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زار جمل�سي ال�صالح واجلالهمة ...ويل العهد:

تعزيز الدميقراطية واحلقوق الفردية ركيزتان �أ�سا�سيتان يف امل�شروع الإ�صالحي

قال �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �إن تعزيز الدميقراطية واحلقوق الفردية ركيزتان رئي�سيتان يف
امل�شروع اال�صالحي ال�شامل بقيادة ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك الوالد حفظه اهلل ،وحتظيان باهتمام و�أولوية وفق ثوابتنا الوطنية ومبا يتوافق مع ارادة املواطنني.
و�أكد �سموه �أن ا�ستمرار م�سارات التطوير �سيظل يحمل روح هاتني الركيزتني وما تت�ضمنهما من معايري يجمع عليها املجتمع البحريني لتتوا�صل خطاه ثابتة بتدرج ي�ضمن ا�ستدامة مراحل
التقدم و�إحراز املزيد من املكت�سبات والإجنازات التي تعود مبردودها على الوطن �أجمع.
جاء ذلك لدى زيارة �سموه �أم�س -الأحد -بح�ضور �سمو ال�شيخ عبداهلل بن خالد �آل خليفة رئي�س املجل�س الأعلى لل�ش�ؤون الإ�سالمية ،جمل�سي علي بن �صالح ال�صالح رئي�س جمل�س ال�شورى
وعائلة اجلالهمة حيث نوه �سموه بف�ضائل ال�شهر الكرمي الذي يتخذ فيه التوا�صل والتزاور والرتابط طابعا ً يعك�س ترابطنا وقوة ن�سيجنا االجتماعي وتوا�صلنا العميق بعاداتنا وطباعنا البحرينية
النبيلة.
و�أ�شار �سموه �إىل ما متثله قيم االحرتام املتبادل يف املجتمعات املتعددة واملعتزة بتنوعها مثل مملكة البحرين من موقع هام لتدعيم �أ�سباب اال�ستقرار والنماء بنمط يح�صن البحرين من
�آثار ما يحدث يف املنطقة و يعظم �أثر امل�شاركة الفاعلة يف بناء م�ستقبل الوطن ،م�ضيفا ً �سموه �إن اللقاءات التي حر�ص عليها جاللة امللك املفدى مع الأهايل من جميع حمافظات البحرين �أكدت
�أن امل�شاركة يف االنتخابات ا�ستحقاق �أكده الد�ستور وامليثاق وممار�سة ح�ضارية للم�شاركة يف اتخاذ القرار.
وقال �سموه �إن جهود املجل�س الوطني بغرفتيه النواب
وال�شورى حمل التقدير ب�إ�سهامه ودوره الفاعل يف تعزيز
املمار�سة الدميوقراطية وتطوير الت�شريعات وامل�شاركة يف
اتخاذ القرارات واملواقف جتاه خمتلف مو�ضوعات ال�ش�أن
الوطني ،مما رفد م�سارات التنمية مبختلف �أوجهها بالتكامل
مع �أدوار ال�سلطتني التنفيذية والق�ضائية.
و�أكد �سموه على موا�صلة العمل ال��د�ؤوب نحو املزيد
من التعاون الب ّناء بني ال�سلطات الثالث مبا ينعك�س على
�أداء الأجهزة كافة ويلم�سه املواطنون ،م�شريا ً �سموه �إىل �أن
تنمية خمتلف القطاعات الرئي�سية واخلدمات احلكومية من
�ش�أنه �أن ي�ؤثر ب�شكل مبا�شر على االقت�صاد البحريني وتعزيز
ا�ستدامته وتناف�سيته كما ويعمل على تو�صيل اخلدمات
احلكومية ب�سهولة وبكفاءة للمواطنني لتعزيز كفاءة
وفعالية اجلهات احلكومية ،بهدف حتقيق ر�ضاء املواطن
وت�أكيد مبادئ ال�شفافية والنزاهة ويحقق قيمة م�ضافة من
خالل خلقه للوظائف النوعية يف اململكة ،م�شريا ً �سموه يف
هذا ال�صدد �إىل �أهمية ت�شجيع ال�شباب على زيادة التح�صيل
العلمي والتعليم العايل لتعزيز قدرته على الإ�سهام يف
الوطن ب�شكل فاعل مبا يتالءم مع ح�س املبادرة وامل�س�ؤولية
املتوافرة لدى ال�شباب البحريني.
من جانبهم� ،أعرب �أ�صحاب املجال�س واحل�ضور عن
تقديرهم واعتزازهم بزيارة �سموه كفر�صة متجددة لتناول
الأحاديث مع �سموه حول خمتلف ال�ش�ؤون ،خا�صة و�إن
ل�سموه دور فاعل يف الإ�سهام يف التعامل مع عدد من امللفات
التي تعني املواطنني وحتقيق تطلعاتهم نحو املزيد من
التنمية والتطوير.

ت�شمل  6جماالت خمتلفة ..جناحي:

جائزة نا�صر بن حمد العاملية للإبداع نقلة نوعية يف العمل ال�شبابي
�أكدت مديرة �إدارة �ش�ؤون ال�شباب �إميان في�صل جناحي �أن �إطالق
�سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة رئي�س املجل�س الأعلى لل�شباب
والريا�ضة رئي�س اللجنة الأوملبية البحرينية جلائزة �سموه للإبداع
ال�شبابي يف ن�سختها العاملية تعد مبادرة من املبادرات الرائدة والتي
تهدف يف املقام الأول �إىل توفري املناخات االيجابية �أمام ال�شباب
البحريني والعاملي من اجل نرث ق�ص�صه الإبداعية ،م�شرية اىل �أن جائزة
نا�صر بن حمد للإبداع ال�شبابي تعد نقلة نوعية يف جمال الأن�شطة
والربامج ال�شبابية التي تقدم لفئة ال�شباب على امل�ستوى العاملي.

و�أ�شارت جناحي �أن اجلائزة ت�شكل �أحد احلوافز لت�شجيع ال�شباب
البحريني والعاملي للمزيد من الإبداعات واالرتقاء يف جميع املجاالت
التي تت�ضمنها اجلائزة و�صوال اىل حتقيق االبداع والتميز ،م�ضيفة
�أن جميع �شباب دول العامل ميتلكون العديد من امل�شروعات الإبداعية
التي وينتظرون الفر�صة ال�سانحة لإبرازها للعامل واحت�ضانها ب�شكل
علمي وممنهج وهذا ما ت�سعى �إىل �إليه اجلائزة.
وبينت جناحي اىل ان امل�ؤ�س�سة العامة لل�شباب والريا�ضة قامت
باختيار  6تخ�ص�صات ملجاالت اجلائزة.

