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شكرًا من أعماق القلب لكل من يسعى مخلصًا لرفعة الوطن وحفظ أمنه

 الملك: العمل المشترك إلحالل السالم 
واالستقرار مهما صعب األمر أو طال الزمن

المواطنون بنبل طباعهم وسمو أخالقهم أصبحوا مثااًل في التعايش والتسامح

اس��تقبل حضرة صاح��ب الجالل��ة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل الب��الد المفدى، 
في قصر الصخير مس��اء أم��س المهنئين من 
أهال��ي محافظ��ة العاصم��ة وذل��ك ف��ي إطار 
ح��رص جاللته عل��ى التواص��ل وااللتق��اء مع 
أبناء البحرين الكرام بمناس��بة ش��هر رمضان 
المب��ارك، حيث تش��رف الجميع بالس��الم على 
جالل��ة المل��ك المف��دى، معربين عن أس��مى 
آي��ات التهنئة والتبريك لجاللته بهذا الش��هر 
الفضي��ل، داعي��ن المولى عز وج��ل أن يعيده 
عل��ى جاللته بموفور الصحة الس��عادة والخير 
والبركات وعل��ى مملكة البحري��ن وهي تنعم 
تح��ت قيادة جاللته الحكيمة بمزيد من الرخاء 
واالزده��ار واألمن واألم��ان. كما ثمن��وا ببالغ 

التقدير واالمتنان توجيهات جاللته الس��امية 
لتنفيذ المشاريع التنموية والتطويرية الكبيرة 

في محافظة العاصمة.
واس��تهل اللقاء بتالوة عطرة م��ن آيات الذكر 
الحكي��م، ثم تفض��ل حضرة صاح��ب الجاللة 

بإلقاء كلمة سامية، في ما يلي نصها:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل، والصالة والس��الم على رس��ول اهلل، 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،، 

إن لق��اء الي��وم له��و فرص��ة طيب��ة ومفرحة 
للترحي��ب بك��م في ه��ذا الجمع الخّي��ر ليعود 
وصلنا كما نحب أن يكون، والذي نرجو من اهلل 
أن يديمه علينا ونحن نس��تقبل ش��هر الرحمة 
والمغف��رة، وهو يه��ل على البحري��ن الغالية 

وجمي��ع أهله��ا الك��رام، بفض��ل م��ن المولى 
القدير، باليسر والبركات.

اإلخ��وة، تم��ر البش��رية جمع��اء بظ��روف غير 
مسبوقة من حيث ش��دتها وتعدد تحدياتها، 
فالعالم، كما نشهد، يسعى لحماية إنسانيته 
ويواج��ه بش��جاعة ش��رور الح��روب والفت��ن، 
وجميعن��ا يتفق بأن الس��بيل لذلك هو العمل 
المش��ترك إلح��الل الس��الم وإرس��اء دعائ��م 
االس��تقرار، مهما صعب األم��ر أو طال الزمن. 
وال يسعنا هنا إال أن نش��كر المواطنين األعزاء 
الذي��ن لنبل طباعهم وس��مو أخالقهم أصبحوا 
مثااًل ف��ي التعايش والتس��امح، لتبقى بالدنا 
وكم��ا يعرفه��ا العال��م، موطن��ًا للحض��ارات 

اإلنسانية المتآلفة.

البشرية جمعاء تمر بظروف غير مسبوقة من حيث شدتها وتعدد تحدياتها

بالدنا تبقى كما يعرفها العالم موطنًا للحضارات اإلنسانية المتآلفة

العالم يسعى لحماية إنسانيته ويواجه بشجاعة شرور الحروب والفتن

 الملك: دور فاعل لمجلس التعاون 
في ترسيخ األمن واالستقرار بالمنطقة

 قطر تعاود القبض 
على بحرينيين بزعم الصيد 

في مياهها اإلقليمية
أفاد مرك��ز العمليات بقيادة خفر الس��واحل 
والح��دود  الس��واحل  أم��ن  أن  البحرين��ي 
القطري ق��د ق��ام بالقبض عل��ى بحرينيين 
وأربع��ة آس��يويين، بعد حجز قاربي��ن كانوا 
عل��ى متنهما، وذلك بدع��وى الدخول للمياه 
اإلقليمية لقطر وممارس��ة الصيد بواس��طة 
»قراقي��ر«. وأوضح��ت قيادة خفر الس��واحل 
أنه��ا تتابع إجراءاته��ا القانونية الالزمة في 

هذا الشأن.

 المحامي سعد الدوسري: الصعوبات 
جزء من الحياة والنجاح السهل بال طعم

أيمن شكل «

المحام��ي والمحكم الدولي س��عد جابر الدوس��ري، يمث��ل نموذجًا للمواط��ن الذي أثبت 
للعالم أن البحرين لديها خبرات تس��تطيع أن تنافس دوليًا وتنجح في رفع اس��م المملكة 
في أحد مجاالت العمل المغلقة على نخبة أجنبية، حيث ترك الدوس��ري وظيفة تؤمن له 
دخاًل مناس��بًا وحيثية ذات وجاهة اجتماعية حين استقال من عمله كضابط برتبة نقيب 
قبل 12 عامًا تش��رف فيها بالخدمة العس��كرية، ليبدأ اكتساب خبرة المحاماة منذ الصفر 
في أعرق المكاتب براتب زهيد مؤمنًا بأن التضحيات جزء من رحلة النجاح وأن لكل شيء 
ثمنا. ونصح الدوس��رى فى لقاء مع »الوطن« الخريجين بأال يستعجلوا النجاح، وأن يبحثوا 

عن اكتساب الخبرة، ال أن يتجهوا للدراسات العليا.

وزير الداخلية: منصة وطنية 
للتوعية بحاالت الطوارئ

بالمجلس االقتصادي واالجتماعي
 البحرين تفوز بعضوية لجنة

المنظمات غير الحكومية باألمم المتحدة
فازت مملكة البحرين بعضوية لجنة المنظمات غير الحكومية في المجلس االقتصادي واالجتماعي 

التابع لألمم المتحدة، وذلك خالل التصويت الذي تم في المجلس.
وتمتد عضوية البحرين فى هذا المجلس خالل الفترة من عام 2023 إلى 2026.

وص��رح وزير الخارجية عبداللطيف الزياني بأن هذا اإلنج��از يأتي في ظل خطوات وجهود متواصلة 
لمملكة البحرين في تعزيز احترام حقوق اإلنسان على الصعيد الوطني والدولي.
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أهالي العاصمة: تعزيز االنتماء الوطني وإعالء قيم المسؤولية االجتماعية 


