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رئي�س الوزراء يتلقى برقيات تهنئة مبنحه جائزة »رجل الدولة«

�آل خليفة  �سلمان  بن  �المري خليفة  �مللكي  �ل�سمو  تلقى �ساحب 

�مل�سوؤولني  كبار  من  �لتهنئة  برقيات  من  مزيد�  �لوزر�ء  رئي�س 

�لبحرين مبنا�سبة منح �سموه جائزة رفيعة  و�ملو�طنني يف مملكة 

�مل�ستوى من قبل منتدى قيادة �الأعمال �الآ�سيوي، وهي جائزة رجل 

�لدولة تقدير�ً ل�سموه كاأحد �أبرز �ل�سخ�سيات �لقيادية �لدولية �لتي 

�القت�سادية  �ملكانة  وتبووؤ  �الآ�سيوية  �لقارة  جناح  يف  دور�ً  لعبت 

�المنائية يف  �لفعال يف دفع وتنفيذ �خلطط  �لقوية، ولدور �سموه 

مملكة �لبحرين، رفعو� فيها ��سمى �آيات �لتهاين و�لتربيكات ل�سمو 

رئي�س �لوزر�ء بهذه �ملنا�سبة، م�سيدين باإجناز�ت �سموه �لعديدة يف 

جمال تر�سيخ مبادئ �لعالقات �لدولية وت�سهيل �إقامة �ال�ستثمار�ت 

ودول  �لبحرين  مملكة  بني  �الجتماعية  �لعالقات  ودعم  �مل�سرتكة 

�آ�سيا �لتي ي�سهد لها �جلميع حمليا و�قليميا ودوليا، �سائلني �ملوىل 

عز وجل �أن ميتع �ساحب �ل�سمو �مللكي رئي�س �لوزر�ء بو�فر �ل�سحة 

و�ل�سعادة و�ن يوفقه ملا فيه خري وتقدم و�زدهار مملكة �لبحرين.

تهنئة  برقيات  �لوزر�ء  رئي�س  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  تلقى  فقد 

من كل من:-

-عبد�لنبي عبد�هلل �ل�سعلة

لل�سباب  �لعامة  �ملوؤ�س�سة  رئي�س  �جلودر  حممد  ه�سام   -

و�لريا�سة

-�سباح �سامل �لدو�سري وكيل وز�رة �لعمل

�لرب�مج  �د�رة  مدير  �لبوعينني  �ل�سي�سي  عبد�لوهاب  -حممد 

�الجتماعية و�سوؤون �ملجتمع يف حمافظة �ملحرق 

�لفنار  �سركة  �إد�رة  جمل�س  ع�سو  �ل�سعلة  عبد�لنبي  -م�سعل 

لال�ستثمار �لقاب�سة

�لبحرين لت�سامح وتعاي�س  -يو�سف حممد بوزبون - جمعية 

�الديان

-فاطمة �سلمان حممد ع�سو جمل�س �ملحرق �لبلدي

-عائلة حممد بن �سلمان �ملحميد. �سمو رئي�س الوزراء

جاللة امللك

رئي�س الوزراء يتلقى برقيات تهنئة مبنا�سبة الأعياد الوطنية

�سلمان  بن  خليفة  �الأمري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  تلقى 

ح�سن  حاجي  من  تهنئة  برقية  �لوزر�ء  رئي�س  خليفة  �آل 

�لبلقية �سلطان بروناي مبنا�سبة �حتفال مملكة �لبحرين 

�حياًء  دي�سمرب   17-16 يومي  يف  �لوطنية  باأعيادها 

�لدولة �لبحرينية �حلديثة يف عهد �ملوؤ�س�س  لذكرى قيام 

ميالدية،   1783 عام  ��سالمي  عربي  ككيان  �لفاحت  �حمد 

كاملة  كدولة  �ملتحدة  �المم  يف  الن�سمامها   42 و�لذكرى 

لت�سلم ح�سرة �ساحب �جلاللة  و�لذكرى 14  �لع�سوية، 

رئي�س  ل�سمو  تهانيه  �سادق  �سمنها  �حلكم  ملقاليد  �مللك 

ل�سموه  متمنيا  �ملجيدة،  �لوطنية  �ملنا�سبة  بهذه  �لوزر�ء 

�لبحرين  مملكة  ول�سعب  و�ل�سعادة  �ل�سحة  موفور 

��سطر�د �لتقدم و�لرخاء.

وتلقى �ساحب �ل�سمو �مللكي �المري خليفة بن �سلمان 

�لدكتور حازم  �آل خليفة رئي�س �لوزر�ء برقية تهنئة من 

�لببالوي رئي�س جمل�س �لوزر�ء بجمهورية م�سر �لعربية 

باأعيادها  �لبحرين  مملكة  �حتفال  مبنا�سبة  �ل�سقيقة 

قيام  لذكرى  �حياًء  دي�سمرب  يومي 17-16  �لوطنية يف 

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

و�لذكرى  ميالدية،   1783 عام  ��سالمي  عربي  ككيان 

42 الن�سمامها يف �المم �ملتحدة كدولة كاملة �لع�سوية، 

و�لذكرى 14 لت�سلم ح�سرة �ساحب �جلاللة �مللك �ملفدى 

حفظه �هلل ورعاه ملقاليد �حلكم.

بهذه  �لوزر�ء  رئي�س  ل�سمو  تهانيه  �سادق  �سمنها 

�ملنا�سبة �لوطنية �ملجيدة، متمنيا ل�سموه موفور �ل�سحة 

�لتقدم  ��سطر�د  �لبحرين  مملكة  ول�سعب  و�ل�سعادة 

و�لرخاء.

كما تلقى �ساحب �ل�سمو �مللكي �المري خليفة بن �سلمان 

�ل خليفة رئي�س �لوزر�ء برقية تهنئة من �ل�سيخة ح�سينة 

مملكة  �حتفال  مبنا�سبة  بنغالدي�س  وزر�ء  رئي�سة  و�جد 

دي�سمرب   17-16 يومي  يف  �لوطنية  باأعيادها  �لبحرين 

عهد  يف  �حلديثة  �لبحرينية  �لدولة  قيام  لذكرى  �حياًء 

 1783 عام  ��سالمي  عربي  ككيان  �لفاحت  �حمد  �ملوؤ�س�س 

ميالدية، و�لذكرى 42 الن�سمامها يف �المم �ملتحدة كدولة 

�ساحب  ح�سرة  لت�سلم   14 و�لذكرى  �لع�سوية،  كاملة 

�جلاللة �مللك ملقاليد �حلكم.

�عربت فيها عن �سادق تهانيها ل�سمو رئي�س �لوزر�ء 

موفور  ل�سموه  متمنية  �ملجيدة،  �لوطنية  �ملنا�سبة  بهذه 

��سطر�د  �لبحرين  مملكة  ول�سعب  و�ل�سعادة  �ل�سحة 

�لتقدم و�لرخاء.

دعا �إىل ر�س �ل�سفوف وتعزيز �لتعاون.. �أمني جمل�س وزر�ء �لد�خلية �لعرب :

على املواطن اأن ي�سعر مب�سوؤوليته ال�سخ�سية عن ا�ستتباب الأمن وال�ستقرار
�لد�خلية  وزر�ء  ملجل�س  �لعام  �الأمني  �كد 

�الحتفال  �ن  كومان  علي  حممد  �لدكتور  �لعرب 

هذ� �لعام بيوم �ل�سرطة �لعربية ياأتي يف ظروف 

�أمنية دقيقة تعي�سها �أغلب بلد�ن �ملنطقة �لعربية، 

و�الإرهاب  �جلرمية  با�ستفحال  تتميز  ظروف 

و�نت�سار �ل�سالح و�لقر�سنة �الإلكرتونية وتهريب 

�لب�سر و�ملخدر�ت و�سائر �ل�سلع �ال�ستهالكية.

�م�س مبنا�سبة يوم  وقال يف ر�سالة وجهها 

�أن  يجب  كهذه  ظروف  �نه يف  �لعربية  �ل�سرطة 

يوم  ذكرى  �لتي حتملها  �لنبيلة  �ملعاين  ن�ستلهم 

يوم  1972م،  عام  دي�سمرب  من  ع�سر  �لثامن 

�لدول  �الأمني يف  �لقر�ر  �سناع  �إر�دة  فيه  تالقت 

و�الأمن  �ل�سرطة  لقادة  موؤمتر  �أول  يف  �لعربية، 

�لعربية  �الإمار�ت  بدولة  �لعني  مبدينة  �لعرب 

وجه  يف  و�حد�ً  �سفاً  �لوقوف  على  �ملتحدة، 

�الإمكانيات وبذل كل  �الإجر�م، وعلى ت�سخري كل 

�لت�سحيات من �أجل �أمن �ملو�طن و�سالمة �لوطن. 

�إجناز�ت كبرية حتققت منذ ذلك �لتاريخ جعلت 

بالتقدير  يحظى  �مل�سرتك  �لعربي  �الأمني  �لعمل 

عربياً ودولياً.

و�و�سح �ن ميزة �الأمن �لعربي و�سر جناحه 

تكمن يف عدم �الكتفاء مبا �أجنز �أو �لركون �إىل ما 

حتقق، يف �حلر�س على �لتطوير �مل�ستمر وعلى 

�لظروف  هذه  ففي  �مل�ستجدة..  �لدروب  �رتياد 

�لتي ت�سهد حتديات �أمنية متنوعة وحتوال �سبه 

حاجة  نحن  و�أدو�ته  �الإجر�م  جماالت  يف  يومي 

�إىل ��ستح�سار روح �لثامن ع�سر من دي�سمرب، �إىل 

ر�س �ل�سفوف وتعزيز �لتعاون و��ستجالء �سبل 

�ملو�جهة �لفعالة لالإجر�م �ملتنوع �ملتجدد. 

�جلهات  بع�س  فاإن  لالأ�سف  �نه  و��ساف 

�الأمني  و�النفالت  �لبلبلة  �أو�ساع  تنا�سبها  �لتي 

�الأمني،  �لعمل  �سبيل  يف  �لعقبات  ت�سع  تفتاأ  ما 

�سمعتهم،  وت�سويه  �ل�سرطة  رجال  با�ستهد�ف 

دو�فعهم،  يف  و�لت�سكيك  ت�سحياتهم  بتدني�س 

�لتي  �ملغر�سة  و�ل�سائعات  �لكاذبة  باالأر�جيف 

تفكك حلمة �ملجتمع وتفُت يف ع�سده. ولكننا يف 

�أجهزة �ل�سرطة �لعربية ال نبايل بالت�سحيات وال 

نلتفت �إىل �ملعاناة، ال تهمنا �الأر�جيف وال تعنينا 

للوطن،  قرباناً  �أكفنا  على  �أرو�حنا  �الأكاذيب، 

و�آذ�ننا �سماء عن كل ما يثبط �لعزمية ويحول 

دون �لر�سالة �ل�سريفة. 

�لد�خلية  وزر�ء  ملجل�س  �لعام  �الأمني  وقال 

�لعرب �ن �جلهة �لوحيدة �لتي تعنينا هي �ملو�طن 

�لذي نذرنا �أنف�سنا حلمايته و�لذي ال غنى لنا عن 

م�ساندته ومعا�سدته، الأن �أي عمل �أمني ال يحظى 

بالف�سل  عليه  حمكوم  �ملو�طنني  وم�ساندة  بدعم 

على  �لعمل  �أولويات جهودنا  من  فاإن  لذ�  �سلفاً. 

تعزيز �لعالقة مع �ملو�طن ومع فعاليات �ملجتمع 

��ستتباب  ينا�سبهم  ال  �لذين  �أن  خا�سة  �ملدين، 

�لعالقة.  هذه  لتوتري  جهد�ً  يدخرون  ال  �الأمن 

ب�سرورة  �أ�سال  يوؤمنون  �ملو�طنني  من  كثري 

تقدمها  �لتي  �لت�سحيات  �الأمني ويقدرون  �لعمل 

�أجهزة �ل�سرطة و�الأمن يف هذ� �ملجال، و�لقليل من 

�ملو�طنني �لذين مل يكونو� على وعي تام باأهمية 

�لعمل �لوطني �أفاقو� – مع �الأحد�ث �لتي �سهدتها 

�الأمني  �النفالت  هول  على   – �لعربية  �ملنطقة 

وعلى حجم �ملعاناة �لتي يتكبدها رجال �ل�سرطة 

يف �سبيل ر�حتهم وطماأنينتهم. ينبغي لنا �ليوم 

�أن نعمل على تعزيز هذ� �ل�سعور من خالل متتني 

�للحمة ين �ل�سرطة و�ملجتمع عن  طريق �مل�سي 

ورعاية  �الإن�سان  حقوق  �حرت�م  تعزيز  يف  قدماً 

�إطار  يف  لهم  �لدعم  �أوجه  كل  وتقدمي  �ملو�طنني 

�ملو�طنني  هموم  من  قريبة  جمتمعية  �سرطة 

حري�سة على مد يد �لعون و�مل�ساعدة لهم يف كل 

مناحي �حلياة.  و�كد �سرورة �ن ي�سعر �ملو�طن 

�الأمن  ��ستتباب  عن  �ل�سخ�سية  مب�سوؤوليته 

و�ال�ستقر�ر، وهو �سعور ك�سفت �الأحد�ث �الأمنية 

من  كثري  لدى  جتذره  عن  �ملنطقة  �سهدتها  �لتي 

�لتي  �ملظاهر  تلك  ر�ئعة  هي  كم  وقال:  �لنا�س 

ر�أيناها خالل �الأحد�ث ال�سطالع �ملو�طنني مبهام 

متاري�س  و�إقامة  دوريات  وت�سيري  �حلر��سة 

�لوحد�ت  مع  د�ئم  وتو��سل  �ملجرمني،  ملو�جهة 

�ل�سعور  هذ�  بقاء  �ىل  كومان  ودعا  �الأمنية. 

غري  �لدو�م  على  �ملو�طنني  وجد�ن  يف  حا�سر�ً 

حمدود باأوقات �الأزمات.. و�أن يكون هذ� �ل�سعور 

حامالً  �الأمنية،  �الأجهزة  مع  �لتعاون  �إىل  د�فعاُ 

على �لت�سارك معهم يف مو�جهة �جلرمية، م�ستند�ً 

و�الإجر�م ال  �ل�سر  باأن مو�جهة  �إىل وعي حقيقي 

من  بد  ال  بل  فح�سب  �الأمنية  باجلهود  تتاأتى 

رفدها بجهود �ملو�طنني وفعاليات �ملجتمع �ملدين 

�ملختلفة. عندئذ نكون قد �أقمنا �سر�كة جمتمعية 

�لت�سحيات  تعزز  �جلرمية،  مو�جهة  يف  فعالة 

�لتي يقدمها رجال �ل�سرطة �لعرب، و�لتي ي�سكل 

�أ�سحابها معنى  بها وتكرمي  و�العرت�ف  تقديرها 

دي�سمرب  من  ع�سر  �لثامن  معاين  من  نبيالً  �آخر 

�ملجيد.

امللك يهنئ ملك بوتان

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

�آل خليفة برقية تهنئة �ىل جاللة �مللك جيكمي كي�سار 

بوتان، وذلك مبنا�سبة ذكرى  و�جن�سوك ملك مملكة 

�أطيب  فيها عن  �عرب جاللته  لبالده،  �لوطني  �ليوم 

بهذه  و�ل�سعادة  �ل�سحة  مبوفر  له  ومتنياته  تهانيه 

�ملنا�سبة �لوطنية.

وزير الديوان امللكي ي�سكر املهنئني 

بعيد جلو�س امللك والعيد الوطني 

بن  حمد  �مللك  �جلاللة  �ساحب  ح�سرة  من  باأمر 

عي�سى �آل خليفة تقدم وزير �لديو�ن �مللكي بو�فر �ل�سكر 

و�لتقدير وعظيم �المتنان �إىل كبار �أفر�د �لعائلة �ملالكة 

�لكرمية ورئي�سي جمل�سي �لنو�ب و�ل�سورى و�ملحكمة 

�لد�ستورية و�ملجل�س �الأعلى للق�ساء و�لوزر�ء و�أع�ساء 

و�أع�ساء  وروؤ�ساء  و�ملحافظني  �لت�سريعية  �ل�سلطة 

�ملجال�س �لبلدية و�الأجهزة �لتنفيذية فيها و�ىل خمتلف 

�لقطاع  و�سركات  �لدولة  وهيئات  وموؤ�س�سات  وز�ر�ت 

وخارجها  �لبالد  د�خل  �ملو�طنني  جميع  و�ىل  �خلا�س 

و�ىل روؤ�ساء �لبعثات �لدبلوما�سية �ملعتمدة لدى مملكة 

�لبحرين و�ىل روؤ�ساء �لبعثات �لدبلوما�سية �لبحرينية 

�ل�سيا�سية  �جلمعيات  روؤ�ساء  و�ىل  فيها  و�لعاملني 

�الأندية  و�أع�ساء  وروؤ�ساء  �لعام  �لنفع  وجمعيات 

حترير  روؤ�ساء  و�ىل  �لريا�سية  و�الحتاد�ت  �لوطنية 

�ل�سحف �ملحلية وو�سائل �الإعالم �ملختلفة و�ىل �ملقيمني 

عن  �أعربو�  �لذين  �لعزيزة  �لبحرين  مملكة  �أر�س  على 

خال�س تهانيهم وفي�س م�ساعرهم مبنا�سبة ذكرى عيد 

�لوطني  و�لعيد  �مللك  �جلاللة  �ساحب  ح�سرة  جلو�س 

�ملجيد من خالل برقيات �لتهاين �أو �الت�ساالت �أو �الإعالن 

يف �ل�سحف �ملحلية و�ل�سو�رع �لرئي�سية و�إبر�ز مظاهر 

�إقامة  خالل  من  �ململكة  حمافظات  خمتلف  يف  �لفرح 

ومبا  �ل�سعبية  و�مل�سري�ت  و�ملهرجانات  �الحتفاالت 

فا�ست به قر�ئحهم من ق�سائد جميلة ومقاالت معربة 

�لتعبري  �أ�سكال  وجميع  وتلفزيونية  �إذ�عية  ومقابالت 

�الأخرى بهذه �ملنا�سبات �لوطنية �ملجيدة.

و�بتهل وزير �لديو�ن �مللكي �ىل �هلل �لعلي �لقدير �ن 

يدمي على �لبحرين �لعزيزة �منها و��ستقر�رها وما تنعم 

به من نه�سة وتقدم و�زدهار.

د. حممد علي كومان

وزير الديوان امللكي

خطاب �مللك حمل موؤ�سر�ت ملرحلة �أكرث �إ�سر�قاً.. �ل�سالح:

توجيه امللك لبناء 40 األف وحدة �سكنية ينهي كافة الطلبات الإ�سكانية

جمل�س  رئي�س  �ل�سالح  علي  �أ�ساد 

�ل�سامية  �لكلمة  مب�سامني  �ل�سورى 

بن  حمد  �مللك  �جلاللة  �ساحب  حل�سرة 

جاللته  تف�سل  لدى  خليفة  �آل  عي�سى 

�أقيم  �لذي  �الحتفال  �لكرمية  برعايته 

�لبحرين  مملكة  �حتفاالت  مبنا�سبة 

 17-16 يومي  يف  �لوطنية  باأعيادها 

�لدولة  قيام  لذكرى  �إحياًء  دي�سمرب 

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

عام 1783  �إ�سالمي  عربي  ككيان  �لفاحت 

الن�سمامها  �لـ42  و�لذكرى  ميالدية، 

كاملة  كدولة  �ملتحدة  �الأمم  ملنظمة 

�لع�سوية، و�لذكرى �لـ14 لت�سلم ح�سرة 

�ساحب �جلاللة �مللك �ملفدى ملقاليد �حلكم، 

الفتاً معاليه باأن خطاب جاللة �مللك �ملفدى 

ملرحلة  و��سحة  موؤ�سر�ت  حمل  �هلل  رعاه 

�أكرث �إ�سر�قاً. 

�أ�سمى  �ل�سورى  رئي�س جمل�س  ورفع 

جاللة  ملقام  و�لتربيكات  �لتهاين  �آيات 

رئي�س  �مللكي  �ل�سمو  و�ساحب  �مللك 

ويل  �مللكي  �ل�سمو  و�ساحب  �لوزر�ء 

لرئي�س  �الأول  �لنائب  �لقائد  نائب  �لعهد 

�لعزيزة  �ملنا�سبة  بهذه  �لوزر�ء  جمل�س 

على �جلميع و�أ�ساد بالتوجيهات �لكرمية 

لبناء  �لوطنية  �ملنا�سبة  بهذه  جلاللته 

يف  جديدة  �سكنية  وحدة  �ألف  �أربعني 

�الأخرى  و�خلدمات  ممكنة  مدة  �أق�سر 

حر�س  من  نابع  ذلك  باأن  موؤكد�ً  �ملكملة، 

�لكرمية  جاللته و�هتمامه لتوفري �حلياة 

�إىل  الفتاً  للمو�طنني،  �ملنا�سبة  و�لبيئة 

حر�س جاللة �مللك على توفري كل رغبات 

�ملو�طنني و�حتياجاتهم �إمياناً من جاللته 

�ال�سكانية  �لطلبات  كافة  �إنهاء  باأهمية 

ب�سكل نهائي.

الإن�ساء  �مللك  جاللة  توجه  �أن  و�أكد 

�لقيادة �لع�سكرية �ملوحدة يهدف �إىل �سمان 

�لتن�سيق  ومركز  �مل�سرتك  �لدفاعي  �لعمل 

�لبحري لالأمن �لبحري بالبحرين وتوفري 

مقار لهما، تاأكيد على ما ميثله �ملركز�ن من 

باعتبار  �خلليجي  لالحتاد  حقيقية  نو�ة 

�أن �ل�سق �لدفاعي �لع�سكري هو �أحد �أبرز 

�أركان �لتحالفات �الإقليمية و�لدولية.

و�أكد �ل�سالح �أن �إ�سارة جاللته للدور 

�لدفاع و�الأمن، جاء  �أجهزة  به  �لذي تقوم 

ملنت�سبي  �لكبرية  �لوطنية  للجهود  ثناء 

هذه �الأجهزة كافة، �لذين مل يدخرو� جهد�ً 

و��ستقر�ره  �لوطن  هذ�  �أمن  على  للحفاظ 

توجه  عالياً  مثمناً  مكت�سباته،  وحماية 

�خلليجية  �لوحدة  �عتبار  �مللك  جاللة 

�أولوية بحرينية، خا�سة يف هذه �لظروف 

كون  �ملنطقة،  بها  به  متر  �لتي  �ل�سعبة 

�آمن  ومالذ  قوة  م�سدر  �خلليجي  �الحتاد 

له �أبعاد �سيا�سية و��سرت�تيجية يرقى �إىل 

دول  �سعوب  �إليه  تتطلع  �لذي  �لطموح 

جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية.

�ل�سورى  جمل�س  رئي�س  �أ�ساد  كما 

مملكة  تنتهجها  �لتي  �النفتاح  ب�سيا�سة 

باأن  موؤكد�ً  �لعامل،  دول  مع  �لبحرين 

متكننا  قوة  م�سدر  �عتربها  �مللك  جاللة 

�لناجحة  �لتجارب  من  �ال�ستفادة  من 

�أد�ئنا �لوطني يف �ستى �ملجاالت،  لتطوير 

�لقوي  �القت�ساد  بناء  على  ي�ساعد  وذلك 

وزيادة �لناجت �ملحلي و�لتنمية �مل�ستد�مة، 

معترب�ً هذ� �لتوجه توجه حكيم وذو �أبعاد 

�لظروف  حت�سني  على  بالفّعال  تنعك�س 

�خلدمات  وتوفري  للمو�طنني  �ملعي�سية 

�الأ�سا�سية لهم.

وعاهد رئي�س جمل�س �ل�سورى جاللة 

�أمانة  بكل  �لعمل  مو��سلة  على  �مللك 

�لدميقر�طية،  �أ�س�س  لتكري�س  وم�سوؤولية 

روح  ون�سر  �لوطنية،  �لوحدة  ومتتني 

جميع  بني  و�لت�سامح  و�ملحبة  �لتعاي�س 

خمتلف  من  �لطيبة  �الأر�س  هذه  �أبناء 

و�لت�سريعات  �ل�سيا�سات  �الأديان، وو�سع 

�ملالئمة من �أجل �لبناء و�لتنمية وتر�سيخ 

�لغايل؛  بلدنا  يف  و�لرخاء  �ال�ستقر�ر 

وتعزيز مبد�أ �لتعاي�س �مل�سرتك و�لت�سامح 

�ل�سفوف  ر�س  �أجل  من  و�ملحبة،  و�الألفة 

وتقدمي �مل�سلحة �لوطنية فوق كل �عتبار، 

نحو  �لبحرين  �سعب  طموحات  وتلبية 

�حل�ساري  و�لتقدم  �لتطور  من  �ملزيد 

حتقيقاً مل�ستقبل �أف�سل لالأجيال �لقادمة.

علي ال�سالح


