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منجزات السعودية مصدر فخر واعتزاز ونجـــــــــــاح لنـا فـي البحريـن
س��م��و ول���ي ال��ع��ه��د :نعتز ب��م��ش��ارك��ة ش��ب��اب��ن��ا أش��ق��اءه��م ف��ي ال��ج��وان��ب الفنية

ننظر بتفاؤل النتشار سباقات السيارات في دول التعاون

للمح���ركات س���واء عل���ى مس���توى الفورموال 1

Û Ûأفراحنا واحتفاالتنا بالعيد الوطني المجيد وذكرى تولي جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه
هللا ورعاه مقاليد الحكم في البالد ،تأتي كالعادة في كل سنة قبل أيام قليلة من احتفال العالم بدخول

العام الميالدي الجديد وما يحمله ذلك ويعنيه من استش���راق واستنش���اق لألمل واإليجابية والتفاؤل،
كم���ا أن أفراحن���ا واحتفاالتنا امتازت هذا العام بتزامنها مع تحقيق الكثير من اإلنجازات والمكتس���بات

على األصعدة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والرياضية التي تفضل جاللة الملك بإيجاز بعضها
في خطابه الس���امي في افتتاح دور االنعقاد األول من الفصل التش���ريعي الخامس لمجلس���ي الش���ورى

س���باقات الفورم���وال  Eالعالمية في الس���عودية

الوطني ،التي أصبحت اليوم تمثل إرادة األمة بتبوئها رئاسة مجلس النواب ،وأصبحت تشارك الرجل

الش���قيقة الكب���رى المملك���ة العربية الس���عودية

Û Ûوقد حظي الجانب االقتصادي بمس���احة واس���عة في خطاب جاللته الذي أكد التزام الدولة بالمحافظة

الت���ي ش���هدنا أم���س انط�ل�اق واح���د م���ن أه���م
الشقيقة .ونوه سموه بأن أي منجزات تحققها

بشكل مباشر في مهمة الدفاع العسكري عن الوطن بقيادتها أكثر الطائرات الحربية تطورً ا.

ه���و مصدر فخ���ر واعتزاز لنا ك���ون نجاحها هو

عل���ى نم���و االقتص���اد الوطني ،والس���عي لتنمي���ة مص���ادر الدخل ومواصلة اس���تقطاب وتش���جيع تدفق

بمرافقها المميزة ،مش���يرا س���موه إلى ما تمثله
ه���ذه المراف���ق الوطني���ة الممي���زة م���ن دور في
التنمي���ة االقتصادي���ة م���ن خ�ل�ال احتض���ان
الفعاليات العالمية.

االس���تثمارات الداخلية والخارجية وخلق مزيد من فرص العمل“ ،وتنمية القطاع النفطي الذي يش���هد

بدوره طفرة نوعية باكتشاف أكبر حقل للنفط والغاز في تاريخ البحرين”.

Û Ûوعلى صعيد اإلنجازات الرياضية وبمش���اركة وإش���راف من صاحب الس���مو الش���يخ ناص���ر بن حمد آل
خليف���ة فق���د حصدت البحرين ع���ن جدارة  197ميدالي���ة ذهبية ،و 158ميدالية فضي���ة و 153ميدالية

برونزية في هذا العام فقط.

Û Ûوفي إطار االحتفال بالعيد الوطني ،وفي الوقت الذي كان فيه جاللة الملك يلقي خطابه ،أعلنت شركة
ألمنيوم البحرين عن تش���غيل خط الصهر الس���ادس رس���ميً ا من خالل توصيل أول خلية صهر بالطاقة
وذلك قبل الموعد المحدد ،وعند االنتهاء قريبًا من تشغيل جميع خاليا الصهر البالغ عددها  424خلية

وأض���اف س���مو ول���ي العه���د “إنن���ا ف���ي مملك���ة

ستصبح البحرين حاضنة ألكبر مصهر لأللمنيوم في العالم.

الرياض���ات والحلب���ات ف���ي دول مجل���س

واجهناه من صعوبات وتحديات.

الكبي���رة واالس���تعدادات الت���ي تمتلكه���ا دولن���ا

الوطني والمتطلبات المس���تقبلية ،ودعم اإلصالحات واإلجراءات الضرورية ،ومن بين أهمها ،ما تعلق

البحري���ن ننظ���ر إل���ى انتش���ار ه���ذا الن���وع م���ن

Û Ûإننا جميعً ا كمواطنين ندرك بأن النجاح في تحقيق هذه اإلنجازات والمكتس���بات جاء على الرغم مما

التع���اون بتف���اؤل كونه���ا تعك���س اإلمكان���ات

Û Ûوأكد جاللة الملك في خطابه السامي على ضرورة “مراعات أعضاء السلطة التشريعية أولويات العمل

ف���ي اس���تضافة مختل���ف الفعالي���ات الدولي���ة
اعتم���ادا عل���ى ك���وادر وطني���ة اس���تفادت م���ن
الف���رص الت���ي تت���اح لها مم���ا أضف���ى على هذه
الفعالي���ات العالمي���ة طاب���ع الهوي���ة الخليجية”.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة أخيه صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

البحريــــــن

عبدالنبي الشعلة

تجربتن���ا الديمقراطي���ة ،وتمكن الم���رأة من تثبيت مكانتها وتأكيد دورها وحضورها في مس���يرة العمل

الت���ي تعتبر من الحلب���ات الواعدة في المنطقة

ش���هد ول���ي العه���د نائ���ب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حمد آل خليف���ة ،إلى جانب ولي العهد

في أعيادهــــا تتألــــق

والفورم���وال 3وغيرها من س���باقات المحركات

ع���ن س���روره باطالع���ه عل���ى مراف���ق الحلب���ة

المنامة  -بنا
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والن���واب ،والت���ي كان من أبرزها ترس���يخ قواع���د دولة المؤسس���ات والقانون ،وتعميق أس���س ودعائم

نج���اح لن���ا في مملك���ة البحري���ن ،معربًا س���موه

كما ع ّبر س���موه عن اعتزازه بمش���اركة الشباب

البحرين���ي إل���ى جان���ب أش���قائهم ف���ي المملكة

باستدامة الصناديق التقاعدية لضمان قدرتها على اإليفاء بالتزاماتها تجاه األجيال القادمة”.

Û Ûإال أن األم���ر ال���ذي يتطلب من���ا جميعً ا في المرحلة القادمة االهتمام والتفهم والمس���اهمة والتعاون في
تحقيق���ه ه���و م���ا يتعلق بتحقيق التوازن المالي الذي لم يعد يحتمل التس���ويف والمس���اومة والتأجيل،

وال يج���ب أن يتع���رض ألي ن���وع من أن���واع المناورات والمزاي���دات في داخل البرلم���ان أو خارجه ،فقد
ق���ال جالل���ة الملك ف���ي خطابه الس���امي“ :فعل���ى صعيد التنمي���ة الوطنية ،يأت���ي في مقدم���ة أولوياتنا
هدف تحقيق التوازن المالي باعتماد برنامج محدد المعالم ،يعمل على التس���ريع من جهودنا الوطنية

لتصويب وضع الموازنة العامة و تنويع إيرادات الداخل”.

العربية السعودية في مختلف الجوانب الفنية

Û Ûوف���ي ه���ذا الي���وم األغر ،ي���وم احتفالنا بعيدنا الوطن���ي المجيد والذكرى التاس���عة عش���رة لتولي مليكنا

بطول���ة العال���م لس���باقات الفورم���وال  Eفي افتتاحية الموس���م الخامس من الفورموال  ،Eوالتي تقام للمرة األولى في الش���رق األوس���ط على حلبة الدرعية

خصوص���ا أن أبناء البحرين قد اكتس���بوا خبرة

بالرياض أمس ،كما حضر الس���باق ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية

تراكمي���ة ف���ي اإلش���راف والتنظي���م لس���باقات

المف���دى مقالي���د الحكم في البالد ،يس���عدنا كثي���رً ا أن نرفع أطي���ب التهاني والتبريكات بهذه المناس���بة

الس���يارات وف���ي مقدمته���ا الفورم���وال 1وه���و

الغالية إلى قيادتنا وحكومتنا الرش���يدة ،وأن نش���كرهم جزيل الش���كر على ما تم تحقيقه من إنجازات

م���ا مكنهم من وض���ع خبرتهم لمس���اندة الدول

ومكتس���بات لصال���ح الوطن وعلى رأس���ها تحقيق االس���تقرار واألم���ن واألمان ألنفس���نا ولوطننا الغالي،
مدركين كل اإلدراك أن االس���تقرار واألمن واألمان هي دون أدنى ش���ك أهم عناصر ومتطلبات وركائز

الش���قيقة والصديق���ة ف���ي تنظي���م س���باقات

أيضا بأننا تمكنا من تحقيق ذلك بفضل وعي وفطنة ش���عب البحرين األبي
التط���ور والنم���و ،ومدركي���ن ً

البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

سمو ولي العهد يحضر سباق فورموال  Eبالرياض
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وهن���أ ول���ي العه���د نائ���ب القائ���د األعل���ى

الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل

الش���قيق بنجاح استضافة حلبة الدرعية

األوسط.

النائ���ب األول لرئي���س مجل���س ال���وزراء

س���عود ،وولي العهد نائب رئيس مجلس

لس���باقات الفورم���وال  Eبطول���ة العال���م

وق���ال س���موه إن رياض���ة س���باقات

صاحب الس���مو الملكي األمير سلمان بن

ال���وزراء وزير الدفاع الس���عودي صاحب

لسباقات الفورموال  ،Eوأشاد سموه بهذه

الس���يارات ق���د ش���هدت تنوع���ا كبيرا في

حم���د آل خليف���ة ،عاهل المملك���ة العربية

السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن

الحلب���ة التي تأت���ي متكاملة مع االهتمام

المنطق���ة انطالقا من مث���ل هذه الحلبات

الس���عودية الش���قيقة خ���ادم الحرمي���ن

عبدالعزيز آل س���عود ،والشعب السعودي

بتعزي���ز رياض���ة الس���يارات ف���ي الش���رق

المتطورة التي تتس���ع للسباقات العالمية

المح���ركات ،متمنيا س���موه للقائمين على حلبة
س���باقات الفورم���وال  Eكل التوفي���ق والنج���اح
ف���ي تحقيق األهداف المرجوة لدعم س���باقات
السيارات في الشرق األوسط.

بش���رائحه وأطياف���ه كافة ،وبفضل حكمة وحنكة قيادتنا الرش���يدة وعلى رأس���ها جالل���ة الملك المفدى
م���ؤزرً ا بصاح���ب الس���مو الملك���ي رئيس ال���وزراء الموق���ر ومدعومً ا بصاحب الس���مو الملك���ي ولي العهد

األمين .إننا نشد على أيديهم ونعاهدهم على السير على خطاهم جنودً ا مخلصين لخدمة هذا الوطن
والدفاع عنه بمهجنا وأرواحنا ،مع دعائنا لهم بالتوفيق والسداد ،وكل عام وأنتم بخير.

