئي�ش  قال 

املكانة  تبواأت  اململكة  اإن  ال�صلوم  اأحمد  النواب  مبجل�ش 

امللك  جاللة  من  ال�صديدة  التوجيهات  بف�صل  املرموقة 

املفدى، والذي جعل اململكة واحة للتعاي�ش بني خمتلف 

امللك حمد للحوار والتعاي�ش  اإن�صاء مركز  االأديان، واأن 

واإعالنها  ذلك  يف  اململكة  م�صاعي  ليوؤكد  جاء  ال�صلمي 

كنموذج للتعددية الدينية.

وذكر اأن اإن�صاء املجل�ش االأعلى للمراأة اأعطى للمراأة 

املراأة  واإعطائها  املجتمع  يف  املرموقة  املكانة  البحرينية 

من  متكنت  والذي  املجتمع  نه�صة  يف  املنا�صب  الدور 

خالله بامل�صاهمة مع الرجل جنًبا اإىل جنب يف رفع ا�صم 

اململكة عالًيا يف جميع املحافل الدولية.

واأكد النائب ال�صلوم اأن املنجزات التي حتققت يف ظل 

العهد الزاهر حل�صرة �صاحب اجلاللة امللك املفدى �صملت 

دور  افتتاح  خالل  جاللته  م�صامني  واأن  املجاالت،  كل 

العمل  �صيتم  طموحة  عمل  خطة  هي  اجلاري  االنعقاد 

من  وتقدميها  املوجودة  املوا�صيع  جميع  درا�صة  على 

خالل االأدوات امل�صتخدمة والتي تاأتي خلدمة املواطنني.

باالأعياد  االحتفاالت  اإن  اإ�صحاقي  علي  النائب  قال 

للمقام  ال�صادق  ال��والء  لتجديد  فر�صة  الوطنية 

امل�صتمر  واالإخ��ال���ش  اجلاللة،  ل�صاحب  ال�صامي 

من  ال�صديدة  امللكية  والتوجيهات  الرغبات  لتحقيق 

حتقيق  �صبل  ميهد  ال��ذي  الت�صريعي  العمل  خالل 

العمل  اأن  موؤكًدا  املعطاء،  و�صعبه  الوطن  هذا  رفعة 

بقيادة  املوقرة  للحكومة  وم�صاند  داع��م  النيابي 

�صاحب ال�صمو امللكي االأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة 

�صموه  ميكن  مبا  الوزراء،  جمل�ش  رئي�ش  العهد  ويل 

التي  احلكومية  والربامج  املبادرات  تنفيذ  من  الكرمي 

االقت�صادي  والنمو  االإجناز  معدالت  حتقيق  ت�صتويف 

وال�صيا�صي. واالجتماعي 

االإجنازات  اأن  قمرب  عمار  النائب  اأكد  جانبه،  من 

الر�صيدة  القيادة  بف�صل  للبحرين  التي حتققت  الكبرية 

�صالح  يف  ت�صب  كانت  واأبًدا  دائًما  التي  وتوجيهاتها 

وما  كانت  البحرين  اأن  اإىل  م�صرًيا  واملواطنني،  الوطن 

اأوالً،  االإن�صان  ت�صع  التي  وهي  ال�صباقة،  هي  زالت 

امل�صرية  امل�صتويات يف ظل  ن�صهده على جميع  ما  وهو 

امللك  ال�صاملة بقيادة ح�صرة �صاحب اجلاللة  التنموية 

املفدى.

ال�صهيد  يوم  مبنا�صبة  قمرب  عمار  النائب  وا�صتذكر 

للوطن،  فداًء  اأرواحهم  قدموا  الذين  الواجب  �صهداء 

�صائالً  والت�صحية،  الفداء  يف  االأمثلة  اأروع  مقدمني 

واأن  االأبرار  الوطن  �صهداء  يرحم  باأن  وجل  عز  املوىل 

ي�صكنهم ف�صيح جناته، واأن يدمي نعمة االأمن على مملكة 

البحرين.

التي  الوطنية  باملنجزات  العامر  اأحمد  النائب  اأ�صاد 

ال�صيا�صي  التحديث  �صعيد  على  البحرين  يف  حتققت 

وموا�صلة ا�صتكمال مقومات العمل الدميقراطي، يف ظل 

امل�صرية التنموية ال�صاملة التي يقودها �صاحب اجلاللة 

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

تاأتي كمنهج يهدف اإىل حتقيق التنمية ال�صاملة باملجاالت 

والريا�صية  واالجتماعية  وال�صيا�صية  االقت�صادية 

وغريها من املجاالت.

برئا�صة  احلكومة،  اأن  اإىل  املنا�صبة  بهذه  واأ�صار 

خليفة  اآل  بن حمد  �صلمان  االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

اإدارة  من  متكنت  الوزراء،  جمل�ش  رئي�ش  العهد  ويل 

خا�صة  ومتيز،  بحنكة  واخلارجية  الداخلية  امللفات 

فرتة جائحة كورونا التي عربت فيه احلكومة عن روح 

املنجزات  وحتقيق  والقيادة  التميز  يف  البحرين  فريق 

لتجنيب البحرين التاأثريات والتداعيات التي ت�صببت بها 

اجلائحة.

اأكد النائب عي�صى الدو�صري اأن �صعب البحرين قيادة 

الوطن  التفاين يف حب  رائًعا يف  مثاالً  �صكلوا  وحكومة 

بهدف  املا�صية  ال�صنوات  خالل  العطاء  يف  واالإخال�ش 

وحتقيق  امل�صتدامة،  التنمية  طريق  نحو  اململكة  ت�صيري 

�صبيل  يف  والتطوع  البذل  خالل  من  ال�صاملة  النه�صة 

رفعة اململكة و�صعبها. 

بثقة  ت�صري  البحرين،  مملكة  »اإن  الدو�صري:  وقال 

نتيجة  امليادين  كافة  يف  االإجنازات  وحتقق  وثبات 

ال�صعبي  وااللتفاف  الروؤية  وو�صوح  الكلمة  لر�صوخ 

االأمر  ال�صديدة،  الر�صيدة يف كافة قراراتها  القيادة  حول 

من  واحرتام،  واإجالل  تقدير  حمّل  البحرين  جعل  الذي 

دول العامل كافة نتيجة للنجاحات التي باتت حتققها يف 

الغالية هذا  باأن احتفاالت مملكتنا  كل املجاالت«. وذكر 

العام تاأتي يف مرحلة مهمة اأثبتت فيها البحرين للعامل 

االأخرى،  االأزمات واحدة بعد  اأجمع قدرتها على جتاوز 

واأن هذه املنا�صبة ذكرى لتخليد االإجنازات العظيمة.

النواب  جمل�ش  ع�صو  بوعنق  خالد  النائب  اأكد 

التجربة  الوطنية  باالأعياد  نحتفي  ونحن  ن�صتذكر 

الدميقراطية الرائدة للبحرين اليوم تعد ترجمة حقيقية 

املفدى حفظه اهلل ورعاه  امللك  االإ�صالحي جلاللة  للنهج 

الدميقراطية  الثوابت  ويوؤكد  ال�صيا�صية،  لل�م�صاركة 

االإ�صالحي  امل�صروع  اختطها  التي  الرا�صخة  والوطنية 

�صورها  اأبهى  يف  جتلت  والتي  املفدى،  امللك  جلاللة 

مثلت  والتي  الر�صيدة  القيادة  حول  ال�صعب  بالتفاف 

عالمة ح�صارية م�صيئة ت�صاف مل�صرية العمل الوطني.

وقال بوعنق اإن جميع اأبناء البحرين يتطلعون اإىل 

يجدد  وطنية  منا�صبة  باعتبارها  الوطني،  العيد  ذكرى 

الغايل  الوطن  الوالء لهذا  البحريني  ال�صعب  من خاللها 

وقيادته الر�صيدة، كما اأنها ت�صكل موقًفا الإبراز املنجزات 

الزاهر  العهد  ظل  للمملكة يف  التي حتققت  احل�صارية، 

حل�صرة �صاحب اجلاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه، 

االرتقاء  اإىل  والداعية  جلاللته  الثاقبة  الروؤى  بف�صل 

مبختلف اأركان م�صرية التنمية يف اململكة وتعزيز مكانة 

البحرين على ال�صاحة الدولية.

الذوادي: منجزات للوطن واملواطن

اأكد النائب الدكتور عبداهلل الذوادي اأن البحرين حققت 

نه�صة مباركة بف�صل القيادة احلكيمة ل�صاحب اجلاللة 

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

اململكة �صاخمة مبا�صيها العريق وحا�صرها املجيد، وما 

االإجنازات  لتوا�صل حتقيق  وا�صتقرار  اأمن  من  به  تنعم 

امل�صتدامة  والتنمية  التقدم  طريق  على  كبرية  بخطوات 

والءهم  يجددون  الذين  املواطنني  لطموحات  حتقيًقا 

للقيادة والوطن، ويقفون �صًفا واحًدا فداًء للوطن.

اأن االإجنازات التي حققتها احلكومة  وذكر الذوادي 

برئا�صة �صاحب ال�صمو امللكي االأمري �صلمان بن حمد اآل 

بالرغم  تاأتي  الوزراء  جمل�ش  رئي�ش  العهد  ويل  خليفة 

كورونا  وجائحة  العامل  بها  مر  التي  التحديات  من 

م�صلحة  احلكومة  وو�صعت  االقت�صادية،  والتاأثريات 

الوطن واملواطن على قمة اأولويات العمل الوطني.
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زيارات ملكية �سامية متعددة

 للقيادة العامة لقوة دفاع البحرين

تف�سل ح�سرة �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل 

خليفة عاهل �لبالد �ملفدى �لقائد �لأعلى، بعدة زيار�ت ملكية 

كرمية �إىل �لقيادة �لعامة لقوة دفاع �لبحرين خالل �لأ�سهر 

�ملنا�سبة �سرح جاللته  مار�س و�سبتمرب ونوفمرب، وبهذه 

بقوله: »نثني على �جلهود �لتي تبذلها قوة دفاع �لبحرين 

�حلملة  �سمن  )كوفيد-19(  كورونا  لفريو�س  للت�سدي 

�مل�ساهمات  وعلى  �لعاملي،  �لوباء  هذ�  ملكافحة  �لوطنية 

�لنبيلة وجاهزية �خلدمات �لطبية بتوفري �ملن�ساآت �ملجهزة 

�لوقائية  باأحدث �مل�ستلزمات �ل�سحية �لعالجية و�لتد�بري 

من خالل كو�در طبية موؤهله ومتخ�س�سة«.

»نعرب  بقوله:  زيار�ته  �إحدى  �أ�ساف جاللته يف  كما 

�لبحرين  بكافة منت�سبي قوة دفاع  تقديرنا و�عتز�زنا  عن 

�لأ�ساو�س، وحر�سهم �لد�ئم على حمل �لأمانة بكل �إخال�س 

ب�سجاعة  �سامية  وطنية  و�جبات  من  به  يقومون  ومبا 

�لعزيز  لوطننا  و�لأمن  �خلري  فيه  ملا  �سادقة،  وعزمية 

ومو�طنيه �لكر�م«.

الدعم وامل�ساندة امللكية املتوا�سلة

مبنا�سبة �لذكرى �لثالثة و�خلم�سني لتاأ�سي�س قوة دفاع 

بن  حمد  �مللك  �جلاللة  �ساحب  ح�سرة  ��ستقبل  �لبحرين، 

عي�سى �آل خليفة عاهل �لبالد �ملفدى �لقائد �لأعلى، بح�سور 

�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل 

�لعهد نائب �لقائد �لأعلى رئي�س جمل�س �لوزر�ء، يف ق�سر 

�ل�سافرية، �مل�سري �لركن �ل�سيخ خليفة بن �أحمد �آل خليفة 

�سوؤون  وزير  ير�فقه  �لبحرين،  دفاع  لقوة  �لعام  �لقائد 

�لدفاع، ورئي�س هيئة �لأركان، وعدد من كبار �ل�سباط، �إذ 

رفعو� �إىل جاللته �أ�سمى �آيات �لتهاين و�لتربيكات.

وبهذه �ملنا�سبة �سرح جاللته بقوله: »ي�سرنا يف هذه 

�لركن  �مل�سري  �ملعايل  �ساحب  ن�سكر  �أن  �جلليلة  �ملنا�سبة 

دفاع  لقوة  �لعام  �لقائد  �آل خليفة  �أحمد  بن  �ل�سيخ خليفة 

�لتي  �ملتميزة  وقيادته  �ملتو��سلة  جهوده  على  �لبحرين 

ومنعة،  م�ستمر  تطور  من  �لدفاع  قوة  ت�سهده  مبا  �ثمرت 

وخال�س �لتقدير لرجال قوة �لدفاع �لبو��سل �لذين يوؤدون 

و�جبهم بكل عزمية و�إخال�س«.

التمارين الع�سكرية ميدان 

خ�سب ل�سقل الكفاءات الع�سكرية

عي�سى  بن  حمد  �مللك  �جلاللة  �ساحب  ح�سرة  تف�سل 

�آل خليفة عاهل �لبالد �ملفدى �لقائد �لأعلى، ف�سمل برعايته 

�لكرمية مترين �لرماية �لذي نفذته �لدروع �مللكية بالذخرية 

ورعاه  �هلل  حفظه  جاللته  �سرح  �ملنا�سبة،  وبهذه  �حلية. 

بقوله: »�إن ذلك يعك�س ما يتميز به جميع رجال قوة دفاع 

تنفيذ  على  رفيعة وحر�س  كفاءة  من  �ل�سجعان  �لبحرين 

�لو�جبات �ملوكلة لهم مبهارة وبكل عزمية و�خال�س، و�إن 

ودرًعا  �سيًفا  عهدناها  كما  �هلل  بعون  �ستظل  �لدفاع  قوة 

للوطن، وقوة للخري و�ل�سالم«.

جاللة امللك ي�ستقبل ويل العهد رئي�س الوزراء

��ستقبل ح�سرة �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل 

خليفة عاهل �لبالد �ملفدى �لقائد �لأعلى، يف ق�سر�ل�سافرية، 

�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل 

حفظه  �لوزر�ء،  جمل�س  رئي�س  �لأعلى  �لقائد  نائب  �لعهد 

�عتز�زنا  عن  »نعرب  جاللته:  �سرح  �ملنا�سبة  وبهذه  �هلل، 

�ل�سمو  �ساحب  يبذلها  �لتي  و�ملقدرة  �ملخل�سة  باجلهود 

�مللكي ويل �لعهد نائب �لقائد �لأعلى رئي�س جمل�س �لوزر�ء 

حفظه �هلل خدمة لوطنه يف كافة �ملجالت، ون�سيد بالعمل 

لهذه  �لت�سدي  �سموه يف  بقيادة  �لبحرين  لفريق  �ملخل�س 

�جلائحة«.

اجتماع جمل�س الدفاع الأعلى

عي�سى  بن  �مللك حمد  �جلاللة  تر�أ�س ح�سرة �ساحب   

�لقائد �لأعلى رئي�س جمل�س  �آل خليفة عاهل �لبالد �ملفدى 

�لدفاع �لأعلى، بح�سور �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري �سلمان 

رئي�س  �لأعلى  �لقائد  نائب  �لعهد  ويل  خليفة  �آل  حمد  بن 

جمل�س �لوزر�ء، �جتماع جمل�س �لدفاع �لأعلى �لذي عقد يف 

ق�سر �ل�سخري. وبهذه �ملنا�سبة، �سرح جاللته بقوله: »�إننا 

وحرفية  �إتقان  بكل  من جناحات  �لفريق  يحققه  ما  ن�سهد 

عن  �أثمرت  حثيثة  وجهوٍد  مدرو�سة  خطٍط  وفق  رفيعة 

�أعد�د  وتز�يد  �ليومية  �لقائمة  �أعد�د �حلالت  �نخفا�س يف 

يعك�س  مما  باخلري،  �هلل  بحمد  يب�سر  ذلك  و�إن  �ملتعافني 

و�ل�سحية  �لطبية  �لكو�در  به  ت�سطلع  �لذي  �لكبري  �لدور 

وجميع �لعاملني يف �ل�سفوف �لأمامية و�جلهات �مل�ساندة 

و�ملتطوعني«.

اهتمام ملكي كبري بالريا�سة الع�سكرية 

مبنا�سبة �إجنازهم �ملهمة �لتاريخية ب�سعودهم �إىل قمة 

جبل �إيفر�ست بجمهورية �لنيبال، ��ستقبل ح�سرة �ساحب 

�جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل �لبالد �ملفدى 

�لقائد �لأعلى، �سمو �للو�ء �لركن �ل�سيخ نا�سر بن حمد �آل 

خليفة م�ست�سار �لأمن �لوطني قائد �حلر�س �مللكي، و�سمو 

�ملقدم �لركن �ل�سيخ خالد بن حمد �آل خليفة قائد قوة �حلر�س 

�لوطني قائد  �لأمن  �إذ قدم �سمو م�ست�سار  �مللكي �خلا�سة، 

�حلر�س �مللكي جلاللته �أع�ساء فريق �حلر�س �مللكي، وبهذه 

�أع�ساء  ب�سجاعة  »ن�سيد  بقوله:  جاللته  �سرح  �ملنا�سبة 

يف  �أ�سهمت  �لتي  �لقوية  وعزميتهم  �مللكي  �حلر�س  فريق 

حتقيقهم لهذ� �لإجناز ورفع ر�ية �ململكة عالية خفاقة على 

يبذله  مبا  و�عتز�زنا  تقديرنا  عن  نعرب  كما  �جلبل،  قمة 

زمالئهم  مع  �لبحرين  دفاع  بقوة  �مللكي  �حلر�س  رجال 

�لبو��سل من جهود �سامية حلماية �لوطن �لعزيز و�حلفاظ 

على وحدته ومكت�سباته �حل�سارية �لتنموية«.

اإجناز تاريخي م�سرف 

��ستقبل ح�سرة �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل 

خليفة عاهل �لبالد �ملفدى �لقائد �لأعلى، �مل�سري �لركن �ل�سيخ 

خليفة بن �أحمد �آل خليفة �لقائد �لعام لقوة دفاع �لبحرين 

�لذي قدم جلاللته �أفر�د �ملنتخب �لع�سكري للفرو�سية لقفز 

حتقيقهم  مبنا�سبة  وذلك  �لبحرين،  دفاع  لقوة  �حلو�جز 

�حلو�جز  لقفز  �لع�سكري  �لعامل  بطولة  يف  �لأول  �ملركز 

جايرنو  ريودي  يف  مناف�ساتها  �قيمت  �لتي   ،22 للخيول 

�سرح  �ملنا�سبة،  وبهذه  �ل�سديقة.  �لرب�زيل  بجمهورية 

تو��سل  �لتي  �مل�سرفة  �لنتائج  بكل  »ن�سيد  بقوله:  جاللته 

حتقيقها �ملنتخبات �لع�سكرية لقوة دفاع �لبحرين يف كافة 

�لريا�سات«.

دعم ملكي متوا�سل للريا�سة الع�سكرية

عي�سى  بن  حمد  �مللك  �جلاللة  �ساحب  ح�سرة  هناأ 

ثاين  �ملالزم  �لأعلى،  �لقائد  �ملفدى  �لبالد  عاهل  خليفة  �آل 

عبد�هلل �ل�سيد عطية من منت�سبي �حلر�س �مللكي بقوة دفاع 

�لبحرين، مبنا�سبة ت�سجيل �لرقم �لعاملي يف مار�ثون �أدنوك 

�لعاملية باأبوظبي بدولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة �ل�سقيقة، 

�لقيا�سية،  لالأرقام  غيني�س  مو�سوعة  يف  �لرقم  وت�سجيل 

وبهذه �ملنا�سبة �سرح جاللته بقوله: »ن�سيد بحر�س �سمو 

م�ست�سار  خليفة  �آل  حمد  بن  نا�سر  �ل�سيخ  �لركن  �للو�ء 

�لأمن �لوطني قائد �حلر�س �مللكي يف تهيئة �لأجو�ء �ملثالية 

وهو  �لدولية،  �ملحافل  يف  �لبحرينية  �مل�ساركات  لكافة 

ململكة  �لريا�سية  �لإجناز�ت  حتقيق  مو��سلة  عن  �أثمر  ما 

يف  م�سرفة  نتائج  من  �ململكة  حققته  ما  ويوؤكد  �لبحرين، 

�لعنا�سر  به  يتمتع  ما  بجالء  ويج�سد  �لريا�سات  خمتلف 

�لريا�سية من روح �لتحدي و�لإ�سر�ر، كما �أن �لإجناز �لذي 

�ل�سيد عطية يف بطولة مار�ثون  حققه مالزم ثاين عبد�هلل 

�أدنوك �لعاملية حافز يف مو��سلة �لعطاء وحتقيق �ملزيد من 

�لإجناز�ت ململكة �لبحرين«.

افتتاح مركز حممد بن خليفة التخ�س�سي للقلب

بن  حمد  �مللك  �جلاللة  �ساحب  ح�سرة  عن  نيابة   

�لقائد �لأعلى، حفظه  �آل خليفة عاهل �لبالد �ملفدى  عي�سى 

�سلمان  �لأمري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  �فتتح  ورعاه،  �هلل 

رئي�س  �لأعلى  �لقائد  نائب  �لعهد  ويل  خليفة  �آل  حمد  بن 

جمل�س �لوزر�ء مركز حممد بن خليفة بن �سلمان �آل خليفة 

�سرح  �ملنا�سبة  وبهذه  عو�يل،  مبنطقة  للقلب  �لتخ�س�سي 

يقدم  �لذي  �لطبي  �ل�سرح  هذ�  �فتتاح  »�إن  بقوله:  �سموه 

خدمات �سحية ذ�ت جودة عالية ملر�سى �لقلب ميثل �إ�سافة 

�إىل  ي�ساف  جديًد�  طبًيا  و�إجناًز�  �ل�سحي  للقطاع  نوعية 

مبتابعة  �ملركز  هذ�  حظي  وقد  �لغالية،  مملكتنا  �إجناز�ت 

�آل خليفة،  �سلمان  بن  �لأمري خليفة  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب 

رحمه �هلل، �لذي حر�س على مو��سلة تطويره، كما ن�سيد 

و�لذي  �ل�سرح  هذ�  �إجناز  يف  �لبحرين  دفاع  قوة  بجهود 

تاأ�سي�سها  منذ  تطوير وحتديث  من  ت�سهده  ما  ياأتي �سمن 

وحماية  �لغالية  مملكتنا  عن  للدفاع  بو�جبها  للقيام 

منجز�تها وم�سريتها �حل�سارية بكل عطاء وفد�ء«.

ويل العهد رئي�س الوزراء يزور قاعدة عي�سى اجلوية

�آل  حمد  بن  �سلمان  �لأمري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  قام 

خليفة ويل �لعهد نائب �لقائد �لأعلى رئي�س جمل�س �لوزر�ء 

بزيارة لقاعدة عي�سى �جلوية، وبهذه �ملنا�سبة �سرح �سموه 

بقوله: »�إن قوة دفاع �لبحرين قدمت عرب تاريخها �سورة 

ز�لت  وما  �لوطن،  �سبيل  يف  و�لبذل  للت�سحية  م�سرفة 

مبنت�سبيها �ملخل�سني تقدم �لنموذج �لأ�سمى يف �ل�سطالع 

بالو�جبات �لوطنية بكل �سجاعة وعزمية و�إخال�س بف�سل 

ما حتظى به من رعاية �سامية من ح�سرة �ساحب �جلاللة 

�لقائد  �ملفدى  �لبالد  عاهل  خليفة  �آل  عي�سى  بن  �مللك حمد 

�لأعلى«.

دعم م�ستمرللمنظومة ال�سحية الوطنية

قام �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة 

ويل �لعهد نائب �لقائد �لأعلى رئي�س جمل�س �لوزر�ء، حفظه 

�لفريق  رئي�س  لل�سحة  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�س  بلقاء  �هلل، 

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

�ل�سحية  �لرعاية  مر�كز  �أمناء  وجمل�س  �ل�سحة،  ووزيرة 

بهذه  �سموه  و�سرح  �ملرئي،  �لت�سال  طريق  عن  �لأولية، 

�لوطنية  �ل�سحية  �ملنظومة  تطوير  »�إن  بقوله:  �ملنا�سبة 

��ستد�متها وقدرتها على  م�ستمر ل�سمان جودتها وحتقيق 

و�لتحديات،  �لظروف  خمتلف  يف  للم�ستجد�ت  �ل�ستجابة 

�أولويات  �أهم  �أحد  �أن �لهتمام ب�سحة �لإن�سان  من منطلق 

�لتنمية �لب�سرية«.

مترين القيادات امل�سرتك )ح�سن الوطن(

خليفة  �آل  �أحمد  بن  خليفة  �ل�سيخ  �لركن  �مل�سري  تفقد 

�لقائد �لعام لقوة دفاع �لبحرين جمريات مترين �لقياد�ت 

�لبحرين  دفاع  قوة  تنفذه  �لذي  �لوطن«  »ح�سن  �مل�سرتك 

خمتلف  يف  �لد�خلية  ووز�رة  �لوطني  �حلر�س  مب�ساركة 

حمافظات �ململكة، وبهذه �ملنا�سبة �سرح بقوله: »�إن تنفيذ 

مترين ح�سن �لوطن ياأتي جت�سيًد� لروؤى وتطلعات ح�سرة 

�ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل �لبالد 

�لقيادية  �لقدر�ت  تعزيز  �أجل  من  �لأعلى،  �لقائد  �ملفدى 

�لبحرين  دفاع  قوة  من  �سو�ء  �لتمرين  يف  للم�ساركني 

و�حلر�س �لوطني ووز�رة �لد�خلية«.

التمرين التعبوي البحري )فجر العوا�سف/  25(

خليفة  �آل  �أحمد  بن  خليفة  �ل�سيخ  �لركن  �مل�سري  تفقد 

�لتمرين  ختام  جمريات  �لبحرين  دفاع  لقوة  �لعام  �لقائد 

�لذي  �لعو��سف/  25(،  �مل�سرتك )فجر  �لبحري  �لتعبوي 

من  عدد  مب�ساركة  �لبحريني  �مللكي  �لبحرية  �سالح  نفذه 

�لد�خلية،  ووز�رة  �لبحرين،  دفاع  قوة  ووحد�ت  �أ�سلحة 

»�إن  بقوله:  �سرح  �ملنا�سبة،  وبهذه  �لوطني.  و�حلر�س 

�ملتقدم من خطط  �مل�ستوى  �لعو��سف يعك�س  مترين فجر 

ل�سالح  �مل�ستمر  �لتدريب  وبر�مج  �ملتو��سل  �ل�ستعد�د 

�لبحرية �مللكي �لبحريني من �أجل رفع م�ستويات �لقدر�ت 

�ملتقن  �لتدريب  �إىل  بالإ�سافة  و�لعملياتية،  �لقيادية 

خمتلف  مو�جهة  يف  �ملتاحة  �لقوة  ��ستخد�م  كيفية  على 

�لتحديات«.

تد�سني عدد من ال�سفن ب�سالح البحرية امللكي البحريني  

تز�مًنا مع ذكرى تاأ�سي�س قوة دفاع �لبحرين 5 فرب�ير، 

بن  حمد  �مللك  �جلاللة  �ساحب  ح�سرة  رعاية  حتت  �أقيم 

�لقائد �لأعلى، حفظه  �آل خليفة عاهل �لبالد �ملفدى  عي�سى 

)�لزبارة،  �لبحرين  مملكة  �سفن  تد�سني  حفل  ورعاه،  �هلل 

وجو،  وع�سكر،  )�لديبل،  و�سفن  وم�سهور(  و�لعرين، 

�مل�سري  �ملعايل  �ساحب  جاللته  و�أناب  وتغيلب(  و�حلد، 

�لركن �ل�سيخ خليفة بن �أحمد �آل خليفة �لقائد �لعام لقوة 

دفاع �لبحرين لرعاية حفل تد�سني �ل�سفن ب�سالح �لبحرية 

�مللكي �لبحريني، وبهذه �ملنا�سبة �سرح بقوله: »�إن �سالح 

�لبحرية �مللكي �لبحريني �ليوم وبعد م�سي هذه �ل�سنو�ت 

�ساحب  ح�سرة  قيادة  بف�سل  �ملخل�س  و�لعمل  �جلهد  من 

وتوجيهاته  �لأعلى  �لقائد  �ملفدى  �لبالد  عاهل  �جلاللة 

�ل�سديدة ورعايته �لد�ئمة لكل خطوة من خطو�ت �لتطوير 

و�لتحديث، �أ�سبح �سالًحا بحرًيا قائًما على �أحدث �لأ�س�س 

�لأ�سلحة  مبختلف  وجمهًز�  �لع�سكرية  و�لنظم  و�لأ�ساليب 

و�ملعد�ت و�ملنظومات �ملتطورة«.

ترقية عدد من �سباط واأفراد ومدنيني قوة دفاع البحرين 

مبنا�سبة ذكرى تاأ�سي�س قوة دفاع �لبحرين 5 فرب�ير، 

جرى بقوة دفاع �لبحرين ترقية 707 �سباط من خمتلف 

�سدرت  �لتي  �لرتقيات  هذه  وجاءت  �لع�سكرية،  �لرتب 

تاأ�سي�س قوة دفاع  �ل�سامي تز�مًنا مع ذكرى  �مللكي  بالأمر 

�لركن  �مل�سري  نقل  �ملنا�سبة  وبهذه  فرب�ير،   5 �لبحرين 

دفاع  لقوة  �لعام  �لقائد  �آل خليفة  �أحمد  بن  �ل�سيخ خليفة 

تهاين ح�سرة  ترقيتهم  �لذين جرى  �ل�سباط  �إىل  �لبحرين 

�ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل �لبالد 

�ملفدى �لقائد �لأعلى، و�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري �سلمان 

رئي�س  �لأعلى  �لقائد  نائب  �لعهد  ويل  خليفة  �آل  حمد  بن 

و�ل�سد�د  �لتوفيق  بدو�م  لهم  ومتنياتهما  �لوزر�ء،  جمل�س 

لتحقيق مزيد من �لتقدم و�لزدهار.

�أمره  �لبحرين  دفاع  لقوة  �لعام  �لقائد  �أ�سدر  كما 

برتقية 4577، ي�سمل �لأفر�د و�ملدنيني يف خمتلف �لرتب 

و�لدرجات بقوة دفاع �لبحرين بهذه �ملنا�سبة.

قّوة دفاع البحرين.. اإجنازات باهرة وفعاليات واأن�سطة حافلة يف 2021

اإعداد: مديرية الإعالم والتوجيه املعنوي:

يف كل عام تتجلى اخلطوات التطويرية والتحديثية التي تنتهجها قوة دفاع البحرين �ضمن ا�ضرتاتيجياتها املو�ضوعة؛ لتعزيز هذه الدرع املنيعة القائمة على حماية 

مكت�ضبات الوطن الغايل، وتوا�ضل قوة دفاع البحرين يف ظل التوجيهات الر�ضيدة ل�ضيدي ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة عاهل البالد املفدى 

القائد الأعلى، ودعم ورعاية �ضيدي �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى رئي�س جمل�س الوزراء، واملتابعة احلثيثة 

وامل�ضتمرة من لدن �ضيدي امل�ضري الركن ال�ضيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، القيام بدورها الوطني يف الدفاع عن حدود الوطن، وحمايته 

واملحافظة على اأمنه وا�ضتقالله و�ضيادته �ضد اأي تهديد خارجي.

وقد حفل العام 2021 هذا بالكثري من الإجنازات والأعمال التي دونت بكل فخر واعتزاز يف �ضجل قوة دفاع البحرين؛ لت�ضيف املزيد من التقدم والنجاح يف م�ضرية 

البناء والعطاء الذي يزداد يوًما بعد يوم ر�ضوًخا و�ضموًخا.

اإن الإجنازات التي حتققت يف قوة دفاع البحرين ل ميكن الإحاطة بكل جانب من جوانبها يف اأ�ضطر قليلة، اإل اأننا يف هذا العر�س املوجز �ضوف نورد بع�ًضا من 

م�ضرية البناء والعطاء خالل العام املن�ضرم على �ضبيل املثال ل احل�ضر، ونتطرق لعدد من الإجنازات.
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دورة املتطوعني للقوة الحتياطية الدفعة الأوىل

خليفة  �آل  �أحمد  بن  خليفة  �ل�شيخ  �لركن  �مل�شري  قام 

�ملتطوعني  دورة  بتفقد  �لبحرين  دفاع  لقوة  �لعام  �لقائد 

�لريا�شي  �الحتاد  يف  �الأوىل  �لدفعة  �الحتياطية  للقوة 

�لع�شكري، وبهذه �ملنا�شبة �شرح بقوله: »نعرب عن فخرنا 

بالت�شحية  و�ال�شتعد�د  �لوطني  باحلما�س  و�عتز�زنا 

بالغايل و�لنفي�س لهذ� �لوطن �لغايل، وذلك بان�شمام هذه 

�ملجموعة من �أبناء �لبحرين �ملدنيني �ملتطوعني من �لقطاع 

�ملدين يف �لقوة �الحتياطية للمو�طنني من �أقارب �لعاملني 

�لوطني من  �لبحرين و�حلر�س  دفاع  قوة  و�ملتقاعدين يف 

�لذي  �لع�شكري  �لتاأهيل  لتاأهيلهم  و�ملدنيني،  �لع�شكريني 

ميكنهم من �لدفاع عن وطننا �لغايل«.

منح امل�صابني خالل اأداء الواجب الوطني نوط التميز

يف  مبكتبه  �لبحرين،  دفاع  لقوة  �لعام  �لقائد  ��شتقبل 

�مللكية  �ملدفعية  قائد  �لبحرين،  دفاع  لقوة  �لعامة  �لقيادة 

لقوة  �لتابعة  �لعملياتي  �لو�جب  جمموعة  من  و�مل�شابني 

�لعربي  �لتحالف  قو�ت  �شمن  �مل�شاركني  �لبحرين  دفاع 

�ل�شعودية  �لعربية  باململكة  �مل�شلحة  �لقو�ت  بقيادة 

�ل�شقيقة، و�لذين �أ�شيبو� خالل قيامهم بو�جبهم بكل ب�شالة 

و�شجاعة يف �حلد �جلنوبي، وبهذه �ملنا�شبة �شرح بقوله: 

ي�شاركون  �لذين  �لبحرين  دفاع  قوة  رجال  �شمود  »نثمن 

�شًفا و�حًد� مع �الأ�شقاء بقو�ت �لتحالف �لعربي يف ميادين 

خالل  يبذلونها  �لتي  جهودهم  وعلى  و�لبطولة  �ل�شرف 

مهمتهم يف �لدفاع عن �حلق و�لو�جب ون�شرة �إخو�نهم يف 

�ليمن«.

اأو�صمة واأنواط لعدد من كبار �صباط قوة دفاع البحرين

مبنا�شبة ذكرى تاأ�شي�س قوة دفاع �لبحرين 5 فرب�ير، 

تف�شل �مل�شري �لركن �ل�شيخ خليفة بن �أحمد �آل خليفة �لقائد 

�لعام لقوة دفاع �لبحرين بت�شليم و�شام �لبحرين من �لدرجة 

�شاحب  منحها ح�شرة  �لتي  �لثانية،  �لدرجة  ومن  �الأوىل 

�جلاللة �مللك حمد بن عي�شى �آل خليفة عاهل �لبالد �ملفدى 

�لبحرين،  دفاع  قوة  �شباط  كبار  من  لعدد  �الأعلى،  �لقائد 

نوط  �لبحرين  دفاع  قوة  �شباط  كبار  من  عدَد�  منح  كما 

�خلدمة �لطويلة من �لدرجة �الأوىل يف �لقيادة �لعامة لقوة 

دفاع �لبحرين، وبهذه �ملنا�شبة �شرح بقوله: »�إن قوة دفاع 

�لبحرين منذ و�شع �للبنة �الأوىل لتاأ�شي�شها قد ُبنيت على 

�إحرت�فية ومهنية  �أ�ش�س  على  ترتكز  قو�عد �شلبة ومتينة 

عالية، كما �أن قوة دفاع �لبحرين حت�شد ثمار �لنجاح �لذي 

حققه بكل حنكة وحكمة ح�شرة �شاحب �جلاللة �مللك حمد 

بن عي�شى �آل خليفة عاهل �لبالد �ملفدى �لقائد �الأعلى«.

نوط اخلدمة الطويلة لعدد

 من كبار �صباط قوة دفاع البحرين

تف�شل �مل�شري �لركن �ل�شيخ خليفة بن �أحمد �آل خليفة 

�خلدمة  نوط  مبنح  �لبحرين  دفاع  لقوة  �لعام  �لقائد 

وزير  �لنعيمي  ح�شن  بن  عبد�هلل  �لركن  للفريق  �لطويلة 

�لنعيمي  �شقر  بن  ذياب  �لركن  و�لفريق  �لدفاع،  �شوؤون 

رئي�س هيئة �الأركان، و�للو�ء �لركن �ل�شيخ �أحمد بن حممد 

�آل خليفة وكيل وز�رة �لدفاع، وعدد من كبار �شباط قوة 

دفاع �لبحرين، بالقيادة �لعامة لقوة دفاع �لبحرين، وبهذه 

�ملنا�شبة �شرح بقوله: »�إن قوة دفاع �لبحرين قد د�أبت منذ 

�لوطن  وثروة  هدفها  هو  �لذي  �الإن�شان  بتنمية  �لتاأ�شي�س 

�لب�شرية  بعنا�شرها  مهتمة  د�ئًما  �شتظل  و�إنها  �حلقيقية، 

لهم، و�إن  �لدعم و�لتقدير  �ملجاالت وتقدمي كافة  يف جميع 

�لتاريخ لي�شهد على ما قدمته قوة �لدفاع لرجالها وماز�لت 

تبذله من �إمكانيات عظيمة لالرتقاء مبنت�شبيها يف خمتلف 

�الأمور«.

الزيارات التفقدية.. رعاية واهتمام

�شمن متابعة �مل�شري �لركن �ل�شيخ خليفة بن �أحمد �آل 

خليفة �لقائد �لعام لقوة دفاع �لبحرين �مليد�نية �مل�شتمرة 

�إجناز�ت  �أهم  على  للوقوف  و�لوحد�ت  �الأ�شلحة  لكل 

�لتطوير و�لتحديث فيها، تفقد �مل�شري �لركن �ل�شيخ خليفة 

بن �أحمد �آل خليفة �لقائد �لعام لقوة دفاع �لبحرين خالل 

عام 2021 عدًد� من �أ�شلحة ووحد�ت قوة دفاع �لبحرين، 

�إذ �طلع من خاللها على �جلاهزية �لقتالية و�ال�شتعد�د�ت 

�لع�شكرية، وعلى مر�حل �شري �لعمل بتلك �لوحد�ت.

دفاع  قوة  رجال  »�إن  بقوله:  �شرح  �ملنا�شبة،  وبهذه 

ومن  �لربية  �ل�شنوف  خمتلف  يف  �الأوفياء  �لبحرين 

مو�قعهم �ملختلفة، ليوؤكدون مبنا�شبة ذكرى تاأ�شي�س قوة 

دفاع �لبحرين 5 فرب�ير �أنهم لن يكونو� �إال كما �أر�د ح�شرة 

�شاحب �جلاللة عاهل �لبالد �ملفدى �لقائد �الأعلى، حفظه �هلل 

ورعاه، لهم جنوًد� �أوفياء خمل�شني جلاللته ولهذ� �لوطن 

�أنف�شهم،  �لعزيز، بارين بالق�شم �ملقد�س �لذي قطعوه على 

مد�فعني عن حيا�س �لوطن بكل عزم وم�شاء، وحمافظني 

على �شالبة هذه �لقوة �الأبية �لتي و�شلت �إىل هذ� �مل�شتوى 

تكرم  �أن  منذ  و�لتدريب  و�لت�شليح  �لتنظيم  يف  �مل�شرف 

جاللته بتاأ�شي�شها وتثبيت �أركانها وتعلية �شرحها«.

و�أ�شاف يف �إحدى زيار�ته بقوله: »�إن هذه �لقوة �الأبية 

هذ�  عن  �الأخطار  لدرء  منيًعا  ح�شًنا  �حلمد  وهلل  �أ�شبحت 

�لوطن �ملعطاء، وذلك بف�شل من �هلل ثم �لرعاية �لد�ئمة من 

لدن ح�شرة �شاحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�شى �آل خليفة 

عاهل �لبالد �ملفدى �لقائد �الأعلى، حفظه �هلل ورعاه، �إ�شافة 

باالإميان  �ملت�شلحني  �الأوفياء  لرجالها  �ملباركة  �جلهود  �إىل 

و�لعلم«.

بطولة العامل الع�صكرية الـ22 لقفز احلواجز 

�حلو�جز(  )لقفز  للفرو�شية  �لع�شكري  �ملنتخب  حقق 

لقوة دفاع �لبحرين �ملركز �الأول يف بطولة �لعامل �لع�شكرية 

�ملنا�شبة �شرح  وبهذه  �لرب�زيل،  �حلو�جز يف  لقفز  �لـ22 

�مل�شري �لركن �ل�شيخ خليفة بن �أحمد �آل خليفة �لقائد �لعام 

�لع�شكري  �ملنتخب  »حتقيق  بقوله:  �لبحرين  دفاع  لقوة 

�لدعم  ثمار  من  ثمرة  �لعاملية  �لبطولة  يف  �الأول  للمركز 

�لكبري من قبل ح�شرة �شاحب �جلاللة �مللك �ملفدى ودعم 

جاللته للحركة �لريا�شية ب�شكل عام و�لريا�شة �لع�شكرية 

ب�شكل خا�س، كما �أن �لبحرين ��شتطاعت يف ظل توجيهات 

�شاحب �ل�شمو �مللكي �الأمري �شلمان بن حمد �آل خليفة ويل 

وعرب  �لوزر�ء،  جمل�س  رئي�س  �الأعلى  �لقائد  نائب  �لعهد 

مكانتها  توؤكد  �أن  متعددة،  ع�شكرية  ريا�شية  �إجناز�ت 

�ملتميزة على �شاحة �لريا�شة �لع�شكرية �لعاملية«.

افتتاح كلية اخلدمات الطبية امللكية للتمري�ض

تز�مًنا مع ذكرى تاأ�شي�س قوة دفاع �لبحرين 5 فرب�ير، 

�آل  �أُقيم حتت رعاية �مل�شري �لركن �ل�شيخ خليفة بن �أحمد 

خليفة �لقائد �لعام لقوة دفاع �لبحرين حفل �فتتاح مبنى 

كلية �خلدمات �لطبية �مللكية للتمري�س و�لعلوم �ل�شحية، 

وزير  �لنعيمي  ح�شن  بن  عبد�هلل  �لركن  �لفريق  �أناب  �إذ 

�شوؤون �لدفاع حل�شور �حلفل، وقام �لوزير باإز�حة �ل�شتار 

�إيذ�ًنا بافتتاح �الأق�شام ومر�فق �لكلية �جلديدة.

حفل ت�صليم �صهادات املاج�صتري

�أقيم حتت رعاية �مل�شري �لركن �ل�شيخ خليفة بن �أحمد 

توزيع  حفل  �لبحرين  دفاع  لقوة  �لعام  �لقائد  خليفة  �آل 

�لوطني  �لدفاع  دورتي  خلريجي  �ملاج�شتري  �شهاد�ت 

لت�شليم  �لدفاع  �شوؤون  وزير  و�أناب   ،)2( ورقم   )1( رقم 

�ل�شهاد�ت على خريجي �لدورتني يف �لكلية �مللكية للقيادة 

و�الأركان و�لدفاع �لوطني.

افتتاح دورة القيادة والأركان امل�صرتكة الرابعة ع�صر 

�لقيادة  �فتتاح دورة  �لدفاع حفل  ح�شر وزير �شوؤون 

و�الأركان �مل�شرتكة �لر�بعة ع�شر يف �لكلية �مللكية للقيادة 

بقوله:  �شرح  �ملنا�شبة  وبهذه  �لوطني،  و�لدفاع  و�الأركان 

يف  منها  �شينهلون  �لتي  �لع�شكرية  و�ملعارف  �لعلوم  »�إن 

�لكلية �مللكية للقيادة و�الأركان و�لدفاع �لوطني تعتمد يف 

منهاجها على �أحدث �لعلوم �لع�شكرية ف�شاًل عن حماكاتها 

للو�قع«.

دورة املتطوعني الأوىل بالقوة الحتياطية

�شهد وزير �شوؤون �لدفاع حفل تخريج دورة �ملتطوعني 

)�لدفعة  �لبحرين  دفاع  بقوة  �الحتياطية  بالقوة  �ملدنيني 

�الأوىل(، ب�شالح �لبحرية �مللكي �لبحريني، وبهذه �ملنا�شبة 

ويف  �لعظيم  �لوطني  �حلدث  بهذ�  »�إنه  بقوله:  �شرح 

عي�شى  بن  حمد  �مللك  �جلاللة  �شاحب  ح�شرة  رعاية  ظل 

�هلل  حفظه  �الأعلى،  �لقائد  �ملفدى  �لبالد  عاهل  خليفة  �آل 

يف  �لنجاح  من  �ملزيد  �لبحرين  دفاع  قوة  ت�شيف  ورعاه، 

�لتي تزد�د يوًما بعد يوم ر�شوًخا  �لبناء و�لعطاء  م�شرية 

و�شموًخا«.

دورتا مر�صحي ال�صباط اجلامعيني

 ومر�صحي ال�صباط اجلامعيني لالإناث

�فتتح �لفريق �لركن ذياب بن �شقر �لنعيمي رئي�س هيئة 

�الأركان دورة مر�شحي �ل�شباط �جلامعيني رقم 23 ودورة 

مر�شحي �ل�شباط �جلامعيني لالإناث رقم 2 يف كلية عي�شى 

�لع�شكرية �مللكية، وبهذه �ملنا�شبة �شرح بقوله: »نعرب عن 

فخرنا و�عتز�زنا ملا ت�شمله هذه �لدورتني من كو�در وطنية 

من �ل�شباط �ملر�شحني و�ل�شابطات �ملر�شحات، وذلك تنفيًذ� 

�جلاللة  �شاحب  ح�شرة  لدن  من  �ل�شامية  للتوجيهات 

�لقائد  �ملفدى  �لبالد  عاهل  خليفة  �آل  عي�شى  بن  حمد  �مللك 

�شاحب  من  �حلثيثة  و�ملتابعة  ورعاه،  �هلل  حفظه  �الأعلى، 

�ملعايل �مل�شري �لركن �ل�شيخ خليفة بن �أحمد �آل خليفة �لقائد 

�لعام لقوة دفاع �لبحرين«، كما ح�شر حفل تخريج دورة 

مر�شحي �ل�شباط �جلامعيني �الإناث رقم 2.

افتتاح عدد من املن�صاآت التدريبية احلديثة

�أقيم حتت رعاية �لقائد �لعام لقوة دفاع �لبحرين حفل 

�فتتاح عدد من �ملن�شاآت �لتدريبية �حلديثة باإحدى وحد�ت 

قوة دفاع �لبحرين، و�أناب رئي�س هيئة �الأركان الفتتاحها، 

�لد�ئمة  �لرعاية  �ملنا�شبة �شرح بقوله: »نوؤكد على  وبهذه 

�مللك  �جلاللة  لدن ح�شرة �شاحب  من  �مل�شتمرة  و�ملتابعة 

حمد بن عي�شى �آل خليفة عاهل �لبالد �ملفدى �لقائد �الأعلى 

دفاع  قوة  ووحد�ت  �أ�شلحة  ملختلف  ورعاه  �هلل  حفظه 

�لبحرين، و�هتمام جاللته بتطويرها من �لناحية �لقتالية 

�ملتطلبات  كافة  توفري  على  �لعمل  ومو��شلة  و�الإد�رية، 

و�لتطوير  �الإعد�د  �إىل  باالإ�شافة  و�حلديثة،  �ملتقدمة 

ولالرتقاء بكافة �ملن�شاآت �لع�شكرية«.

دورة القيادة والأركان امل�صرتكة 13

بن  حمد  �مللك  �جلاللة  �شاحب  ح�شرة  رعاية  حتت 

�لقائد �الأعلى، حفظه  �آل خليفة عاهل �لبالد �ملفدى  عي�شى 

�هلل ورعاه، �أناب جاللته، �أيده �هلل، �لقائد �لعام لقوة دفاع 

و�الأركان  �لقيادة  دورة  تخريج  حفل  حل�شور  �لبحرين 

�مل�شرتكة رقم 13، وقد كلف معاليه رئي�س هيئة �الأركان.

التمرين امل�صرتك )حماة الدار(

�آل  حمد  بن  نا�شر  �ل�شيخ  �لركن  �للو�ء  �شمو  �شهد 

ختام  �مللكي  �حلر�س  قائد  �لوطني  �الأمن  م�شت�شار  خليفة 

نفذته قوة  �لذي  �لد�ر(،  �مل�شرتك )حماة  �لتمرين  فعاليات 

دفاع �لبحرين ممثلة باحلر�س �مللكي وجمموعة من �لقو�ت 

�مل�شلحة لدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ل�شقيقة بالذخرية 

بن  خالد  �ل�شيخ  ركن  �ملقدم  �شمو  بح�شور  وذلك  �حلية، 

وبهذه  �خلا�شة،  �مللكي  �حلر�س  قوة  قائد  خليفة  �آل  حمد 

�ملنا�شبة �شرح �شموه بقوله: »ن�شيد بامل�شتوى �لطيب �لذي 

ظهرت به �لقو�ت �مل�شاركة من قوة دفاع �لبحرين و�لقو�ت 

فعاليات  خمتلف  تطبيق  خالل  من  �الإمار�تية،  �مل�شلحة 

وقدرة  متميزة،  جهود  من  جميًعا  بذلوه  ومبا  �لتمرين، 

�لتمرين،  لهذ�  و�لتنفيذ  و�لتخطيط  و�الإعد�د  �لتح�شري  يف 

�لنتائج �ملرجوة من خالل �لتطبيقات  �أ�شهم يف حتقيق  ما 

�مليد�نية و�لعمليات �لع�شكرية و�لكفاءة �لقتالية«. 

التمرين اجلوي امل�صرتك )علم ال�صحراء/  6(

�شاركت قوة دفاع �لبحرين ممثلة يف �شالح �جلو �مللكي 

�لبحريني يف ختام جمريات �لتمرين �جلوي �مل�شرتك )علم 

بدولة  �لظفرة �جلوية  قاعدة  �لذي �شهدته  �ل�شحر�ء/  6( 

من  عدد  مب�شاركة  �ل�شقيقة،  �ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت 

�لقو�ت �جلوية �لتابعة للدول �ل�شقيقة و�ل�شديقة.

)الدفاع املتوهج( التمرين امل�صرتك

�ملتوهج  �لدفاع  �مل�شرتك  �لتمرين  جمريات  �ختتمت 

�لد�خلية،  ووز�رة  �لبحرين،  دفاع  قوة  نفذته  �لذي 

تنفيذ  ومت  �الأمريكية،  �لبحرية  للقو�ت  �ملركزية  و�لقيادة 

�لتمرين �لذي ��شتمر لعدة �أيام على �لعديد من �لتدريبات 

للم�شتجد�ت،  وم�شايرتها  �لتنوع  فيها  وروعي  �مل�شرتكة، 

�أثناء  �حلديثة يف  �لتقنيات  من  ��شتخد�م جمموعة  كما مت 

تنفيذ جمريات مر�حل �لتمرين �ملختلفة �لتي ��شتملت على 

�مليد�نية  �لتطبيقات  من  وعدد  �حلية  بالذخرية  �لرماية 

�ملختلفة،  و�ملناور�ت  �لبحرية  و�لعمليات  �لع�شكرية 

�ملتطورة وفق  �لتقنيات  باأحدث  و�الإنقاذ  �لبحث  وعمليات 

خطط و��شرت�تيجيات معا�شرة وع�شكرية.

التمرين امل�صرتك )اأمن اململكة 7(

�ختتمت بقوة دفاع �لبحرين فعاليات �لتمرين �مل�شرتك 

)�أمن �ململكة 7( �لذي نفذته قوة دفاع �لبحرين ممثلة يف 

�ل�شو�حل  خفر  وقيادة  �لبحريني  �مللكي  �لبحرية  �شالح 

على  �مل�شرتك  �لبحري  �لتمرين  و��شتمل  �لد�خلية،  بوز�رة 

تنفيذ جمموعة من �لتطبيقات �لبحرية يف �لتحكم و�لقيادة 

�الإقليمية  �ملياه  وحماية  �مل�شوؤولية  مناطق  يف  و�ل�شيطرة 

ململكة �لبحرين.

)Fire Fist التمرين امل�صرتك )القب�صة النارية

�لنارية  )�لقب�شة  �مل�شرتك  �لتمرين  فعاليات  �ختتمت 

وحد�ت  من  عدد  قبل  من  تنفيذه  جرى  �لذي   )Fire Fist
قوة دفاع �لبحرين مع �لقو�ت �الأمريكية �ل�شديقة، وياأتي 

�لتي  �ملر�شومة  و�خلطط  �لرب�مج  �إطار  �شمن  �لتمرين 

تهدف �إىل تطوير �شبل �لتدريب و�لتاأهيل �مل�شرتك وتبادل 

�خلرب�ت ورفع كفاءة �مل�شاركني يف �لتمرين.

ت�صتلم راية قوة الواجب البحري املوحدة  81

جرت بقوة دفاع �لبحرين مر��شم ��شتالم وت�شليم ر�ية 

�لبحرية  �شالح  �إىل   )81( �ملوحدة  �لبحري  �لو�جب  قوة 

�ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت  دولة  قبل  من  �لبحريني  �مللكي 

بقيادة مركز �لعمليات �لبحري �ملوحد، وبذلك ي�شتلم �شالح 

�لبحرية �مللكي �لبحريني مهام قيادة قوة �لو�جب �لبحري 

�ملوحد )81( �ملن�شوية حتت مركز �لعمليات �لبحري �ملوحد.

فتح باب التطوع للقوة الحتياطية 

فتح  �لبحرين  دفاع  بقوة  �لعامة  �لقيادة  �أعلنت 

�ملرحلة  يف  �الحتياطية  �لقوة  يف  للمدنيني  �لتطوع  باب 

دفاع  قوة  يف  و�ملتقاعدين  �لعاملني  الأقارب  وذلك  �الوىل، 

ومت  و�ملدنيني،  �لع�شكريني  �لوطني  و�حلر�س  �لبحرين 

�لقوة  �ملدين يف  �لقطاع  �ملتطوعني من  تخريج دفعتني من 

و�ملتقاعدين  �لعاملني  �أقارب  من  للمو�طنني  �الحتياطية 

)�لع�شكريني  �لوطني  و�حلر�س  �لبحرين  دفاع  قوة  يف 

من  ميكنهم  �لذي  �لع�شكري  �لتاأهيل  لتاأهيلهم  و�ملدنيني(، 

�لدفاع عن وطننا �لغايل.

الريا�صة الع�صكرية 

�أقيم حتت رعاية �لقائد �لعام لقوة دفاع �لبحرين، يف 

مقر نادي �لبحرين للجولف، حفل ختام مناف�شات بطولة 

وقد  للجولف،  �ل�شنوية  �لبحرين  دفاع  لقوة  �لعام  �لقائد 

�أناب �لقائد �لعام لقوة دفاع �لبحرين قائد �لكتيبة �خلا�شة 

�لبحرين  نادي  ملعب  على  �لبطولة  ختام  حفل  حل�شور 

للجولف يف �حلنينية.

مركز حممد بن خليفة بن �صلمان اآل خليفة التخ�ص�صي للقلب

ياأتي هذ� �ل�شرح �لطبي �لذي يقدم خدمات �شحية ذ�ت 

للقطاع  نوعية  �إ�شافة  ليمثل  �لقلب  ملر�شى  عالية  جودة 

�إجناز�ت مملكة  �إىل  ي�شاف  جديًد�  طبًيا  و�إجناًز�  �ل�شحي 

بذلت  �لتي  �لبحرين  دفاع  قوة  وتنفيذ  باإ�شر�ف  �لبحرين، 

جهًد� مقدًر� يف �إجناز هذ� �ل�شرح. ومت �فتتاح �ملبنى �جلديد 

�لتخ�ش�شي  خليفة  �آل  �شلمان  بن  خليفة  بن  حممد  ملركز 

للقلب �لذي ُيعد من �أحدث مر�كز عالج �لقلب يف �ملنطقة، 

مملكة  يف  �جلديدة  �لطبية  �حليوية  �مل�شاريع  �أهم  و�أحد 

�لبحرين.

العمليات الإن�صانية والإغاثية لدعم اأفغان�صتان

�مل�شاعد�ت  جميع  بتوفري  �لبحرين  دفاع  قوة  قامت 

لالأ�شقاء يف دولة �أفغان�شتان على خمتلف �الأ�شعدة، لتهيئة 

�الإمكانات كافة لتقدمي �لدعم �لالزم جلهود مملكة �لبحرين 

يف �الأعمال �الإن�شانية و�الإغاثية على �مل�شتوى �لدويل، وهذ� 

لالأ�شخا�س  �الآمن  �لعبور  ت�شهيل  �نعك�س على عمليات  ما 

�لذين مت �إجالوؤهم من �أفغان�شتان �إىل قاعدة عي�شى �جلوية 

�لقيام  ثم  ومن  �لبحريني،  �مللكي  �جلو  ل�شالح  �لتابعة 

بعملية تاأمني نقلهم من قاعدة عي�شى �جلوية �إىل �لوجهات 

�لنهائية �ملقررة لهم.

املتحف الع�صكري.. �صرح ع�صكري تاريخي 

�برز  �أحد  �لبحرين  دفاع  لقوة  �لع�شكري  �ملتحف  ُيعد 

تام  بتنا�شق  حتكي  �لتي  �ملتخ�ش�شة  �لع�شكرية  �ملتاحف 

يف  �لبحرين  دفاع  لقوة  و�لتاريخية  �لع�شكرية  �مل�شرية 

�لع�شكري  �ملتحف  ويقوم  بانور�مية،  ولوحات  قاعات 

�لع�شكري  �لبحرين  تاريخ  من  مهمة  مر�حل  بتوثيق 

تاأ�شي�شها  منذ  �لبحرين  دفاع  لقوة  �ملباركة  و�مل�شرية 

و�الإجناز�ت �لتي حققتها على �مل�شتويات كافة.

ختاًما، �إن قوة دفاع �لبحرين �شتكون بعون �هلل د�ئًما 

�شيدي  قيادة  ظل  يف  �لغالية  ململكتنا  �حل�شينة  �لدرع 

خليفة  �آل  عي�شى  بن  حمد  �مللك  �جلاللة  �شاحب  ح�شرة 

عاهل �لبالد �ملفدى �لقائد �الأعلى، حفظه �هلل ورعاه، و�شتقف 

�شًد� منيًعا لكل مما من �شاأنه م�س �شيادة مملكتنا �لغالية �أو 

زعزعة ��شتقر�رها و�أمنها مبا حتمل يف ميادينها من �أخالق 

رجالها وجهوزيتهم، وقو�نينها �ملحكمة �لعادلة.
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البحرين  مملكة  احتفالت  اإطار  يف 

الدولة  لذكرى  اإحياًء  الوطنية،  باأعيادها 

اأحمد  املوؤ�س�س  عهد  يف  احلديثة  البحرينية 

 1787 عام  م�سلمة  عربية  كدولة  الفاحت 

�ساحب  ح�سرة  تويل  وذكرى  ميالدية، 

احلكم،  مقاليد  اهلل  املفدى حفظه  امللك  اجلاللة 

كبرًيا،  اأقامت وزارة الرتبية والتعليم احتفالً 

مبقرها يف مدينة عي�سى، نظمه قطاع اخلدمات 

التعليمية، وح�سره عدد من م�سوؤويل الوزارة، 

يتقدمهم الدكتور حممد مبارك بن اأحمد املدير 

نوال  والأ�ستاذة  املدار�س،  ل�سوؤون  العام 

لل�سيا�سات  الوزارة  وكيل  اخلاطر  اإبراهيم 

كفاية  والأ�ستاذة  والأداء،  وال�سرتاتيجيات 

العنزور الوكيل امل�ساعد للخدمات التعليمية.

الوطني،  ال�سالم  بعزف  الحتفال  وانطلق 

الوطنية  الفقرات  العديد  على  وا�ستمل 

�سارك  التي  املبتكرة  والأركان  وامل�سابقات 

ومنت�سبيها  املدار�س  من طلبة  عدد كبري  فيها 

وموظفي الوزارة.

وبهذه املنا�سبة، رفع املدير العام ل�سوؤون 

اإىل  والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�سمى  املدار�س 

امللك حمد بن عي�سى  ح�سرة �ساحب اجلاللة 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، 

�سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  واإىل 

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

الوزراء حفظه اهلل ورعاه، م�سيًدا بالدعم الكبري 

الذي حتظى به امل�سرية التعليمية من القيادة 

يف  الثاقبة  بروؤيتها  �ساهمت  التي  احلكيمة، 

حتقيق قفزات نوعية و�سعت مملكة البحرين 

يف م�ساف الدول املتطورة تعليمياً.

البحرين  مملكة  اأن  العام  املدير  واأكد 

اإجنازاتها  الوطنية  احتفالتها  يف  ت�ستذكر 

امل�سرفة التي �سطرتها بدعم قيادتها احلكيمة، 

اإىل  تهدف  ا�ست�سرافية  ا�سرتاتيجيات  وعرب 

حتى  والنماء،  بالتقدم  زاخر  م�ستقبل  �سمان 

امليادين،  �ستى  يف  فارقة  عالمة  اململكة  باتت 

م�سرًيا اإىل اأن احتفالت اململكة تعك�س الن�سيج 

الدعامة  يعد  والذي  به،  تت�سم  الذي  املرتابط 

ال�ساملة، يف ظل  التنموية  مل�سريتها  الرا�سخة 

امللك  اجلاللة  �ساحب  حل�سرة  الزاهر  العهد 

وم�ساندة  وبدعم  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى 

�ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س 

الوزراء حفظه اهلل ورعاه.

نوال  الأ�ستاذة  قالت  جهتها  من 

لل�سيا�سات  الوزارة  وكيل  اخلاطر  اإبراهيم 

املنا�سبات  اأن  والأداء  وال�سرتاتيجيات 

الوطنية الكبرية ُتعد فر�سة ل�ستذكار ما قدمه 

الرعيل الأول يف كل املجالت ل �سيما يف املجال 

التعليمي، لكي ينتقل هذا الإرث التعليمي القيم 

يف  جلًيا  مل�سناه  ما  وهو  جيل،  اإىل  جيل  من 

الأركان والفقرات التي �سّمها احلفل.

كما اأكدت الأ�ستاذة كفاية العنزور الوكيل 

امل�ساعد للخدمات التعليمية اأن قطاع اخلدمات 

احتفالية  تكت�سي  اأن  على  حر�س  التعليمية 

املنا�سبة  العام حلة فريدة، ملا متثله هذه  هذا 

وزارة  منت�سبي  جلميع  اأهمية  من  الوطنية 

الرتبية والتعليم، لفتًة اإىل اأن الأعياد الوطنية 

جناحات  ت�سهد  واململكة  العام  هذا  جاءت 

كبرية يف خمتلف امل�سارات واملجالت، كثمرة 

�ساحب  وجلهود  ال�سامية،  امللكية  للروؤى 

ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

حفظه اهلل ورعاه.

وزارة الرتبية والتعليم حتتفل بالأعياد الوطنية

مدير عام املدار�س ي�سيد بالدعم الكبري الذي حتظى به امل�سرية التعليمية من القيادة احلكيمة

واأكد الدو�سري على اأن ما ت�سهده 

كل  يف  وتقدم  تطور  من  البحرين 

حتقق  قد  امل�ستدامة  التنمية  جمالت 

بف�سل الروؤية امللكية ال�سامية وجهود 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  �سمو 

يف  الوطنية  الأعياد  واأن  ــوزراء،  ال

مملكة البحرين هي اأعياد تعم منطقة 

�سعوب  بها  ويفرح  العربي  اخلليج 

دول جمل�س التعاون اخلليجي، داعًيا 

املواطنني واملقيمني على اأر�س اململكة 

الفعاليات  جميع  يف  امل�ساركة  اإىل 

عن  تعرب  التي  الوطنية  واملنا�سبات 

حمبة ال�سعب جتاه قيادته وحكامه.

الولء  م�ساعر  الدو�سري  وجدد 

هذه  اأن  مــوؤكــًدا  احلكيمة،  للقيادة 

الآبــاء  من  اجلميع  ورثها  امل�ساعر 

اأر�س  على  عا�سوا  الذين  ــداد  والأج

خاللها  ونعموا  الغالية،  البحرين 

بالأمن والأمان يف ظل حكم اآل خليفة 

الكرام منذ عهد املوؤ�س�س اأحمد الفاحت 

رحمه اهلل.

عن  التميمي  اأحمد  عربرَّ  ذلك  اإىل 

مملكة  اأجنزته  مبا  واعتزازه  فخره 

البحرين خالل اخلم�سني عام املا�سية 

اخلم�سني  الوطني  العيد  »يف  وقال: 

ململكة البحرين اأهنئ قيادتنا و�سعبنا، 

كل عام ونحن يف تطور وازدهار«.

وذكر التميمي باأن البحرين خالل 

تكون  ان  ا�ستطاعت  عــام  خم�سني 

املنطقة،  يف  الأوىل  املالية  الوجهة 

كما اأنها �سيطرت على �سوق الأملنيوم 

فيما  قرن،  ن�سف  خالل  املنطقة  يف 

الوجهات  اأهم  من  البحرين  اأ�سحت 

ال�سياحية يف املنطقة.

البحرين  »اإن  التميمي:  وقــال 

كبرية  اأنها  اإل  م�ساحتها  �سغر  رغم 

التنموية،  وم�ساريعها  بعطائها  جًدا 

عاًما  خم�سني  مب�سي  جًدا  فخورون 

على ذكرى ا�ستقالل مملكتنا الغالية، 

�ستكون  القادمة  عاًما  واخلم�سني 

اأجمل واأجمل، كل عام واأنتم بخري«.

»مبنا�سبة  الع�سار:  نور  وقالت 

البحرين  املجيد ململكة  الوطني  العيد 

اأتقدم باأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات 

ح�سرة  املــفــدى  الــبــالد  عاهل  اإىل 

�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

رئي�س  العهد  ويل  واإىل  خليفة،  اآل 

جمل�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة، واإىل 

الطيب  و�سعبها  البحرين  حكومة 

الغايل كافة«.

تعي�س  اململكة  »اإن  واأ�ــســاف: 

اليوم نه�سة وازدهاًرا بف�سل القيادة 

ب�سعبها  تنه�س  اأن  على  ت�سر  التي 

الدولية  املحافل  جميع  يف  ومملكتها 

بها  ليفخر  والإقليمية  واملحلية 

ت�سعى  التي  بقيادتنا  نفخر  اجلميع، 

لتطوير عجلة النمو واإبراز �سعبها يف 

املحافل كافة«.

هو  »ها  بردويل:  اإبراهيم  وقال   

ب�سائر  معه  ليحمل  جــاء  دي�سمرب 

باأيامه  ون�سعد  لنا،  وال�سرور  الفرح 

من  يحتويه  ملا  قلوبنا  على  العزيزة 

العيد  وهــي  ــرح،  وف بهجة  مظاهر 

اجللو�س  وعيد  اخلم�سون  الوطني 

ل�سيدي ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد 

املفدى حفظه اهلل ورعاه«.

ي�سعني  »ل  ــردويل:  ب واأ�ساف 

باليوبيل  نحتفل  ونحن  اأ�سيد  اأن  اإل 

يف  وتقدير  واعتزاز  باإجالل  الذهبي 

حققته  مبا  العزيزة  الذكرى  هــذه 

مملكة البحرين من منجزات ح�سارية 

وجناحات وطنية، بف�سل اهلل تعاىل ثم 

بحكمة قيادة جاللة امللك املفدى حفظه 

�سعبها  ووفاء  وعزمية  ورعــاه،  اهلل 

الأبي، مما جعلها ت�سارع اخلطى بثقة 

وثبات نحو التقدم والنماء والزدهار 

جميع  وعلى  املجالت،  خمتلف  يف 

الأ�سعدة«. 

معروف:  ا�سمهان  قالت  بدورها 

املباركة  الوطنية  ــام  الأي هذه  »يف 

مملكتنا  تاريخ  اإجالل  بكل  ن�ستذكر 

ظل  الرا�سخة يف  واجنازاتها  العريق 

�ساحب  حل�سرة  ال�سديدة  القيادة 

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

اهلل  املفدى حفظه  البالد  عاهل  خليفة 

ورعاه، ون�ستلهم من ثوابتنا الوطنية 

الإرادة  من  املنبثق  نهجنا  الأ�سيلة 

قدًما  للم�سي  الرائدة  امللكية  والروؤى 

التميز  من  اأو�سع  اآفاق  نحو  لالأمام 

لإ�سافة املزيد من ال�سفحات املُ�سرقة 

لهذا التاريخ الذي بات اليوم نربا�س 

للو�سول  املتطلعة  الأمم  به  تهتدي 

نحو اأعايل القمم«.

زينب  ت  عربرَّ ذاته  ال�سياق  ويف 

الأعياد  بذكرى  فرحتها  عن  املحيا�س 

وفرًحا  »احتفالً  وقالت:  الوطنية 

الغالية،  مملكتنا  ا�ستقالل  بعيد 

والتطور  النه�سة  م�سارات  ن�ستذكر 

الذي ازدهر به الوطن، وبف�سل حنكة 

قيادتنا وحكمتهم، ا�ستطعنا بوحدتنا 

و�سعًبا،  قيادًة  وبتكاتفنا  املجتمعية 

التي  التغلب على الظروف والأزمات 

مرت بها اململكة«.

»نتحدث  املحيا�س:  واأ�سافت 

الإجنـــازات  من  عاًما  خم�سني  عن 

مملكتنا  �سهدتها  التي  واملكت�سبات 

على كل الأ�سعدة ويف �ستى املجالت 

حيث لحظنا تطوًرا فاملجتمع املدين، 

يف  البحرينية  املراأة  حظيت  وكذلك 

مرموقة  مبكانة  الزاهر  العهد  هذا 

املجالت،  جميع  يف  حقوقها  ونالت 

وكما �سهدنا م�سرية دميقراطية حافلة 

حققها جمل�س ال�سورى والنواب«.

كلمة  املحيا�س  زينب  ووجهت 

جهود  من  تقدمه  ملا  للقيادة  �سكر 

دولية  ملراتب  مملكتنا  لت�سل  حثيثة 

متقدمة.

 وقالت اأمل الكعبي: »مع احتفالية 

مملكتنا احلبيبة بعر�سها الوطني يف 

اآيات  اأ�سمى  نرفع  اخلم�سني،  الذكرى 

مقام ح�سرة  اإىل  والتربيكات  التهاين 

�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

داعني  ورعــاه،  اهلل  حفظه  خليفه  اآل 

بعنايته  يحفظه  اأن  �ساأنه  جل  املوىل 

واأن يجعله ذخًرا و�سنًدا ننعم يف ظله 

بكل خري ويعود عليه هذه الذكرى يف 

اأمن واأمان«.

كما هناأت الكعبي �ساحب ال�سمو 

امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة 

الــوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

التنموية  امل�سرية  يف  جهوده  ونثّمن 

على  عك�ست جناحاتها  التي  ال�ساملة 

جميع الأ�سعدة.

زيد  ــال  ق مت�سل  �سياق  ويف 

الوطني  العيد  »مبنا�سبة  الدو�سري: 

خال�س  اأرفع  اجللو�س  وعيد  املجيد 

ح�سرة  اإىل  والتربيكات  التهاين 

�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

حفظه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

اهلل ورعاه، واإىل �ساحب ال�سمو امللكي 

اآل خليفة ويل  الأمري �سلمان بن حمد 

واإىل  الــوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد 

ال�سعب البحريني الويف«.

وا عن فرحتهم بذكرى الأعياد الوطنية.. فعاليات وطنية: عبرَّ

البحرين تبواأت مراتب متقدمة بف�سل قيادتنا احلكيمة
حممد بحر:

ت فعاليات وطنية �سعبية عن فرحتها باحتفاالت مملكة البحرين باأعيادها ال�طنية، اإحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية احلديثة يف عهد امل�ؤ�س�س اأحمد الفاحت، كدولة عربية م�سلمة عام 1783م،  عبرَّ

وذكرى ت�يل ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة مقاليد احلكم. وقال�ا اإن مملكة البحرين تب�اأت خالل ن�سف قرن مراتب عاملية متقدمة بف�سل اجله�د التنم�ية ال�ساملة التي قادتها 

قيادتنا احلكيمة. وقدم عبدالرحمن الدو�سري، اأ�سدق التهاين وخال�س التبيكات اإىل ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، واإىل �ساحب ال�سم� امللكي 

االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س ال�زراء حفظه اهلل، مبنا�سبة احتفاالت مملكة البحرين باأعيادها ال�طنية اإحياًء لذكرى قيام الدولة البحرينية احلديثة يف عهد امل�ؤ�س�س اأحمد الفاحت 

دولة عربية م�سلمة عام 1783 ميالدية، وذكرى ت�يل ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك املفدى ملقاليد احلكم.
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جامعة البحرين تقيم احتفالً بهيًجا مبنا�سبة الأعياد الوطنية

بالأعياد  لالحتفال  برناجمها  البحرين  جامعة  اأطلقت 

البحرين«،  لأهل  الأ�صيل  »املعدن  �صعار  حتت  الوطنية، 

اجلامعة  رئي�س  برعاية  دي�صمرب 2021(،   14( الثالثاء 

الدكتورة جواهر بنت �صاهني امل�صحكي، والذي ا�صتمر حتى 

الأربعاء )15 دي�صمرب 2021(. 

البحرين  جامعة  رئي�س  تقدمت  الحتفال،  بداية  ويف 

الدكتورة جواهر بنت �صاهني امل�صحكي بالتهاين والتربيكات 

اإىل القيادة احلكيمة واحلكومة املوقرة، وجميع املنت�صبني 

البحرين،  مملكة  �صعب  وعموم  البحرين،  جامعة  اإىل 

مبنا�صبة العيد الوطني املجيد ململكة البحرين، وعيد جلو�س 

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

البالد املفدى، مبنا�صبة احتفالت مملكة البحرين باأعيادها 

الوطنية اإحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية احلديثة يف 

عهد املوؤ�ص�س اأحمد الفاحت دولة عربية م�صلمة عام 1783 

ميالدية، وذكرى تويل ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�صى اآل خليفة ملك مملكة البحرين مقاليد احلكم. 

واعتزازها،  اجلامعة  فخر  عن  امل�صحكي  د.  وعربت 

وقالت: »اإننا نحتفل معكم بالعيد الوطني ململكتنا الغالية، 

حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  �صيدي  جلو�س  وعيد 

املنا�صبة،  وبهذه  املفدى.  البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�صى  بن 

البحرين،  جامعة  منت�صبي  جميع  عن  ونيابة  وبا�صمي 

قيادتنا  اإىل  والتربيكات  التهاين  اأ�صمى  اأرفع  باأن  اأت�صرف 

احلكيمة، وعلى راأ�صها مقام �صيدي ح�صرة �صاحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة ملك البالد املفدى، حفظه اهلل 

ورعاه، و�صيدي ح�صرة �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان 

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

املوقر، حفظه اهلل، واحلكومة املوقرة، كما ي�صعدين اأن اأهنئ 

جميع اإخوتي واأخواتي من الأكادمييني والإداريني، واأبنائي 

وبناتي الطلبة، وعموم �صعب البحرين العزيز بعيد الوطن 

املجيد«. 

واأو�صحت د. امل�صحكي -يف احلفل الذي ح�صره عدد 

اأن هذه  كبري من الهيئتني الإدارية والأكادميية والطلبة- 

ت�صهد  الذي  الوقت  يف  العام،  هذا  علينا  »تطل  املنا�صبة 

واملت�صارع  املطرد  النمو  من  مزيًدا  البحرين  مملكة  فيه 

التنمية  موؤ�صرات  وخمتلف  القت�صادية،  املوؤ�صرات  يف 

امل�صتدامة، يف �صتى القطاعات والأ�صعدة، وذلك بف�صل اهلل 

تعاىل، واللتزام التام مب�صامني امل�صرية التنموية ال�صاملة 

اآل خليفة  بن عي�صى  امللك حمد  حل�صرة �صاحب اجلاللة 

عاهل البالد املفدى، حفظه اهلل ورعاه، واملنجزات الوطنية 

والقت�صادية املتعاقبة التي حققتها حكومتنا املوقرة بقيادة 

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

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، التي متثلت يف 

روؤيته ال�صت�صرافية الوا�صحة الر�صينة، روؤية 2030«. 

واأكدت »اأن جامعة البحرين تتطلع اإىل التميز بتقدميها 

اأف�صل اخلدمات، وتوفري البنية التحتية والبيئة اخل�صبة 

املنا�صبة لالإبداع والتح�صيل العلمي، والأن�صطة والربامج 

الال�صفية املختلفة، التي حتفز عن�صر الإبداع والبتكار لدى 

الطالب، وتعده وتوؤهله لالنخراط يف �صوق العمل، وت�صهم 

التعليمية  املخرجات  عرب  ال�صاملة،  التنموية  امل�صرية  يف 

املطابقة لأعلى م�صتويات جودة التعليم واملعايري العاملية، 

انطالًقا من موقع اجلامعة البارز يف قمة هرم موؤ�ص�صات 

م�صوؤوليتها  ومن  البحرين،  مبملكة  اجلامعي  التعليم 

املحورية يف دفع عجلة التنمية والتطوير اإىل الأمام«. 

»اأن  كلمتها  �صياق  يف  البحرين  جامعة  رئي�س  وراأت 

املرحلة الراهنة التي مرت بها البالد منوذج �صاطع ملرونة 

اقت�صاد اململكة، وقدرته على التكيف مع التحديات املختلفة، 

التي منها حتديات القطاع التعليمي الذي اأثبت خالل العام 

املن�صرم، متانة ركائزه وقوة بنائه، وقدرته على جمابهة 

التحديات مهما �صُعبت وا�صتع�صت، والتعامل مع الظروف 

مهما ق�صت«.

املحافظة اجلنوبية حتتفي بـ»العر�سة وفرحة الأطفال« مبنا�سبة الأعياد الوطنية

امللكية للأعمال الإن�سانية حتتفل بالعيد الوطنيحمافظ ال�سمالية يرعى احتفال اجلامعة العربية بالعيد الوطني

ال�صمالية  املحافظة  حمافظ  رعى 

الع�صفور  عبداحل�صني  ال�صيخ  بن  علي 

العربية  اجلامعة  اقامته  الذي  الحتفال 

مملكة  احتفالت  مبنا�صبة  املفتوحة 

البحرين باأعيادها الوطنية، اإحياًء لذكرى 

عهد  يف  احلديثة  البحرينية  الدولة  قيام 

املوؤ�ص�س اأحمد الفاحت، وذكرى تويل ح�صرة 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  اجلاللة  �صاحب 

ورعاه مقاليد احلكم، اإذ كان يف ال�صتقبال 

الدكتور غرم اهلل الغامدي رئي�س اجلامعة 

وبح�صور  والتعليمية،  الدارية  والهيئة 

املعلومات  اإدارة  مدير  ال�صاعاتي  ح�صن 

واملتابعة، وعدد من ال�صيوف واملدعوين.

وخالل احلفل، قام املحافظ بجولة يف 

الذي  لالحتفال  امل�صاحب  املعر�س  ارجاء 

اخل�صبية  ال�صفن  لأنواع  بعر�س  متيز 

�صائدة  كانت  التي  والتاريخية  الرتاثية 

اأبدى  اإذ  البحرين،  مملكة  يف  �صناعتها 

احلرفية  باملهارة  اعجابهم  واحل�صور 

مرافق  على  املحافظ  اطلع  كما  لل�صانع، 

عرو�س  على  احتوت  التي  الحتفال 

وجناح  واحلرفية  اليدوية  للم�صغولت 

واأعرب  اجلامعة،  طلبة  اإعداد  من  للفن 

لرئي�س  وتقديره  �صكره  عن  املحافظ 

لهم  متمنًيا  كافة،  ومنت�صبيها  اجلامعة 

التوفيق والنجاح.

اآل  بن خليفة  علي  بن  ال�صيخ خليفة  �صمو  رعاية  حتت 

من  جمع  وبح�صور  اجلنوبية،  املحافظة  حمافظ  خليفة 

وذلك  العر�صة  فعالية  الزلق  منطقة  يف  انطلقت  الأهايل، 

الوطنية،  باأعيادها  البحرين  مملكة  احتفالت  مع  تزامًنا 

املوؤ�ص�س  عهد  يف  البحرينية  الدولة  قيام  لذكرى  واإحياًء 

اأحمد الفاحت دولة عربية م�صلمة عام 1783م، وذكرى تويل 

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

هذه  تاأتي  اإذ  احلكم،  ملقاليد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  البالد 

بهذه  املقامة  الوطنية  الفعاليات  من  �صل�صلة  الفعالية �صمن 

املنا�صبة العزيزة. 

تعر�س  منوعة  وطنية  فقرات  عدة  الفعالية  وت�صمنت 

الهوية التاريخية والرتاثية العريقة التي حتظى بها املحافظة 

اجلنوبية، بالإ�صافة اإىل اإلقاء عدد من الق�صائد الوطنية التي 

تغنى بها ال�صعراء، والتي حتكي عن تاريخ ومكانة املنطقة 

العر�صة  فن  يف  الأهايل  م�صاركة  اإىل  بالإ�صافة  واأ�صالتها، 

وذلك تعزيًزا لإحياء اإرث مهم لأهايل منطقة الزلق. 

وقد بداأ احلفل بكلمات ترحيبية ب�صمو راعي احلفل واآيات 

عطرة من الذكر احلكيم، ثم األقى ال�صاعر هزاع اأحمد الكعبي 

للوطن  والنتماء  بالولء  معانيها  تغنت  وطنية  ق�صيدة 

العزيز، بعد ذلك قدمت جمعية العر�صة البحرينية فقرة لفن 

العر�صة ت�صمنت عدًدا من الفقرات التاريخية العريقة التي 

اإلقاء الق�صائد  تعك�س معاين قيم الولء والعتزاز من خالل 

وال�صيالت ال�صعبية. 

كما اأقامت املحافظة اجلنوبية الفعالية الوطنية »فرحة 

�صربنغز،  الزلق  مب�صروع  املحافظ  �صمو  برعاية  الأطفال« 

وذلك �صمن حر�س املحافظة على اإ�صراك الأ�صر والأطفال يف 

ال�صراكة  تعزيز  اإىل  تهدف  التي  الوطنية  الفعاليات  خمتلف 

ا�صتملت  اإذ  كافة،  املجتمع  ل�صرائح  واملواطنة  املجتمعية 

الفعالية اإقامة عدد من العرو�س الرتاثية والفنية بالإ�صافة 

اإىل م�صابقات وجوائز لالأطفال امل�صاركني.
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�صمن احتفالت مملكة البحرين بالعيد الوطني املجيد وذكرى ت�صلم 

ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه 

ا  ملقاليد احلكم، نظمت املوؤ�ص�صة امللكية لالأعمال الإن�صانية احتفاًل خا�صً

ملوظفيها للم�صاركة يف هذه املنا�صبة الوطنية.

وخالل احلفل، رفع الدكتور م�صطفى ال�صيد الأمني العام للموؤ�ص�صة 

ح�صرة  اإىل  والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�صمى  الإن�صانية  لالأعمال  امللكية 

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

حفظه اهلل ورعاه، واإىل �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل 

اآل  ال�صيخ نا�صر بن حمد  الوزراء، واإىل �صمو  العهد رئي�س  خليفة ويل 

وجميع  ال�صباب،  و�صوؤون  الإن�صانية  لالأعمال  امللك  خليفة ممثل جاللة 

الوطني  بالعيد  البحرين  احتفالت مملكة  البحريني، مبنا�صبة  ال�صعب 

املجيد، متمنًيا للبحرين مزيًدا من العز والتقدم والزدهار.

ودعم  رعاية  يف  ورعاه،  اهلل  حفظه  امللك،  جاللة  بجهود  اأ�صاد  كما 

العمل الإن�صاين داخل وخارج البحرين، وما يقوم به جاللته من اهتمام 

البي�صاء  جاللته  واأيادي  الأيتام،  ا  خ�صو�صً البحرينية،  بالأ�صر  ودعم 

املمتدة للجميع يف خمتلف اأنحاء العامل.

الوطنية  الإجنازات  من  العديد  حققت  البحرين  مملكة  اأن  واأكد 

ومنها  م�صرفة،  عاملية  مكانة  بواأتها  امليادين،  خمتلف  يف  والعاملية 

الب�صمات التي حققتها يف جمال العمل الإن�صاين لتكون من الدول الرائدة 

يف هذا اجلانب.
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»لولوهايربماركت« حتتفل باليوم الوطني مع اإعطاء من�صة ترويجية لدعم ال�صركات ال�صغرية

للبيع  متاجر  �سل�سلة  �أكرب  هايربماركت،  لولو  حتتفل 

بالتجزئة يف �ململكة و�ملنطقة و�أ�سرعها منًو�، باليوم �لوطني 

فريد  ب�سكل  �ل�سوء  ت�سليط  مع  �لبحرين  ململكة  �خلم�سني 

على من�سة ترويجية لدعم �ل�سركات �لبحرينية �ل�سغرية 

و�ملتو�سطة �لتي ت�سكل جوهر �لتنمية �القت�سادية يف �ململكة.

و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  للموؤ�س�سات  حدث  تد�سني  مت 

�ل�سناعة  وز�رة  رعاية  حتت  �لبحرين«  »نحن  بعنو�ن 

و�لتجارة و�ل�سياحة يف جممع �لد�نة، و�ساركت 15 �سركة 

��ستثنائًيا  �لتز�ًما  �أبدت  �حلجم  ومتو�سطة  �سغرية  حملية 

وتركيًز� على �لنمو. وح�سر �الفتتاح كبار �ل�سخ�سيات من 

�لبحرين  و�سادر�ت  و�ل�سياحة  و�ل�سناعة  �لتجارة  وز�رة 

�للولو  جمموعة  مدير  روباو�ال،  جوزير  ��ستقبلهم  �لذين 

وغريه من كبار �مل�سوؤولني يف �سركة لولو.

�ليوم  لولو  ي�ستخدم  عام،  كل  »يف  روباو�ال:  وقال 

�لبحرين،  لنمو  �جلو�نب  من  جانب  على  للرتكيز  �لوطني 

وهذ� �لعام كان �لرتكيز على �ل�سركات �ل�سغرية و�ملتو�سطة 

�لتي نريد تطويره. رد �جلميل للمجتمع من خالل ت�سجيع 

للتقدم  �حلياة  �سريان  هي  �لتي  �ل�سعبية  �الأعمال  ريادة 

�جلمهور  مع  تفاعل حيوي  �إىل  نتطلع  للمملكة.  �مل�ستقبلي 

خالل عطلة نهاية �الأ�سبوع لليوم �لوطني �لقادم«.

Thursday 16th December 2021 - No. 11940�خلمي�س 12 جمادى �الأوىل 1443 ـ �لعدد 11940

الأمني: جاللة امللك قائد ا�صتثنائي

و�صاحب روؤية ومدر�صة فكرية عاملية خالدة 

رفع ع�سو جمل�س �لتنمية �القت�سادية رجل �الأعمال 

�جلاللة  �ساحب  �إىل  و�لتربيكات  �لتهاين  �الأمني  خالد 

�ملفدى،  �لبالد  عاهل  خليفة  �آل  عي�سى  بن  حمد  �مللك 

و�ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة 

�لوزر�ء،  جمل�س  رئي�س  �الأعلى  �لقائد  نائب  �لعهد  ويل 

�ملجيد  �لوطني  �لعيد  �لويف، مبنا�سبة  �لبحرين  و�سعب 

ململكة �لبحرين �لذي ي�سادف يومي )16-17 دي�سمرب 

2021( و�إحياء ذكرى قيام �لدولة �لبحرينية �حلديثة 

يف عهد �ملوؤ�س�س �أحمد �لفاحت ككيان عربي �إ�سالمي عام 

كدولة  �ملتحدة  �الأمم  �إىل  �الن�سمام  وذكرى  1783م، 

كاملة �لع�سوية، وذكرى ت�سلم ح�سرة �ساحب �جلاللة 

�مللك �ملفدى مقاليد �حلكم. 

بعيدها  حتتفل  �لبحرين  مملكة  �إن  �الأمني  وقال 

�لوطني هذ� �لعام، وهي تكمل م�سريتها على نهجها يف 

�أ�س�سها  �لتي  �لر��سخة  و�لوطنية  �لدميقر�طية  �لثو�بت 

عاهل  �جلاللة  �ساحب  حل�سرة  �الإ�سالحي  �مل�سروع 

�لبالد �ملفدى حفظه �هلل ورعاه، و�إن قوة �لدول تكمن يف 

ينعم  مو�طن  كل  على  و�جب  وهو  مكت�سباتها،  حماية 

بخري�ت هذ� �لوطن �ملعطاء، وعلى �جلميع �أن ي�ساركو� 

�لعاملية،  و�ملتغري�ت  �لتحديات  من  �لدولة  حماية  يف 

�سمن ��ستمر�رية �لعطاء ومو��سلة �الإجناز�ت و�حلفاظ 

على �ملكت�سبات �لوطنية، و�إن جاللة �مللك حمد بن عي�سى 

روؤية  و�ساحب  �لفكر،  عاملي  ��ستثنائي  قائد  خليفة،  �آل 

ومدر�سة فكرية عاملية خالدة توؤ�س�س للعامل وللمنطقة، 

للم�ستقبل  �الأجيال  وبناء  �الأوطان  قيادة  يف  فذ�  منهجا 

�أ�سا�سي  كعن�سر  �لبحريني  �ملو�طن  علي  و�العتماد 

للتنمية.

عهدنا  لتجديد  �ل�سعيدة  �ملنا�سبة  هذه  �أن  موؤكد� 

�لغايل  وطننا  تر�ب  �إىل  و�النتماء  �لوالء  قيم  بالتز�م 

وقيادتها �حلكيمة.

جنيبي: اململكة ما�صية 

بخطى ثابتة ملزيد من التميز والريادة

رئي�س »الغرفة«: 

نه�صة عمرانية وح�صرية �صاملة 

جمعية »تعاي�س« تهنئ بالأعياد الوطنية

»البلديات« تنظم احتفالً مبنا�صبة العيد الوطني املجيد وعيد اجللو�س

�أكد عي�سى جنيبي رئي�س جمل�س �إد�رة �سركة عقار�ت 

�ستى  فارقة يف  عالمة  باتت  �لبحرين  �إن مملكة  �ل�سيف 

�مل�سرية  بف�سل  �القت�سادية  �حلياة، وخ�سو�سا  جماالت 

�جلاللة  �ساحب  ح�سرة  �أطلقها  �لتي  �ل�ساملة  �لتنموية 

�مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة، عاهل �لبالد �ملفدى. 

�ملجيد  �لوطني  �لعيد  وقال يف ت�سريح له مبنا�سبة 

لتويل ح�سرة  �مليمونة  و�لذكرى  �لبحرين  ململكة  �لـ50 

ورعاه  �هلل  حفظه  �ملُفدى  �لبالد  عاهل  �جلاللة  �ساحب 

�لتميز  �أو�سع من  الآفاق  �ململكة ما�سية  �إن  ملقاليد �حلكم 

و�لريادة، مرتكزة على �ال�سرت�تيجيات �ال�ست�سر�فية �لتي 

�آل  و�سعها �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري �سلمان بن حمد 

خليفة، ويل �لعهد رئي�س جمل�س �لوزر�ء.

باأن يكون  �ل�سيف  و�أكد جنيبي فخر �سركة عقار�ت 

لها دور رئي�س يف �لنه�سة �لتنموية �لتي تعي�سها مملكة 

�لبحرين بف�سل �مل�ساريع �حليوية �لتي �أطلقتها على مدى 

�أكرث من عقدين من �لزمن بعد �أن ر�أت �لنور يف عام 1999 

كم�سروع وطني �أ�سحى �ليوم �أحد �ملرتكز�ت �لر��سخة يف 

�ملر�كز  �سعيد  على  �ململكة  ت�سهده  �لذي  �ملتنامي  �لتقدم 

�لتجارية و�مل�ساريع �لتطويرية �ملبتكرة.

على  �حلر�س  كل  حري�سة  �ل�سركة  �أن  �إىل  ولفت 

مب�ساريع  للمملكة  و�ل�سياحي  �القت�سادي  �لقطاع  رفد 

��سرت�تيجية، م�سري� �إىل �إطالق �ل�سركة مل�سروع »�لليو�ن« 

�لذي جاء ك�ساهد حي على م�ساعي �سركة عقار�ت �ل�سيف 

�ململكة  لقيادة  �ال�ست�سر�فية  �لروؤى  لبلورة  �حلثيثة 

�لر�سيدة وحتويلها مل�ساريع حيوية ذ�ت قيمة عالية لي�س 

فقط حمليا بل �إقليميا وعامليا �أي�سا، وهو ما يوؤكده فوز 

�مل�سروع بجائزتني عامليتني موؤخر�.

و�أكد جنيبي �أن �ملرحلة �لقادمة �ست�سهد حتقيق �ملزيد 

من �ملنجز�ت مع �طالق �ململكة خلطة �لتعايف �القت�سادي 

وما ت�سمه من م�سروعات تنموية كربى و��سرت�تيجيات 

تطويرية ملختلف �لقطاعات �القت�سادية �حليوية و�لتي 

متهد �لطريق القت�ساد وطني �أكرب و�أقوى و�أكرث تنوعا، 

مع ��ستد�مة فر�س منوه و�زدهار �ملجتمع �ملحلي، وتعزيز 

تنويع  يف   2030 �القت�سادية  �لبحرين  روؤية  �أهد�ف 

�لبناء  �لتناف�سية، مع  �لدخل وم�ساعفة معدالت  م�سادر 

على ما حتقق من مكت�سبات يفخر كل بحريني باإجنازها.

�لبحرين  و�سناعة  جتارة  غرفة  �إد�رة  جمل�س  رفع 

�لتهاين  خال�س  نا�س  عبد�هلل  �سمري  رئي�سه  ل�سان  على 

و�لتربيكات للقيادة �ل�سيا�سية �حلكيمة مبنا�سبة �الأعياد 

عهد  يف  �لبحرينية  �لدولة  قيام  لذكرى  �إحياء  �لوطنية 

�ملوؤ�س�س �أحمد �لفاحت كدولة عربية م�سلمة عام 1783، 

وذكرى تويل جاللة �مللك �ملفدى ملقاليد �حلكم.

تنتهز  �لغرفة  �إن  نا�س  �سمري  قال  �ل�سدد،  هذ�  ويف 

هذه �ملنا�سبة �لغالية على قلوبنا جميعا لرتفع �إىل مقام 

�الأمري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  و�إىل  �ملفدى،  �لبالد  عاهل 

�سلمان بن حمد �آل خليفة ويل �لعهد نائب �لقائد �الأعلى 

�الأعمال  و�أ�سحاب  �لغرفة  �أع�ساء  و�إىل  �لوزر�ء،  رئي�س 

و�إىل  �خلا�س،  �لقطاع  موؤ�س�سات  يف  �لعاملني  وجميع 

بهذه  و�لتربيكات  �لتهاين  �أ�سدق  �لويف  �لبحرين  �سعب 

�ملنا�سبة �ملجيدة.

و�ملجتمع  �لغرفة  �عتز�ز  عن  نا�س  �سمري  وعرب 

حققتها  �لتي  و�ملكت�سبات  �الإجناز�ت  بحجم  �لتجاري 

مملكة �لبحرين منذ �نطالقة �مل�سروع �الإ�سالحي �لوطني 

�جلهد  بف�سل  �الأ�سعدة  كل  على  �ملفدى  �مللك  جلاللة 

�لوطني �مل�سرتك و�لتاآلف بني �لقيادة �حلكيمة و�ل�سعب 

يتحقق  مبا  م�سيد�  و�ملو�طنني،  �لوطن  م�سلحة  فيه  ملا 

على �أر�س �لو�قع من خالل خطة »�لتعايف �القت�سادي« 

وتركيزها على حماية �ملجتمع من �الآثار �القت�سادية، من 

وتعزيز  �الأولويات  حتقيق  نحو  �جلهود  تكثيف  خالل 

�ال�ستقر�ر �ملايل بروح �لفريق �لو�حد بكل عزمية مل�سلحة 

�لوطن و�أبنائه، مبا يعود بالنفع و�لنماء على �جلميع.

وبني نا�س �أن منا�سبة �لعيد �لوطني �ملجيد �خلم�سني 

بن  حمد  �مللك  �جلاللة  �ساحب  ح�سرة  تويل  وذكرى 

يف  �حلكم  مقاليد  �ملفدى  �لبالد  عاهل  خليفة  �آل  عي�سى 

بها،  و�الفتخار  �الإجناز�ت  ال�ستذكار  فر�سة  �لبالد 

و�حل�سرية  �لعمر�نية  �لنه�سة  ع�سر  �ململكة  فتعي�س 

�إعد�د  �لكربى من  �لتنموية  للم�ساريع  �لطموح  باإعالنها 

من  و�لكثري  جديدة  مدن  خلم�س  �لعامة  �ملخططات 

�لتحتية  �لبنية  قطاعات  بتطوير  �خلا�سة  �مل�سروعات 

وغريها لتعزيز مكانة �لبحرين �القت�سادية وتناف�سيتها، 

وخلق فر�س نوعية و�عدة الأبناء �لوطن، وحتقيق منو 

م�ستد�م وفق روؤية �لبحرين �القت�سادية 2030.

�إذ  �لبحرين،  و�سناعة  جتارة  غرفة  �إن  نا�س  وقال 

تثمن عاليا �الإجناز�ت �لكبرية �لتي حتققت يف عهد جاللة 

�مللك �ملفدى �لتي ر�سمت �سورة م�سرفة ململكة �لبحرين 

على خريطة �لعامل، لتنتهز هذه �ملنا�سبة �ملجيدة لتجديد 

�لعهد و�لوالء جلاللة �مللك �ملفدى، معاهدين جاللته على 

�أق�سى  وبذل  و�لرقي،  �لتقدم  طريق  على  قدما  �مل�سي 

�ساحب  لروؤية  حتقيقا  �ملباركة،  �مل�سرية  لدعم  �جلهود 

�جلاللة ب�سرورة �لتكامل و�لتن�سيق بني جميع �جلهات 

و�ملوؤ�س�سات �حلكومية و�خلا�سة لتحقيق ما فيه �خلري 

و�ل�سالح للوطن و�ملو�طن. جمعية  �إد�رة  جمل�س  و�أع�ساء  رئي�س  تقدم 

بالتهاين  »تعاي�س«  �الأديان  وتعاي�س  لت�سامح  �لبحرين 

رئي�س جمل�س  �لعهد  ولويل  �لبالد،  لعاهل  و�لتربيكات 

�حتفاالت  مبنا�سبة  �لكرمي،  �لبحرين  ول�سعب  �لوزر�ء، 

قيام  لذكرى  �إحياء  �لوطنية،  باأعيادها  �لبحرين  مملكة 

�لدولة �لبحرينية �حلديثة يف عهد �ملوؤ�س�س �أحمد �لفاحت 

كدولة عربية م�سلمة عام 1783 ميالدية، وذكرى تويل 

ح�سرة �ساحب �جلاللة �مللك �ملفدى مقاليد �حلكم.

»�إن  �جلمعية:  رئي�س  بوزبون  يو�سف  وقال 

�لقيم  تذكرنا بجميل  د�ئًما  �لوطنية  باالأعياد  �الحتفاالت 

�آل خليفة �لكر�م وجت�سدت يف  و�ملبادئ �لتي يحكم بها 

لها  فاعلة  كدولة  �لكبري  �لعامل  هذ�  �لبحرين يف  وجود 

مكانتها بني �لدول و�ل�سعوب و�الأمم، دولة ت�سهم يف تطور 

و�لت�سامح  �ل�سالم  وتر�سخ  باالإن�سان  و�لرقي  �لب�سرية 

وتعاي�س �الأديان، دولة ناه�سة ود�عمة للعمل �الإن�ساين 

يف �لعامل، لها ح�سور يف كل �ملحافل �لدولية و�الإقليمية 

�سائر  يف  و�لكفء  �ملتميز  و�إن�سانها  و�إجناز�تها  بفكرها 

�ملجاالت، دولة ي�سهد لها �لعامل باإخال�سها ملبادئها ويف 

�الرتقاء ب�سعبها«.

�لر�ئدة  �لتنموية  »�مل�سرية  �أن  على  بوزبون  و�أكد 

حل�سرة �ساحب �جلاللة �مللك �ملفدى يف كل �ملجاالت قد 

�لتطور  من حيث  م�سبوقة  كبرية وغري  خطت خطو�ت 

�لقيادة جتلت يف  �الإجناز ونوعيته، و�إن حكمة  وحجم 

�أكرب  ظل  يف  جناحات  حتقق  كانت  �لغالية  مملكتنا  �أن 

�الأزمات �لتي مرت على �لعامل وي�سهد �لتاريخ على ذلك 

�لنفط،  �أ�سعار  و�أزمة  �لعاملية،  �القت�سادية  �الأزمة  �أيام 

�أن  �أزمة �جلائحة �لعاملية، �الأمر �لذي يدل على  و�أخري� 

�لبحرين موعودة يف �ل�سنو�ت �ملقبلة باإذن �هلل لتحقيق 

�ل�سنو�ت  يف  حتقق  ما  على  بناء  كبرية  تنموية  طفرة 

�ملا�سية«.

�حتفاالت  �سمن  �حتفاالً  �لبلديات«  »�سوؤون  �أحيت 

قيام  لذكرى  �إحياًء  �لوطنية  باأعيادها  �لبحرين  مملكة 

�لدولة �لبحرينية �حلديثة يف عهد �ملوؤ�س�س �أحمد �لفاحت 

كدولة عربية م�سلمة عام 1783 ميالدية، وذكرى تويل 

مقاليد  �هلل  حفظه  �ملفدى  �مللك  �جلاللة  �ساحب  ح�سرة 

يف  �ملوظفني  مع  �لوز�رة  م�سوؤولو  ح�سر  وقد  �حلكم. 

�لوز�رة، وذلك يف �لباحة �خلارجية ملقرها يف �ملنامة.

�لبلديات  �سوؤون  وكيل  باأعمال  �لقائم  �ألقت  حيث 

من  رفعت  باملنا�سبة  كلمة  حميد�ن  �سوقية  �ملهند�سة 

خاللها �أ�سمى �آيات �لتهاين و�لتربيكات للقيادة �حلكيمة 

و�إىل �ملوظفني مبنا�سبة �الأعياد �لوطنية.

وت�سمنت �الحتفالية عدة فعاليات �سارك من خاللها 

�ملنا�سبة  بهذه  �عتز�زهم  عن  �لتعبري  يف  �ملوظفون 

�لوطنية �لكبرية.
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�سالم للمليك
������اأَف������ِرُز م�����ا ل������دى الإل�������ه�������اِم ف�����رزا �������سَ

لأغ������������زُل م�����ن خ�����ي�����وط ال�������س���ع���ر ق����زا

�����روِد ال�����ِب�����ْك�����ر م��ن��ه��ا َت�������س���ب���ث ب�����ال�����������سَ

ْز ي����ا م��������دادي ال����ف����خ����َر َط�������ْرزا  وَط������������ِرّ

َف������ُخ������ذُه ف���������راِئ���������دُه  زان����������ت  واإن 

لأه����������ِل ال�������������س������وؤدِد امل����ل����ب����و�����سِ ع����زا

���������س��������الٌم ل����ل����م����ل����ي����ِك ال������وائ������ل������ِي

�������س������الٌم ي���ن���ت�������س���ي ن�����������س�����ًرا وف��������وزا 

�������س������الٌم ي������ا َع�������م�������اَر ال�������������داِر اأن�������َت

�����ا وَرْك����������زا وب���������اين ����س���رح���ه���ا َغ�����ر������سً

�����س����اأ�����س����دُح ب���ال���ق�������س���ي���ِد ب���ك���م ف����خ����اًرا

رم������زا ق�����ل�����ُت  اأو  ي���������ت���������ُه  َورَّ ف����م����ا 

اأاأب���������ل���������ُغ م�����ن�����َك ل���ل���م���ع���ن���ى مت��������اٌم؟

اأاأط�������ي�������ُب م����ن����َك ل�����الأب�����ي�����اِت م���غ���زى؟

ق���ط���ٌب؟ ال����ت����اري����ِخ  يف  م����ن����َك  اأاأ������س�����ه�����ُر 

ُت�����ْع�����زى الأجم��������������اُد  ������س�����ولت�����ِه  اإىل 

اع����ت����داًل؟ الأر����������سِ  يف  م���ن���ِك  اأاأ�����س����م����ُح 

����َب ال������غ������اوي������َن ه����زا  َت�������ُه�������ُز ت����ع���������سُّ
د. رمزان عبدالـله النعيمي

ذراًع����������ا الأوف�������������ى  اأي������ه������ا  ي������ا  األ 

وه����������اَم اجل����������وِد وال���������س����ي����َف املُ������ِع������َزا

َف����ي����ا وط�����ًن�����ا َزَرْع��������������َت ب�������ِه ����س���ب���اًب���ا

واأَْن���������َب���������َت ه�����ا ه���ن���ا ل������الأر�������سِ ك���ن���زا 

َن�����َه�����ْج�����َت احل��������َق والإ���������س��������الَح ن��ه��ًج��ا

واأوَف�������ي�������َت احل������ق������وَق، ف���ك���ي���ف جت�����زى؟ 

ب�����ه�����اٍء يف  امل���������دائ���������َن  ����������رَت  وَع����������مَّ

ف����م����ا زال���������ت ب�����ع�����ِن ال�����ن�����ا������سِ ل���غ���زا 

ُن����ع����ي����ُذ �����س����ن����اك م�����ن ك����ي����د الأع����������ادي

وح���������رزا  ح������ار�������س������ًة  اهلِل  ب������ع������ِن 

����س���ي���ب���ق���ى م������ا ب����ن����ي����ت ب�����ن�����اء �����س����دٍق

وغ�������اي�������ة م�������ا ب�����ن�����و ه�������م�������ًزا ومل�������زا

ه����ب����اٍء يف  ����س���ي���م�������س���ي  م������ك������روا  ف����م����ا 

ومن���������س����ي ل����ل����ع����ال َع����������������ْدًوا وق����ف����زا

ل���ل�������س���الِم رم�����������ًزا  اأواُل  َت�������������دوُم 

رم������زا لأوال  َم����ِل����ي����َك����ن����ا  وُدم�������������َت 

مهرجان القرية الرتاثية.. مزيج رائع من الرتاث ال�شعبي والألعاب والبهجة

جمعية التوافق الوطني تنظم مهرجاًنا باأعياد الوطن يف قاعة �شحيفة »الأيام«
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بتلكو حتتفل بالعيد الوطني املجيد حتت �شعار »#من-البحرين-اإىل-البحرين«

تزامًنا مع احتفالت مملكة البحرين مبنا�سبة العيد الوطني املجيد، اأعلنت 

�سركة بتلكو اإطالق جمموعة متنوعة من الأن�سطة، حتت �سعار »من البحرين 

اإىل البحرين«، من اأبرزها حفل بتلكو الغنائي مب�ساركة املواهب البحرينية؛ جنم 

الرتكي،  جابر  والنجم  ربيعة،  حممد  والنجم  فلربات�سي،  املبدع  الهوب  الهيب 

البحرين  حلبة  يف  م�ساًء  ال�سابعة  ال�ساعة  دي�سمرب   16 بتاريخ  �سيقام  الذي 

اأداء  اأغنية من  الوطني املجيد، �ستطلق بتلكو  العيد  اأفراح  الدولية. ومبنا�سبة 

اأن  بالذكر  اأثناء احلفل. اجلدير  �سيتم غناوؤها يف  فلربات�سي،  البحريني  النجم 

�سيخ�س�س ريع احلفلة اإىل املوؤ�س�سة امللكية لالأعمال الإن�سانية.

بهذه  ملوظفيها  ا  خا�سً احتفالً  بتلكو  �سركة  اأقامت  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 

املنا�سبة يف املقر الرئي�س لل�سركة مبنطقة الهملة. ت�سمن احلفل برامج متنوعة 

كالفعاليات الرتفيهية والغنائية وم�سابقات م�سوقة لفر�سة الفوز بجوائز قيمة. 

ا، قامت ال�سركة بتوزيع تذاكر جمانية جلميع موظفيها حل�سور حفل بتلكو  اأي�سً

الغنائي وال�ستمتاع بالأجواء املو�سيقية.

كما اأعلنت ال�سركة اأنه ميكن �سراء التذاكر عند بوابة حلبة البحرين الدولية 

ميكن  الطابور،  يف  النتظار  وجتنب  ال�سريع  امل�سار  ول�ستخدام  احلفل.  يوم 

تطبيق  اأو   batelco.com اللكرتوين  بتلكو  موقع  طريق  عن  التذاكر  �سراء 

على  يتوجب  بتلكو.  زبائن  غري  ذلك  للجميع، مبا يف  ا�ستخدامه  املتاح  بتلكو 

عند  بالتذكرة  )QR code( اخلا�س  ال�سحيحة  ال�ستجابة  رمز  ابراز  الزبائن 

البوابة لدخول احلفل. كذلك �ستباع تذاكر احلفل يف فروع بتلكو املوجودة يف 

جممع ال�سيتي �سنرت وجممع المناء وجممع ال�سيف )املنامة( وجممع ال�سيف 

)املحرق( وجممع مدينة عي�سى وفرع مدينة حمد.

وبهذه املنا�سبة، �سرح م�سوؤول يف �سركة بتلكو قائالً: »نود بداية اأن نرفع 

اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل املقام ال�سامي حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك 

الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، واإىل حكومة و�سعب 

البحرين الويف، مبنا�سبة احتفالت مملكة البحرين باأعيادها الوطنية«.

احتفال �شركة يو�شف خليل املوؤيد واأوالده بالعيد الوطني البحريني

تزامًنا مع الحتفالت الوطنية، احتفلت �سركة يو�سف خليل املوؤيد واأولده بالعيد الوطني ململكة البحرين وتويل جاللة امللك املفدى مقاليد احلكم، اإىل جانب موظفيها يف اأق�سام �سركة املوؤيد املختلفة.

وبهذه املنا�سبة، قدم فاروق املوؤيد رئي�س جمل�س اإدارة �سركة يو�سف خليل املوؤيد واأولده التهاين والتربيكات جلميع املوظفني يف جميع اأنحاء املجموعة، دعاًيا اإياهم اإىل ال�سعي نحو خري وطننا احلبيب.

»األبا« حتتفل بالعيد الوطني املجيد

)األبا(  �س.م.ب.  البحرين  اأملنيوم  �سركة  اأقامت 

احتفالتها بالعيد الوطني املجيد اخلم�سني والذكرى الثانية 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  لتويل  والع�سرين 

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

دي�سمرب 2021.  املوافق 15  الأربعاء  يوم  وذلك  احلكم، 

اأقامت ال�سركة العديد من الحتفالت يف  وبهذه املنا�سبة، 

خمتلف اأرجاء امل�سهر، اإذ مت تنظيمها ح�سورًيا مع مراعاة 

ملكافحة  الطبي  الوطني  الفريق  وتو�سيات  توجيهات 

فريو�س كورونا »كوفيد-19«. 

ح�سر الحتفالت اأع�ساء الهيئة التنفيذية والإدارية، 

اإىل جانب املوظفني وعمال املقاولني، اإذ عربوا جميًعا عن 

حبهم وولئهم ململكة البحرين. وبهذه املنا�سبة، مت تزيني 

الأحمر  واللونني  بالأعالم  ال�سركة  واأق�سام  دوائر  خمتلف 

ال�سعبية  والأطباق  احللويات  توزيع  مت  كما  والأبي�س، 

البحرينية وال�ستماع لالأغاين الوطنية يف اأجواء ي�سودها 

الفرح والبهجة. 

التنفيذي  الرئي�س  املنا�سبة، �سرح  ويف حديثه خالل 

ل�سركة البا علي البقايل قائالً: 

اأع�ساء  »بالأ�سالة عن نف�سي وبالنيابة عن جميع 

اآيات  اأ�سمى  اأرفع  اأن  ي�سرين  التنفيذية،  الإدارة  فريق 

مقام ح�سرة �ساحب اجلاللة  اإىل  والتربيكات  التهاين 

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

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

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

الوزراء، حفظه اهلل.

للجميع  �سكري  عن  لأعرب  الفر�سة  هذه  واأغتنم 

جناحات  من  ال�سركة  حققته  ما  يف  البارز  لدورهم 

اإنهاء  مًعا على  بقدرتنا  ثقة  املا�سية، وكلي  الفرتة  يف 

للنجاح وذلك  واإر�ساء معايري جديدة  بقوة  العام  هذا 

لها  تتطلع  التي  الوطنية  الأهداف  خمتلف  لتحقيق 

الجتماعية  اجلوانب  يف  البحرين  مملكة  حكومة 

والبيئية واحلوكمة«.

»القاب�شة للنفط والغاز« حتتفل باليوم الوطني

للنفط  القاب�سة  ال�سركة  نظمت 

احتفال  مبنا�سبة  احتفالً  والغاز 

الوطنية  باأعيادها  البحرين  مملكة 

اإحياًء لذكرى قيام الدولة البحرينية 

دولة  الفاحت  احمد  املوؤ�س�س  عهد  يف 

ميالدية،   1783 عام  م�سلمة  عربية 

املتحدة  الأمم  يف  ان�سمامها  وذكرى 

دولة كاملة الع�سوية، وذكرى تويل 

املفدى  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة 

حفظه اهلل ورعاه.

املقر  يف  الحتفال  اقامة  مت  وقد 

بي  جي  برج  يف  لل�سركة  الرئي�س 

املايل،  البحرين  مرفاأ  يف  كورب 

الرئي�س  توما�س  مارك  بح�سور 

للنفط  القاب�سة  لل�سركة  التنفيذي 

وم�سوؤويل  العمل  وفريق  والغاز، 

وموظفي ال�سركات الأخرى يف الربج، 

البحرينية  للعر�سة  ا  عرو�سً و�سمل 

والفعاليات ال�سعبية امل�ساحبة.
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�شوارع وطرقات البحرين تزدان بالزينة ابتهاًجا بفرحة الوطن

املحافظات تتزين اإحياًء لأعياد الوطن اجلميلة

اإنطالق عرو�ض الألعاب النارية اإحتفالً بالأعياد الوطنية
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�شفارتنا يف امريكا حتتفل بالعيد الوطني

�شفري البحرين يف برازيليا يحتفل بالأعياد الوطنية

»املوا�شالت« حتتفل باليوم الوطني املجيد

�شفارتنا يف اململكة املتحدة حتتفل بالعيد الوطني

املحافظة ال�شمالية  حتتفل بالأعياد الوطنية

»التجارة« تقيم احتفالية مبنا�شبة الأعياد الوطنية

هيئة تنظيم �شوق العمل حتتفل بالأعياد الوطنية



ُكْم« »َن�ْسَتاُق َيا َحَمٌد ِلِعيِد ُجُلو�سِ
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بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  مقام  اإىل  مهداة  ق�سيدة 

عي�سى اآل خليفة، ملك مملكة البحرين املفدى حفظه اهلل واأيده، 

وذلك يف الذكرى الثانية والع�سرين لعيد جلو�س جاللته والذكرى 

اخلم�سني للعيد الوطني ململكة البحرين العـزيزة.

ُ ــرَرَّ ـــ ـــ ــّغ ــَت َي ال    اخَلـــــــرَِ  ــــــــسِ  اَلأَر� ــي  ُحـــــبِّ

ـــــْقـــــِدُر َي ــــِة    ــــبرَّ االأَِح ــِر  ـــ ــْج َه ــى  ــَل َع َذا   ــــْن   َم                     

ـــــا ـــــَه نرَّ ــا   اإِ ـــ ــَه ــْن ــَد  َع ـــ ــْع ــُب ــُع   ال ــي ـــ ــِط ــَت ــسْ اَل  اأَ�

ــُ�ُ ـــ ــْك َي َيـــــــــوٍم     ـــلرَّ     ــــ ُك ــي   ــِب ـــ ــْل ــَق َب ُحـــــــبٌّ                       

ـــْت ـــَع ـــسَ اأَْر� اأُمٍّ   ــُن  وُحــ�ــسْ احَلـــــــَنـــاِن  ــُع  ــْب ـــ َن

ــُر ــوَث ـــ َك ِل   ــا   ـــ َه ــاوؤُ ــَم ـــ َف ــُت   ــْئ ــِم ـــ َظ َواإَذا                      

ــِزل ــن ـــ ــــُع  َم ـــــــــَراِب ـــي  َواملَ ـــِل ــــ ْه ــُس اأَ ــا� ــنرَّ ــال ـــ َف

َيــْهــُجـــــُر؟ ــٌت  ــي ِب الــِفـــــرَدو�ــُس   ــــُه   َل ـــْن  َم ــْل  ـــ َه                    

ـــُه   َخـــــــرَُ  الـــــــَوَرى ـــا�ـــسُ ــٌم  َن ــي ـــ ــِظ ـــ ــٌد َع ـــ ــَل ـــ َب

ــِ�ُ ـــ ــْخ ُي ــــَراٍث    ـــــ ُت ـــْن    ــــ َع ــٌد   ــي ـــ ــِل َت ـــا�ـــسٍ   َم                     

ــي ِت ــزرَّ ـــ ــَدَر ِع ـــ ــسْ ــ� ــَن َم ــَري ــْح ــَب ــا ال ـــ ــَه ـــي ِب ـــِن اأَْع

ــُر ـــ ــُح اأَْب ِهـــــَي   ـــــا  اإِّنَ ُقـــــْل   ــْل  ـــ َب َبـــْحـــَريـــُن،                      

ـــَدى ـــَهـــاِمـــِة َوالـــــــنرَّ ـــاَرِة َوالـــ�ـــسَّ ـــسَ ـــ� َبـــحـــُر احَل

ـَُر ُي�ْسب ال   ُعـــــْمــُقـــــَهـــــا   الــَكــَراَمـــــِة   ــُر  ــحـــ َب                     

ِبَهـا ــوا   َعــا�ــسُ ــــْن   َم ــَم  ـــ ــع َوِن ـــاَلُد  ـــِب ال ــَم  ـــ ــْع ِن

ــُر ــسَ ــعــ� املَ َوَطـــــــاَب   ــم   ــُه ـــ ــُع ــاِئ ــَب َط َطــــاَبــــْت                       

ــا ـــ ــَن ــا  َوِنـــْعـــــــَمـــِة  َربِّ ـــ ــَن ـــ ــِع ــاِل ـــِن  َط ــــ ــــْن  ُيْ ِم

َقـــــاِدُر َعــِظـــــْيــٌم      ــٌك   ـــ ــِل ـــ ِم َجـــــــاَءَنـــا   اأَْن                       

ِبَنـا ــا    ـــ ــَم ــسَ ــ� َف اأَْمـــــــَرَنـــــــا   ـــَوىلرَّ   ــــ َت َحــَمـــــٌد   

َيــْفـــــُتـــــُر ال    َعـــــــْزُمـــــــُه    َدوؤُوٌب   َعــَمـــــٌل                      

ــي ــَرِح ـــ ــاف ـــا ِبــــــالِدي  َف َوالــــَيــــوُم ِعـــــــيـــُدِك  َي

َينـُظـُر ـــُوِك    ــــ ـــْح َن ــلُّ    ـــ ــُك ــال َف ـــِنـــي   َوَتـــــــَزيرَّ                    

ــَهـــــا ـــــا   ِبـــــــالِدي  ُكـــــلُّ ـــا   َي ـــاًم ــــ ــون َع ــسُ ــ� ــم َخ

ُر َوَتـــــَطـــــوُّ ـــٌة    ــــ ـــَع ِرْف ــــرٌح    ـــــ َوَف ــٌد   ـــ ــْع ــسَ �                    

ــِذي ـــ ــا  ال ــِدَن ــيِّ ــسَ ــِس  � ــو� ـــ ــُل َوالــَيـــــوُم ِعـــــيــُد ُج

َوَيــْعـــــُمـــــُر ــالِد   ــِب ـــ ال يف  ـــــِنــي  ــْب َي ــكرَّ  ـــ ــَف ان ــا  ـــ َم                     

ــا ــَن ـــاَرت  َل ــا  �ـــسَ ـــ ــَه ــَت ــم ــَك ــُذ  َح ـــ ــن ــُم َحــَمـــــٌد  َف

ُتـْثـِمـُر ــا    ـــ ــًع ــْن ـــ َي ـــــاِء     الــَغــنرَّ ــِة    ـــ ــنرَّ ـــ ــاجَل َك                     

ــــــَت  ُتــِظـــــُلّـــــَنـــــا ـــٌد  واأْن ـــَم ــا َح ـــ َعـــــْقـــــَداِن  َي
َتــكـــــُ�ُ املـَــــــَكـــــــاِرُم   ِبـــــــِه   ـــــداأَت   ب َعــْهـــــًدا                       

�َسْعـِبَهـا َو  ــالِد   ــِب ـــ ــل ِل َنــــــــْهـــــًجــا   ـــَت   ـــي ـــسَ اأَْر�

ــُر ـــ ـــــوؤطِّ ُت ــِد   ــي ــسِ � ــررَّ ال ــِم   ـــ ــْك ــُح ــل ِل َوَغـــــــــَدوَت                       

َلَنـا ًا    َخـــــــــرََْ ــُه    ـــ ــلرَّ ـــ ُك ــًدا   ـــ ــْه ـــ َع ــَت  ــْن ـــ ــسرَّ َد�

ــُر ــسُ ــاأ� َت ــِة    ــبرَّ ـــ ــَح ــاملَ ِب ــَك   ــِب ـــ ــْع ــسَ � َوُقـــــُلـــــوَب                       

ــًة ـــ ــبرَّ ـــ ــــَذرَت  َمَ ـــــ َب ــٍب  َقـــــْد  ـــ ــْل ـــ َق ـــلِّ   ــــ يِف ُك

ــُر ـــ ــْزِه ُي ــَك   ــِم ــس ــا� ِب ــِن  ــَري ــح ــَب ال يف  ــبُّ  ـــ ــاحُل َف                     

ــُكــم ــوب  ُجـــــُلــو�ــسُ ـــ ــُل ــُق عـــَمـــاِق  ال ــٌد  ِبـــــــاأَ ـــ ــَم َح

َيــَتـــــَفـــــاَخـــــُر ِبـــــــَواَلِئـــــــِه     ــْم    ـــ ــُك َل ــٌب    ـــ ــْع ــسَ �                     

َمِلـيَكـَنـا ـــَدوَت  ــــ َغ ِبـــِه  ــسِ   ــو� ـــ ــُل اجُل ــُد  ــي ـــ ِع

ــُر َتــْنـــــ�ــسُ ـــــا    ـــــيــَه ِف ـــَراِح   ــــ ـــالأَْف ِل ــــَدوَت   ـــــ َوَغ                     

ــرًََة ــسِ ــ� ــــَداأَت  َم ـــــ ــــِه  َب ــسِ  ِب ــو� ـــ ــُل ــُد  اجُل ــي ـــ ِع

ــُر ـــ ــُط َتْ ـــاَرْت  �ـــسَ اِت  ـــــــرََْ اخَل ــُب  ــاِئ ــَح ــسَ � َو                      

ــُكــم ــِد  ُجــُلـــــو�ــسِ ــي ـــ ــِع ــاُق  َيـــا  َحــَمـــــٌد   ِل ــَت ــسْ ــ� َن

ُ ُنــَعـــــ�ِّ ــِه   ــي ـــ ِف ــْكـــــِر  الــ�ــسُّ ــِم   ــي ــِظ َع ــْن  ـــ َع َلــــَك                       

ُتـِزْيُنَهـا ـــَت   ــــ اأَْن ــيِّ   ــِب ـــ َه ــذرَّ ـــ ال ــا  ـــ ــِدَه ــْي ـــ ــِع َوِب

ُمــْبــِهـــــُر ـــْيـــُنـــَك   َيِ ــْت   ــَع ــَن ــسَ � َمـــا   ــُل   ــي ـــ ــِم ــَج َف                     

ــا ـــ ــَه ــِل ـــ ْه ـــــالِد  َواأَ ــِب ـــ ــل ــْم   ِل ــُت ــسْ ــَر� ـــ َحـــــَمـــــٌد َغ

ُتـْثـِمـُر ــِة     ــبرَّ ـــ ــَح ــاملَ ِب َخـــــرٍَ   ـــَجـــــــاَر    اأَ�ـــسْ                     

ـــَويِفِّ  َمــَكـــــاَنـــــًة ــــ ـــــِب   ال ــْع ــلــ�ــسرَّ ــَت  ِل ــْي ــَل ـــ ـــ اأَْع

َيـْفـَخـُر َدوًمـــــا  ــلرَّ  ـــ َظ ــَك   ــِم ــا�ــس ِب ــعــُب  َفــالــ�ــسرَّ                     

ِبا�سِمُكم ــُر  ــَخ ــف َت ــَن  ــَري ــْح ــَب ال َتــــَرى  ـــــَذى  َوِل

ُر ــرِّ ـــ ــَك ُت ــيــَك    ـــ ـــ ِف ــَل   ــي ـــ ِق حَلـــــٍن   َوِلــُكـــــلِّ                        

ــاأُنـــــُه ــَم   �ــسَ ــاَظ ـــ ــَع َفـــــَوَهــْبــَتـــــَنـــــا   َمـــــــًدا   َت

ــُكـــــُر َوَنــ�ــسْ َوَهـــــْبــَت   ــا   ـــ مِلَ ــُن   ــِدي ـــ ُن ــْم   ــُك ــَل َف                     

ــُه ـــَدى َل ـــسْ ـــْن اأَ� ــَل َم ــ�ــسَ ــُكــُر َف ـــْن َلــيــ�ــَس َيــ�ــسْ َم

َي�ْسُكـُر ال    ــِه   ـــ ــَربِّ ـــ ِل ــِنـــــْيــِع   الــ�ــسرَّ ــَن   ــسْ ــ� ُح                     

ِجـْئَتَنـا اأَْن    ـــَنـــــــا     َربرَّ ــُكـــــُر   َنــ�ــسْ ـــــــاهلَل    َف

ـــــُر َتـــــَدُبّ َو   ــٌة    ــَم ـــ ــْك ِح َفـــــَطــْبــُعـــــَك   َحـــــَمـــــٌد                       

ــْم ـــ ــُك ــَح    اِلأَنرَّ ـــ ــِدْي ـــ ــَك  املَ ـــ ـــــيــُل   َل ــِك ـــــــا  َن اإِنرَّ

َمــاِهــــــــُر ــاَدِة     ـــ ــَي ـــ ــِق ال ـــْزٍم  يف   ــــ َع ـــاُن  ــــ ُربرَّ                     

ِلِه ِلَف�سْ ــِه    ــْي ـــ ــِل ـــ َع ُنـــــْثــِنــي  ــم   ــرَُُك ـــ َغ َمـــْن  

َظــاِهـــــُر ــيٌّ    ــِل ـــ َج ــٌد   ـــ ــَم َح ـــا   َي ـــــُل   َفـــــالــَفــ�ــسْ                      

ــُه ـــ ــبُّ ـــ ــُكـــــْم  َوُتِ ــِب ـــ ــْع ــَح  �ــسَ ــاِل ـــ ــسَ ــ� َتـــرَعـــى َم

ــُر ـــ ــَدِبّ ـــ َوُت ــٍة    ــَم ـــ ــَك ــِح ِب االأُُمـــــــــوَر   ـــِزُن   ــــ َت                      

ــرَُُه ـــ َغ َذا  ــْن   ـــ ــَم َف َحــَمـــــٌد  ــُن   ـــ ــُك َي ــْم   ـــ َل اإِْن 

ُر ــدِّ ـــ ــَق ـــ وُي ــِه   ـــــِب ــْع �ــسَ ـــــاِعـــــَر   َمــ�ــسَ ــى   ــْرَع ـــ َي                      

ــَبــت ــعرَّ ــِق  َتــ�ــسَ ــِرْي ـــ ــطرَّ ــُك  يف ال ــاِل ــسَ ــ� فــــاإذا املَ

ــُر ــسَ ــ� ْي اأَ ــَو   ـــ ُه ــا   ـــ َم َتــْخـــــَتـــــاُر   َبــْيــِنــِهـــــا   ــْن  ـــ ِم                      

ــٌد    ُمــَتـــــَمـــــِر�ــٌس ـــ ــاِئ ـــ ـــــــــَك    َق ــٌد   اِلأنرَّ ـــ ــَم ـــ َح

ُتـــــَقـــــِرُر ـــوَر  ــــ ُم االأُ َتـــــِزَن  اأَْن   َبـــــْعـــــِد  ــْن  ـــ ِم                      

َلـَنـا اأٌخ   ـــَت   ــــ َواأْن َواِلـــُدَنـــــــا   ـــــــَت  اأَْن َبــــْل  

َن�ْسُعـُر ـــا    ــــ اإِنرَّ ُذَراَك   ـــــــَت   َتْ ِبــــاالأَْمــــِن                        

ــٌت   َواِحـــــٌد ـــ ــْي ــُن   ِب ــَري ـــ ــح ــَب ــا   ال ــاأَنرَّ ـــ ــَك ـــ َف

ــُدُر ـــ ــْن َي ـــــــــاٍم    ِوَئ يِف   ــٌب   ـــ ــْع ــسَ َو� ــٌك   ـــ ــِل َم                      

َواِرٌث ظـــــلٌّ   ــِن    ــَري ـــ ــْح ــَب ـــ ــل ِل ـــــــــَت   اَلأْن َو 

َت�ْسَهـُر ــَك    ـــ ــُن ــْي ـــ َوَع اأَْعــُيــُنـــــَنـــــا   َفـــــَتـــــَنـــــاُم                        

َعـْزُمـَنـا ــوى  ـــ ــَق َي ــاَن   ــَم ــل ــسَ � اأََبـــــا   َيـــا  َبــــَك  

ـــــُروا ــْقــَه ُي ــْن  ـــ َل َمــِلــْيــُكــُهـــــم   ـــَت  ــــ َواأْن َقـــــوٌم                        

ــًة ـــ ــْزَداَن ـــ ُم ــًة     ـــ ــيرَّ ـــ َتِ فُّ    اأَزُّ ــْم    ـــ ــُك ـــ ــَل ـــ َف

َتْقـُطـُر ــًرا   ـــ ــْط ِع َو  ــِري   ــِدْي ـــ ــْق َت َبــَعــِظـــــْيــِم                      

الُعـال لــَبــحـــــَريــِن  َغـــــَدا  ــِس  ــو� ــُل ـــ اجُل ِعـــــيــُد 

َنـــــْذُكـــــُر ــَزاٍز    ــِت ـــ ــاْع ـــ ِب ـــــْيــًدا    َمِ ــًدا    ــي ـــ ِع                     

ّقـْد ــاَن   ــَم ــل ــسَ � اأَبـــا  َيــا  ـــِرَك   ــــ ِذْك َلــِطـــــيــُب  َو 

ُتــْذَكــُر َيـــــــوٍم   ــلِّ   ـــ ــُك ِب ــاَر  ــسَ � َكـــــــالـــِوْرِد                       

ــا ـــ ــاُدَن ـــ ْمَ ــْت  ِبــُكــْم  اأَ ــَل ـــ ـــــُذ اْعــَتــَلـــــيــَت َع ــْن ُم

ُيـْنـَكـُر ال    ـْقــَتـُه   َحـقرَّ َفـــــَمـــــا   ــٌد   ـــ ــَم َح                     

ــًا ـــ ــَب َواِج ــُرَك  ـــ ــُك �ــسُ الــِعـــــيــِد  ــوَم  ـــ َي ــاَن  ـــ َك اإْن 

ُت�ْسَكـُر ـــــــوٍم    َي ــلرَّ   ـــ ُك ـــــَك   َحـــــقُّ ــَت  ـــ ــاَلأْن ـــ َف                     

َلُكـْم ـــــًرا   ــْك �ــسُ ــْم   ــُك َل ــْكـــــًرا  �ــسُ ــم  ــُك َل ــْكـــــًرا  �ــسُ

اأَْجـــــــَدُر ـــــا    ِمـــــنرَّ ْكـِر   ِبـال�سُّ ــْم    ـــ ــُك ـــ اأَنرَّ اإِْذ                       

د. عبد�لـله بن �أحمد من�ضور �آل ر�ضي
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