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�سموه يحث على �سرورة التحلي بامل�سوؤولية والوعي للحفاظ على الوحدة الوطنية.. رئي�س الوزراء:

كل مواطن م�سوؤول عن حم�ية الوطن و�سد منيع اأم�م املت�آمرين
للمواطنني،  �سموه  ا�ستقبال  لدى 

خليفة  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأكد 

اأن  الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن 

الوطن  حماية  عن  م�سوؤول  مواطن  كل 

غيور  بحريني  كل  وعلى  وا�ستقراره 

يدفع  اأن  بلده  م�سلحة  على  وحري�س 

اأمام  ال�سر عنها واأن يكون مبواقفه �سداً منيعاً 

التحلي  �سرورة  على  �سموه  حاثا  املتاآمرين، 

الوحدة  على  للحفاظ  والوعي  بامل�سوؤولية 

التي  واملكا�سب  املنجزات  و�سون  الوطنية 

�سموه  لفتا  التنموية،  امل�سرية  خالل  حتققت 

اإىل اأن ما�سي الأيام برهن اأن البحرين للجميع 

امل�سرفة  باملواقف  كذلك  اهلل  باإذن  و�ستظل 

للمواطنني مع وطنهم وقيادتهم.

رئي�س  امللكي  ال�سمو  �ساحب  وكان  هذا 

�سباح  الق�سيبية  بق�سر  ا�ستقبل  قد  الوزراء 

اليوم جموعاً من املواطنني يتقدمهم رجال الدين 

ورجال الأعمال والفكر والثقافة والإعالم وذلك 

لل�سالم على �سموه حيث نوه �سموه خالل اللقاء 

�ساأنه  من  ملا  املواطنني  مع  التوا�سل  باأهمية 

امل�ساركة  نهج  وتعزيز  والتالحم  التكافل  دعم 

تقديره  عن  �سموه  معربا  الوطني،  والتالحم 

ُيظهرها  التي  والوفاء  املحبة  ل�سعور  العايل 

واملنا�سبات  املواقف  خمتلف  يف  البحرينيون 

من  قيادتهم  حول  التفافهم  على  وبحر�سهم 

اأجل حفظ اأمن الوطن وا�ستقراره، موؤكدا �سموه 

باأن يف وحدتنا قوة وتوا�سلنا الجتماعي �سنة 

والجتماع  تاأ�سيلها  على  العمل  يجب  حميدة 

المر  وهذا  الوطن  حب  وهي  �سواء  كلمة  على 

اأحد الثوابت التي ل حياد عنها.

الوزراء  امللكي رئي�س  ال�سمو  واأكد �ساحب 

اأن الإرهاب والرتهيب لن ُيثنينا عن توجهاتنا 

اآمال  وحتقيق  الوطن  خدمة  يف  الطموحة 

ت�سري  التنمية  فخطط  املواطنني،  وطموحات 

بقوة باجتاه حتقيق اأهدافها التي يجني ثمارها 

املواطن.

رئي�س  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأكد  ذلك  اإىل 

الوزراء اأن العامل اليوم يعي�س ع�سر التكتالت 

التعاون  جمل�س  دول  يف  ونحن  والحتادات، 

التي  والأوا�سر  التاريخية  الروابط  ظل  يف 

�سمانات  ولدينا  الحتاد  اإىل  اأقرب  جتمعنا 

اأن  اإىل  اأكرث من غرينا، لفتا �سموه  جناح ذلك 

امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  مبادرة  تنفيذ 

اململكة  عاهل  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل 

من  بالنتقال  ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية 

فر�سة  الحتاد  مرحلة  اإىل  التعاون  مرحلة 

تاريخية يجب ا�ستغاللها والعمل على تنفيذها 

املجل�س  بدول  حتدق  التي  الأخطار  ملواجهة 

ب�سكل  مواجهتها  مبكان  ال�سعب  من  والتي 

جمل�س  يف  احل�سور  اأ�ساد  جهتهم  من  فردي. 

�ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء باحلر�س 

املواطنني،  مع  للتوا�سل  �سموه  يوليه  الذي 

م�سيدين بالنهج الذي يختطه �سموه باأن يكون 

واأمورهم  املواطنني وق�ساياهم  قريبا من  دائما 

اأن جمل�س  موؤكدين  بحلها،  ال�سريعة  واملبادرة 

�سموه ميثل نقطة التقاء لكافة �سرائح ومكونات 

املجتمع ومنرباً حرا للمواطن للتعبري عن راأيه 

حيال الق�سايا املختلفة.

حممد  ال�سيخ  �سمو  ا�ستقبل 

رئي�س  نائب  خليفة  اآل  مبارك  بن 

امناء  جمل�س  رئي�س  الوزراء  جمل�س 

يف  الن�سانية  خلدمة  عي�سى  جائزة 

الكاتب  ام�س  الق�سيبية  بق�سر  مكتبه 

وذلك  اخلازن  جهاد  وال�سحفي 

ت�سليم  حفل  يف  م�ساركته  مبنا�سبة 

جائزة عي�سى خلدمة الن�سانية.

وخالل اللقاء رحب �سموه بالكاتب 

ومب�ساركته  اخلازن  جهاد  ال�سحفي 

وا�سهاماته ال�سحفية وكتاباته املتميزة 

العربية  الق�سايا  تتناول خمتلف  التي 

والدولية.

نائب  �سمو  اخلازن  هناأ  جهته  من 

جناح  على  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

بتاأ�سي�س  م�سيدا  اجلائزة  ت�سليم  حفل 

بحرينيا  تكرميا  تعد  التي  اجلائزة 

مميزة  ان�سانية  خدمة  يقدم  من  لكل 

يف هذا العامل وتقديرا وعرفانا لتفاين 

�ساحبها المري الراحل �ساحب ال�سمو 

خليفة  اآل  �سلمان  بن  عي�سى  ال�سيخ 

طيب اهلل ثراه.

ا�ستقبل �سمو ال�سيخ حممد بن مبارك 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة  اآل 

حممد  ام�س  الق�سيبية  بق�سر  مكتبه  يف 

منتدى  ملوؤ�س�سة  العام  الأمني  عي�سى  بن 

اأ�سيلة ووزير اخلارجية املغربي الأ�سبق 

عي�سى  جلائزة  الرت�سيح  جلنة  ع�سو 

خلدمة الن�سانية.

مبحمد  �سموه  رحب  اللقاء  وخالل 

التي  جهوده  على  و�سكره  عي�سى  بن 

بذلها خالل ع�سويته يف جلنة الرت�سيح 

م�سيدا  الن�سانية  خلدمة  عي�سى  جلائزة 

هذا  يف  عي�سى  بن  حممد  بجهود  �سموه 

عربية  خربة  من  به  يتمتع  وما  الطار 

املر�سح  اختيار  يف  ا�سهمت  ودولية 

الف�سل للجائزة.

عي�سى  بن  حممد  هناأ  جانبه  من 

�سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س 

خلدمة  عي�سى  جائزة  اأمناء  جمل�س 

الإن�سانية على النجاح املميز الذي حظي 

�سموه  و�سكر  اجلائزة  ت�سليم  حفل  به 

على ما يبذله من جهود لتحقيق اأهدافها 

الن�سانية.

ن�ئب رئي�س جمل�س الوزراء ي�سيد ب�إ�سه�م�ت جه�د اخل�زن ال�سحفية

.. وي�سيد بجهود جلنة الرت�سيح جل�ئزة عي�سى خلدمة الإن�س�نية

.. ويهنئ الف�ئــزة بج�ئــــزة عي�سى خلدمـــة الإن�س�نيــــة

بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  ا�ستقبل   

جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة  اآل  مبارك 

جائزة  امناء  جمل�س  رئي�س  الوزراء 

عي�سى خلدمة الن�سانية يف مكتبه بق�سر 

الق�سيبية ام�س الدكتورة جميلة حممود 

الفائزة بجائزة عي�سى خلدمة الن�سانية.

ويف بداية اللقاء هناأ �سموه الدكتورة 

جائزة  ت�سلمها  مبنا�سبة  حممود  جميلة 

لها  متمنيا  الن�سانية  خلدمة  عي�سى 

الن�ساين  عملها  يف  والنجاح  التوفيق 

النبيل.

 من جهتها �سكرت الدكتورة جميلة 

لقيته  وما  جهوده  على  �سموه  حممود 

ح�سرة  لدن  من  وترحيب  حفاوة  من 

�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل 

خليفة ملك البالد املفدى وما حظيت به 

حر�س  يوؤكد  رفيع  بحريني  تكرمي  من 

البحرين على احرتام  القيادة يف مملكة 

الن�سان وتكرميه واملحافظة على حقوقه 

وال�سهام يف تقدير العاملني يف خدمته.

حممود  جميلة  الدكتورة  وا�سارت   

مع  حديثها  خالل  من  مل�ست  انها  اىل 

خمتلف اطياف ال�سعب البحريني حمبة 

الراحل �ساحب  لالأمري  ا�سيلة  بحرينية 

اآل  �سلمان  بن  عي�سى  ال�سيخ  ال�سمو 

خليفة طيب اهلل ثراه تعرب عن �سخ�سيته 

ومبادراته  الن�سانية  وروحه  الرائعة 

احلكيمة.


