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الفتنة لأبواق  الت�صدي  ثابًتا ل يتزحزح يف  البحريني جعله  واأع��ل��ىوعي  اأ���ص��م��ى  ه��دف��ا  ال��وط��ن��ي��ة  امل�صلحة  وج��ع��ل  ال��وع��ي  تتطلب  امل�����ص��ت��ج��دات 

�ضعبنا قادر على اإحراز املزيــــــــــد من القفزات احل�ضارية والتنمـويـة
ما حتقق من اإجنازات بقيادة جاللة امللك و�صل بالبحرين للعامل����������������������������ية... �صمو رئي�س الوزراء:

اأعرب رئي�س الوزراء �ص���احب ال�صمو امللكي 
الأم���ر خليفة بن �ص���لمان ع���ن اعت���زازه مبواقف 
�ص���عب البحري���ن امل�رشف���ة التي يثب���ت فيها حبه 
لوطنه والتفاف���ه حول قيادت���ه يف مواجهة كل ما 
يحاك �ص���د البلد م���ن موؤامرات، موؤكدا �ص���موه اأن 

كرامة الإن�صان البحريني حمفوظة ومل ولن مت�س.
وقال �ص���مو رئي�س ال���وزراء، لدى ا�ص���تقبال 
�ص���موه جمعا كبرا من امل�صوؤولني ورجال الأعمال 
وال�ص���حافية  الفكري���ة  والنخ���ب  واملواطن���ني 
والإعالمية، اأن كرامة الإن�ص���ان البحريني حمفوظة 
ال�ص���عب  اأن  �ص���موه  واأ�ص���اف  مت����س،  ول���ن  ومل 
البحريني اأثبت حر�ص���ه على م�ص���لحة بلده واأظهر 
ثباتا ل يلني يف مواجهة التحديات، م�ص���را �صموه 
اإل���ى اأن املرحل���ة املقبلة تتطلب الوع���ي الكامل 
والعمل املخل�س للمحافظة على وحدتنا ون�صيجنا 

الجتماعي ملا فيه م�صلحة البلد واملواطن.
واأ�ص���اف �ص���موه اأن البحرين بقيادة �صاحب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�ص���ى اآل خليفة م�ص���تمرة 
يف حتقيق الإجن���ازات يف خمتلف املجالت، موؤكدا 
�ص���موه اأن اأبن���اء البحري���ن �رشفوا بلده���م يف جميع 
املحاف���ل الدولية، وحققوا الكث���ر من الإجنازات 

على امل�صتوى العاملي.
وقال �ص���موه اإن البحرين الي���وم حتتل مرتبة 
متقدم���ة ب���ني دول الع���امل يف جمي���ع املج���الت؛ 
ال�صيا�ص���ية والإعالمية وال�ص���حية، م�ص���را �صموه 
اإلى وج���ود نح���و 650 طبيبا بحريني���ا يعملون يف 
جميع التخ�ص�صات، “لدينا خرباء يف جراحة القلب 
بحريني���ون يجرون جمي���ع اأنواع العملي���ات، وثقة 
املواطن���ني واملقيم���ني يف الطبي���ب البحرين���ي 
كبرة”. واأ�صاف �ص���موه اإن الإن�صان البحريني هو 
ال���درع احلامي للوط���ن، واأن اأبن���اء البحرين اأثبتوا 
قدرته���م عل���ى العم���ل واملناف�ص���ة يف املحاف���ل 

الدولية، واأكدوا حر�ص���هم على رفعة �صاأن بلدهم 
واحلفاظ على اأمنه وحدته.

واأك���د �ص���موه اأن مواق���ف �ص���عب البحري���ن 
الوطني���ة جت���اه بل���ده وقيادته لن تتغ���ر وحدته 
الوطنية �صتظل قوية ومتينة. وقال �صموه “علينا 
اأن نتعل���م من جتاربنا يف احلياة، وال�ص���تفادة من 
التج���ارب اجلي���دة، فالعلم للزين زي���ن على زين، 
كما يجب ا�ص���تخال�س العرب من التجارب ال�صعبة، 
واأل نرتك اأي �ص���يء ميكن اأن ي�رش مب�ص���لحة البلد 
ب���دون اأن نت�ص���دى له”. وقال �ص���موه اإن �ص���عب 
البحري���ن اأثب���ت مبواقف���ه ع���رب التاريخ اإخال�ص���ه 
لوطنه وولءه لقيادته، “وعندما نوؤكد هذا الكالم 

يثبت يف القلوب وت�صبح كلمتنا اأقوى”.
واأك���د �ص���موه اأن البحرين جنح���ت مبواقفها 
ال�ص���اخمة يف تاأكي���د موقعها يف ال�ص���احة الدولية، 
وهو ما تعك�ص���ه العالقات القوية التي تربط بني 
اململك���ة وخمتل���ف دول العامل، “ورغ���م ما يحيط 

بال�صيا�ص���ات العاملي���ة م���ن ظ���روف اإل اأن العامل 
يحرتم كل من يثبت على حقه ويدافع عنه”.

واأ�صاف �ص���موه اأن احرتام الإن�صان البحريني 
عن���د قيادته كبر، واأن العامل كل���ه يحرتم ويقدر 
البحرين واملواطن البحريني، م�ص���ددا �صموه على 
����رشورة ال�ص���تمرار يف العمل من اأجل رفعة �ص���اأن 
البحري���ن. وقال �ص���موه “يف ال�ص���باح اأحر�س على 
قراءة كل ما يقال عن البحرين يف الداخل واخلارج، 
وهلل احلمد لن ي�ص���تطيع اأح���د اأن ينال من وحدتنا 
وحلمتنا الوطنية والتفاف �ص���عبنا حول قيادته”، 
موؤك���دا �ص���موه اأن البحري���ن ا�ص���تطاعت اأن تنال 
احرتام العامل كله الذي ي�صهد للمواطن البحريني 

بالكفاءة.
واأكد �ص���موه اأن البحري���ن لديها ما�س عريق 
يف وحدة ال�ص���ف والرتابط القوي الذي يجمع بني 
عوائله���ا واأبنائها، “وعندما نرى بع�ص���نا البع�س 
تتعزز ه���ذه الوح���دة وتتال�ص���ى اأ�ص���باب التباعد 

والفرقة”.
وقال رئي�س اجلامعة الأهلية عبداهلل احلواج، 
ويف مداخل���ة خ���الل املجل����س، اإنه زار م����رش اأخرا، 
والتق���ى باأمني ع���ام جامعة ال���دول العربية اأحمد 
اأبوالغيط، م�ص���را اإل���ى اأن اأبو الغي���ط قال له “ل 
يذكر ا�ص���م البحرين اإل ويذكر ا�ص���م �صمو رئي�س 
ال���وزراء، فعندم���ا نتكل���م ع���ن البحري���ن ورج���ال 
البحرين لبد اأن نذكر ا�صم �صاحب ال�صمو امللكي 
الأمر خليفة بن �صلمان”. واأ�صاف احلواج “اأردت 
اأن اأنقل هذه الر�ص���الة من اأمني عام جامعة الدول 
العربية اإلى �ص���موكم”. وقال �صمو رئي�س الوزراء 
“ما نقوم به من اأجل البحرين واجبنا وم�صوؤوليتنا، 
وندع���و اهلل اأن يعيننا على حمل هذه امل�ص���وؤولية 
العظيمة، فلي�س لدينا اأهم من املواطن وال�ص���عي 
لتحقي���ق تطلعاته، ومهما قمنا م���ن عمل من اأجل 
�ص���عب البحري���ن هم ي�ص���تحقون اأكرث، و�ص���يظل 

املواطن البحريني اأولويتنا دائما”.

اأبناء البحرين اأثبتوا قدرتهم على العمل واملناف�ضة يف املحافل الدولية
العامل ي�صهد للمواطن البحريني بالكفاءة... �صمو رئي�س الوزراء:

اأمين همام

املنام���ة - بن���ا: بع���ث عاهل 
البالد �صاحب اجلاللة امللك حمد 
ب���ن عي�ص���ى اآل خليف���ة ورئي�س 
الوزراء �ص���احب ال�ص���مو امللكي 
الأم���ر خليف���ة ب���ن �ص���لمان اآل 
خليفة وويل العهد نائب القائد 
الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي����س 
جمل�س الوزراء �ص���احب ال�ص���مو 
امللكي الأمر �صلمان بن حمد اآل 
خليفة برقيات تهنئة اإلى رئي�س 
جمهورية ال�ص���ني ال�صعبية �صي 
جني بينغ، مبنا�صبة ذكرى العيد 
الوطن���ي لب���الده، اأع���رب جاللته 
فيها عن اأطيب تهانيه ومتنياته 
له بهذه املنا�ص���بة الوطنية.كما 
ال�ص���مو امللكي  بع���ث �ص���احب 
ال�صمو  الوزراء و�ص���احب  رئي�س 
برقي���ات  العه���د  ويل  امللك���ي 
تهنئ���ة مماثلت���ني اإل���ى كل من 
الدولة بجمهورية  رئي�س جمل�س 
ال�صني ال�ص���عبية يل كه ت�صيانغ 
ال�ص���يني  الرئي����س  ونائ���ب 
وانغ كي�ص���ان هن���اآ فيهما بهذه 

املنا�صبة الوطنية.

املنامة - بن���ا: بعث  عاهل البالد 
�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 
اآل خليف���ة ورئي����س الوزراء �ص���احب 
ال�ص���مو امللك���ي الأم���ر خليف���ة ب���ن 
�ص���لمان اآل خليف���ة وويل العهد نائب 
القائ���د الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء �صاحب ال�صمو امللكي 
الأم���ر �ص���لمان ب���ن حم���د اآل خليف���ة 
برقي���ات تعزية وموا�ص���اة اإلى رئي�س 
جمهورية اإندوني�ص���يا جوكو ويدودو، 
يف �ص���حايا الزلزال الذي �رشب جزيرة 
�صولوي�ص���ي، داعني املولى عّز وجّل 
اأن يتغمد ال�صحايا، بوا�صع رحمته واأن 
مين على امل�ص���ابني ب�رشعة ال�ص���فاء 

والعافية.
ال�ص���مو  �ص���احب  بع���ث  كم���ا 
امللك���ي رئي�س ال���وزراء برقية تعزية 
مماثل���ة اإلى نائب رئي����س اجلمهورية 

الإندوني�صية حممد يو�صف كال. 

املنامة - بنا: بع���ث عاهل البالد 
ب���ن  حم���د  املل���ك  اجلالل���ة  �ص���احب 
عي�ص���ى اآل خليفة، برقي���ة تهنئة اإلى 
رئي����س جمهوري���ة قرب����س نيكو����س 
مبنا�ص���بة  وذل���ك  انا�صتا�صياد�ص���ي، 
ذكرى ا�ص���تقالل بالده، اأعرب جاللته 
فيه���ا ع���ن اأطي���ب تهاني���ه ومتنياته 

لفخامته بهذه املنا�صبة الوطنية.

املنامة - بنا: بع���ث عاهل البالد 
ب���ن  حم���د  املل���ك  اجلالل���ة  �ص���احب 
عي�ص���ى اآل خليف���ة برقي���ة تهنئة اإلى 
رئي����س جمهورية نيجري���ا الحتادية 
حممد بخاري، وذلك مبنا�ص���بة ذكرى 
ا�ص���تقالل بالده، اأع���رب جاللته فيها 
عن اأطيب تهاني���ه ومتنياته له بهذه 

املنا�صبة الوطنية.

البحرين تهنئ ال�صني 
بذكرى العيد الوطني

... وتعّزي الرئي�س الإندوني�صي 
يف �صحايا الزلزال

جاللة امللك يهنئ رئي�س 
قرب�س بذكرى ال�صتقالل

... وجاللته يهنئ رئي�س 
نيجريا بذكرى ال�صتقالل

املنامة - بنا: اأكد رئي�س الوزراء �ص���احب 
ال�ص���مو امللك���ي الأم���ر خليفة بن �ص���لمان اآل 
خليفة لدى لقائه باملواطنني يف جمل�س �صموه 
بق����رش الق�ص���يبية اأن مملكة البحري���ن بقيادة 
جاللة العاهل ق���د حققت واأجنزت الكثر، واإن 
ه���ذه املنجزات �صت�ص���تمر وتتعاظ���م، وثقتنا 
عالي���ة يف �ص���عبنا وقدرات���ه واإمكانات���ه الت���ي 
جنحت يف الو�ص���ول بالبحرين اإلى العاملية يف 
جمالت عدة �صيا�ص���ًيا واإعالمًيا وثقافًيا وطبًيا 
وريا�ص���ًيا ومهنًيا وغرها، ويقيًنا باأن �ص���عًبا 
بهذه الق���درات الت���ي نعتز ونفخر به���ا دائًما 
لقادر باإذن اهلل على حتقيق مزيد من القفزات 
احل�ص���ارية والتنموية بالبحرين، والثقة كبرة 
يف اأبنائنا وبناتنا الذين نعول عليهم كثًرا يف 

ازدهار بلدنا وتطوره.
وامت���دح �ص���احب ال�ص���مو امللك���ي رئي�س 
الوزراء وعي ال�ص���عب البحرين���ي وانفتاحه وما 
يحمله من روح م�ص���وؤولية عالي���ة جعلته دائًما 
ثابًت���ا ل يتزحزح يف الت�ص���دي لأف���واه واأبواق 
الفتن���ة ويف جعل كالمهم الزائف زائاًل ومنتفًيا 
وغ���ر ذي اأثر يف املجتمع، لفتا �ص���موه اإلى اأن 
البحري���ن بقيادة عاهل البالد �ص���احب اجلاللة 
املل���ك حمد بن عي�ص���ى اآل خليف���ة مقبلة على 
املزيد من التطور والزدهار الذي ُيعد امتدادا 
لكل الإجن���ازات التي حتقق���ت يف عهد جاللته 
الزاه���ر ودعم���ت قاعدة املنج���ز الوطني الذي 
�ص���يظل يرفد العطاء البحريني للو�ص���ول اإلى 

الريادة يف خمتلف املجالت. 
واأكد �صاحب ال�صمو امللكي رئي�س الوزراء 
اأن امل�ص���تجدات والتط���ورات تتطل���ب الوعي 
وجعل امل�ص���لحة الوطنية هدفا اأ�ص���مى واأعلى 
م���ن اأي اأمر، واأن يك���ون الوطن جوهر كل عمل 
وم�ص���لحة املواط���ن هدف���ه وغايت���ه ول نحيد 

عنهما لأي �صبب.
وكان �صاحب ال�صمو امللكي رئي�س الوزراء 
قد ا�ص���تقبل بق�رش الق�ص���يبية اأم�س جمًعا من 

واملواطن���ني  الأعم���ال  ورج���ال  امل�ص���وؤولني 
والنخب الفكرية وال�صحافية والإعالمية الذين 
اأ�ص���ادوا مبا تهيئه احلكومة برئا�ص���ة �ص���احب 
ال�صمو امللكي رئي�س الوزراء من دعم للمواطن 
لي�ص���ق طريقه نحو العط���اء والتميز الذي عزز 
من �صمعة اململكة ومواطنيها اإقليميا ودوليا، 
وجع���ل البحريني يحظى باإ�ص���ادة اجلميع وثقة 

املنظمات؛ ليتبواأ املنا�صب القيادية فيها.
وخالل اللقاء قال �ص���احب ال�صمو امللكي 
رئي����س ال���وزراء “اإن ما قدمن���اه ونقدمه لهذا 
الوط���ن واجب حتتم���ه علينا م�ص���وؤوليتنا جتاه 
البحرين واأهلنا املواطنني، ومهما قدمنا فهو 
قليل اأمام ما ي�ص���تحقه املواط���ن وطموحنا له 

باأن يتمتع باأف�صل اخلدمات واأرقاها م�صتوى”.
و�ص���دد �ص���احب ال�ص���مو امللك���ي رئي�س 
الوزراء عل���ى اأن البحريني حمل اعتزاز وتقدير 
م���ن احلكومة، فهو الي���وم ذو كفاءة وخربة يف 
كل جمال، واإ�صهامات اأبنائنا يف التنمية ي�صهد 

بها القا�صي والداين.
واأ�صاف �ص���موه “البحريني عندنا ل مثيل 
ل���ه، و�ص���تظل نظرتن���ا له اأن���ه حم���ور التنمية 
واأ�ص���ا�س التقدم، ون�ص���هد له دوم���ا بالكفاءة 
والتمي���ز وتوؤك���د عل���ى �ص���هادتنا العديد من 
دول الع���امل الت���ي تعت���رب كف���اءة املواط���ن 
البحريني اأحد ممي���زات اململكة واأبرز احلوافز 
ال�ص���تثمارية فيها”، لفتا �ص���موه اإلى اأن كل 

اإ�ص���ادة دولية مبنج���زات البحرين هي اإ�ص���ادة 
مبواطنيها فهم اأ�صا�س هذا الإجناز والقائمني 
عليه، وب�صواعدهم قامت �رشوح النه�صة التي 
اأ�ص�ص���ت مل�ص���رة تنموية �صاخمة ُي�ص���ار اإليها 
بالبنان. واأ�ص���ار �ص���موه اإل���ى اأننا ننظ���ر دوما 
للمواطن البحريني هو الدرع احل�ص���ني للوطن 
ورهانن���ا على وعيه يف �ص���د املوؤام���رات التي 
حُتاك �ص���د اململكة كان دائما يكلل بالنجاح، 
والتاري���خ خ���ر �ص���اهد عل���ى ذلك، وم���ا مرت 
به مملك���ة البحرين م���ن حتدي���ات يف تاريخها 
املعا����رش برهان���ا على مواقف �ص���عب اململكة 
الأ�ص���يلة ووقفاته���م امل�رشفة والتي �ص���تظل 

دوما خالدة يف الذاكرة الوطنية.

• �صمو رئي�س الوزراء ي�صتقبل عددا من امل�صوؤولني واملواطنني	

م��ا ق��دم��ن��اه ون��ق��دم��ه واج����ب حت��ت��م��ه علينا م�����ص��وؤول��ي��ت��ن��ا جت���اه ال��ب��ح��ري��ن واأه��ل��ن��ا
ال��ب��ح��ري��ن��ي حم���ل اع���ت���زاز وت��ق��دي��ر ف��ه��و ال���ي���وم ذو ك���ف���اءة وخ����ربة ب��ك��ل جم��ال
التقدم واأ���ص��ا���س  التنمية  حم���ور  اأن���ه  ل��ه  ون��ظ��رت��ن��ا  ل��ه  مثيل  ل  ع��ن��دن��ا  البحريني 
الإجن���از اأ���ص��ا���س  فهم  مبواطنيها  اإ���ص��ادة  البحرين  مب��ن��ج��زات  دول��ي��ة  اإ���ص��ادة  ك��ل 

ال��ب��ح��ري��ن��ي��ون اأك������دوا ح��ر���ص��ه��م ع��ل��ى رف��ع��ة ����ص���اأن ب��ل��ده��م واحل���ف���اظ ع��ل��ى اأم���ن���ه ووح��دت��ه

• جاللة امللك	


