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»سيدات األعمال«: شعب البحرين الوفي 
يجني ثمار مشروع الملك اإلصالحي رغم »كورونا«

 رفعت جمعية سيدات األعمال البحرينية أسمى 
آي��ات التهان��ي والتبريكات إل��ى مقام صاحب 
الجاللة  الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
الب��الد المفدى وصاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد األمين 
رئي��س مجل��س ال��وزراء،  وإلى مق��ام صاحبة 
الس��مو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل 
خليفة قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس 
األعل��ى  للم��رأة وس��مو الش��يخة ثاجب��ة بنت 
س��لمان آل خليفة الرئيس��ة الفخرية للجمعية 
الوف��ي بمناس��بة حل��ول  البحري��ن  ولش��عب 
الذك��رى التاريخية الوطنية لإلجماع الش��عبي 
 عل��ى ميث��اق العمل الوطن��ي ف��ي 14 فبراير، 
مؤك��دة أن الميث��اق أطل��ق العن��ان ل لبحرين 
 في أن ُتحقق نهضة تنموية ش��املة في كافة 
مناحي الحياة وقد نالت المرأة البحرينية الحظ 
 األوف��ر من ه��ذه النهضة على م��دار 20 عامًا، 
خصوصًا ش��عار المجلس األعل��ى للمرأة لهذا 

العام الم��رأة والتنمية، معربة ع��ن اعتزازها 
بالذكرى  التاريخية الوطنية لإلجماع الش��عبي 
عل��ى ميثاق العمل الوطني ف��ي 14  فبراير من 
كل  ع��ام، مثمنة عاليًا م��ا تحقق للمملكة من 
نهضة وتطور بفضل  المش��روع الوطني،  حتى 
في ظل الظروف االستثنائية التي يعاني منها 
العالم كله بس��بب جائحة كورونا وما  فرضته 
م��ن إجراءات احترازية وقرارات اس��تثنائية في 

معظم بلدان العالم. 
وق��ال مجل��س إدارة الجمعية ف��ي بيان بهذه 
المناس��بة، إن الميث��اق الوطني ه��و واحد من 
الثم��ار  اليانع��ة للمش��روع الوطن��ي لحض��رة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاه��ل  البالد المف��دى، وهو بمثاب��ة الوثيقة 
التي تأسس��ت عليها نهضة البحرين  الحديثة، 
ووضع دس��تور المملك��ة ليواك��ب المتغيرات 
والمس��تجدات على  صعيد  السلطات والحريات 

والحقوق والواجبات.

 وفي هذا الصدد، أعربت رئيسة الجمعية سيدة 
األعم��ال أح��الم جناحي ع��ن عمي��ق  اعتزازها، 
بهذه المناس��بة، وقال��ت إن البحرين وبفضل 
رؤية جالل��ة الملك المفدى  الثاقبة ومش��روع 
جاللت��ه اإلصالح��ي الرائد، قد خط��ت خطوات 
تاريخية ومميزة، وحققت  المزيد من اإلنجازات 
والمكتس��بات الت��ي يفخ��ر ويعت��ز به��ا أبناء 
البحرين مش��يرًة إلى أن  ميثاق العمل الوطني 
جس��د رؤية غير مسبوقة لنهضة وطن بأكمله 

ورخاء أبنائه. 
وأش��ارت جناح��ي إلى أهمي��ة ال��دور المحوري 
لصاح��ب الس��مو الملك��ي ولي العه��د رئيس 
 مجلس ال��وزراء في االرتق��اء بالعمل الحكومي 
واإلس��راع بخطى التنمية والتطوير في  مختلف 
المج��االت، بما يعزز األس��س والمب��ادئ التي 
ارتك��ز عليه��ا ميث��اق العمل الوطن��ي في  بناء 
البحري��ن الحديث��ة وتحقي��ق التنمي��ة لها في 

مختلف المجاالت. 

 إيمان جناحي: الذكرى العشرون 
للميثاق احتفاء باإلنجاز الوطني الكبير

أك��دت المدي��رة التنفيذية لمعهد 
البحرين للتنمية السياس��ية إيمان 
فيصل جناح��ي أن اإلجماع الوطني 
ل��كل فئ��ات ومكون��ات المجتم��ع 
العم��ل  ميث��اق  عل��ى  البحرين��ي 
الوطني بنسبة 98.4% شكل نقطة 
تحواًل رئيس��يًا ف��ي تاري��خ مملكة 
البحري��ن الحديث، وح��دد المالمح 
الرئيسية لمسيرة العمل السياسي 
ف��ي المملكة، وم��ا يتعلق بها من 
تط��ورات ف��ي مختل��ف المج��االت، 
الديمقراطي  التحول  رأس��ها  وعلى 
والمش��اركة السياس��ية م��ن خالل 
االنتخاب��ات البرلماني��ة والبلدي��ة 
وتعزيز الحق��وق والحريات الفردية 
الدس��تورية  المؤسس��ات  وإنش��اء 

المختلفة.
وأضاف��ت في تصري��ح لوكالة أنباء 
البحرين بمناسبة الذكرى العشرين 
إلقرار ميثاق العمل الوطني أنه على 
م��دى عقدي��ن من الزم��ن في ظل 
قيادة حضرة صاحب الجاللة الملك 
حم��د بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل 
البالد المفدى قط��ف أبناء البحرين 
ثمار هذا الميث��اق، الذي تمثل في 
المش��روع التنموي الشامل لجاللة 

ش��هدت  حي��ث  المف��دى،  المل��ك 
المملكة قف��زات نوعية في مختلف 
المجاالت، السياس��ية واالقتصادية 
واالجتماعي��ة، إلى جانب ما حققته 
م��ن حض��ور دول��ي ف��ي مختل��ف 
المحافل، م��ا جعلها األكث��ر تميزًا 
الديمقراطي  التح��ول  ف��ي  وتفردًا 
السلمي، بل أصبحت النموذج األهم 

في المنطقة.
وأشارت إلى أنه على مدار السنوات 
من��ذ التصويت عل��ى ميثاق العمل 
أبن��اء  لم��س  المبارك��ة  الوطن��ي 

البحري��ن جميع��ًا تل��ك التحوالت، 
من خالل مش��اركة ش��عبية فعلية 
ف��ي صنع الق��رار السياس��ي، والتي 
تمثل��ت ف��ي إج��راء خم��س دورات 
انتخابية برلمانية وبلدية متتالية، 
ش��هدت أعلى مس��تويات الحيادية 
والشفافية، إلى جانب تعزيز قيمة 
الفرد وكرامته في مجتمعه بإنشاء 
عدد من المؤسس��ات الوطنية على 
قواع��د حفظ حقوق الف��رد وتعزيز 
التنمي��ة  ف��ي مس��يرة  مش��اركته 

الشاملة.
بالذك��رى  االحتف��ال  إن  وقال��ت 
العش��رين لميثاق العم��ل الوطني 
هو احتف��اء باإلنجاز الوطني الكبير، 
وحافز أساس��ي لمزيد م��ن العمل 
التطلع��ات  وتحقي��ق  مس��تقباًل 
بتوجيه��ات م��ن حض��رة صاح��ب 
الجالل��ة المل��ك المف��دى، وبدعم 
من صاح��ب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليف��ة ولي 
العهد رئيس مجل��س الوزراء حتى 
تكون البحرين كم��ا أرادها جاللته 
وطنًا لكل أبنائها، وليكون المواطن 

هو محرك التنمية وهدفها األول.
وأك��دت أن ص��دور األم��ر الملك��ي 

بإنش��اء   2005 لع��ام   )39( رق��م 
معهد البحرين للتنمية السياس��ية 
كمؤسس��ة وطني��ة بحرينية تعنى 
بنش��ر ثقاف��ة الديمقراطي��ة م��ن 
الوطن��ي  العم��ل  ميث��اق  خ��الل 
أحد  والقواني��ن، يعتبر  والدس��تور 
المحط��ات ف��ي تفعي��ل مش��اركة 
المواط��ن وتأهيل��ه، بم��ا يتوافق 
م��ع الثواب��ت الوطني��ة، حيث عمل 
المعهد على دعم وترسيخ مفهوم 
الس��ليمة،  الديمقراطية  المب��ادئ 
ونش��ر وتنمي��ة الوع��ي السياس��ي 
بي��ن المواطنين، وهو ال��دور الذي 
اضطلع به ب��كل جدارة، حتى أصبح 
مرجع��ًا وطني��ًا وبيت��ًا للخب��رة في 
والممارس��ة  السياس��ية  التنمي��ة 

الديمقراطية.
وأضافت أن معهد البحرين للتنمية 
السياسية عمل على مدى السنوات 
الماضي��ة ف��ي تعزيز قي��م العمل 
الوطن��ي وتدريب الك��وادر الوطنية 
والفئ��ات المس��تهدفة لالنخ��راط 
تنفي��ذًا  السياس��ي،  العم��ل  ف��ي 
للتوجيه��ات الملكية الس��امية بما 
يتوافق مع أهداف المعهد بحس��ب 

المرسوم الملكي.

إيمان جناحي

 الحمادي: ميثاق العمل الوطني حقق 
نقلة نوعية في االستثمار وتطوير العمران

ل��درة  التنفي��ذي  الرئي��س  أك��د 
البحرين ياس��ر الحم��ادي، أن ميثاق 
العم��ل الوطني أرس��ى دعائم قوية 
ومتين��ة ش��كلت األس��اس الحقيقي 
البحري��ن  مملك��ة  نهض��ة  ف��ي 
عل��ى كاف��ة المس��تويات وف��ي كل 
األصعدة السيما القطاع االقتصادي 

واالستثماري والعقاري والعمراني.
وأض��اف أن ميث��اق العم��ل الوطني 
س��اهم بش��كل مباش��ر ف��ي إصالح 
القوانين المتعلقة باالستثمار ومن 
ث��م تش��جيع القط��اع الخ��اص على 
التطوي��ر العمران��ي ف��ي المملكة، 
موضحًا أنه على م��دار نحو 20 عامًا 
ش��هدت البحرين مش��روعات كبيرة 
ومتميزة وعمالقة السيما ما يتعلق 
واإلس��كاني  العمران��ي  بالقط��اع 
والعق��اري نظ��رًا لم��ا تتمت��ع ب��ه 
البحرين من بيئة استثمارية جاذبة 

لرؤوس األموال.

ورفع الحم��ادي التهاني والتبريكات 
إلى مق��ام حض��رة صاح��ب الجاللة 
المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل البالد المف��دى، وإلى صاحب 
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليفة، ول��ي العهد، رئيس 

بمناس��بة حل��ول  ال��وزراء،  مجل��س 
الذك��رى ال� 20 إلق��رار ميثاق العمل 
الوطن��ي، حي��ث ش��كل ذل��ك اليوم 
ملحم��ة تاريخية ف��ي تاريخ البحرين 
نظ��رًا للمش��اركة غي��ر المس��بوقة 
والتالح��م الوطن��ي ال��ذي ش��هدته 
المملكة بموافق��ة 98.4% من أبناء 

الشعب على الميثاق.
وق��ال: إن »الميثاق أس��هم بش��كل 
مباش��ر في تطوير االقتصاد الوطني 
من خالل التش��ريعات التي شجعت 
على االنفت��اح واالس��تثمار وتطوير 
حرك��ة التجارة ف��ي البحري��ن، األمر 
رؤوس  ج��ذب  عل��ى  ش��جع  ال��ذي 
األموال واس��تقطاب رج��ال األعمال 
والمس��تثمرين في الداخ��ل والخارج 
لتنفي��ذ مش��روعات كبي��رة وحيوية 
تصب في صالح االقتصاد الوطني«.

واعتبر الحمادي أن الميثاق أدى إلى 
أن تصبح البحرين وجهة استثمارية 

المس��توى  عل��ى  وآمن��ة،  مثالي��ة 
اإلقليمي والعرب��ي والدولي، بفضل 
الت��ي  والتش��ريعات  اإلصالح��ات 
العقبات وتس��هيل  وجهت لتذلي��ل 
االقتصاد  االستثمار وتشجيع  عملية 

وتطوير حركة التجارة.
ون��وه إلى أن ميث��اق العمل الوطني 
س��اهم كذل��ك ف��ي تطوي��ر س��وق 
العم��ل، وس��ن تش��ريعات تخ��دم 
بيئة االس��تثمار ومن��اخ األعمال في 
البحري��ن  تتمت��ع  البحري��ن، حي��ث 
بمش��اريع كبي��رة وعمالق��ة تخ��دم 
البني��ة التحتية للمملك��ة والبحرين 
تع��د الي��وم م��ن أفضل ال��دول في 
العال��م ف��ي مج��ال حري��ة التج��ارة 
أفض��ل  وتقدي��م  واالقتص��اد 
التس��هيالت االس��تثمارية في أجواء 
م��ن العمل الحر، ما جع��ل المملكة 
تتبوأ مقدمة الالئح��ة العالمية في 

العديد من المميزات االقتصادية.

ياسر الحمادي

»الملكية للبنات«: الميثاق 
عالمة فارقة ومضيئة في 

التاريخ الوطني للبحرين
رفع��ت الجامعة الملكية للبنات خال��ص التهاني والتبريكات 
إل��ى مقام حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء بمناسبة 
الذكرى العش��رين لميثاق العمل الوطن��ي، مؤكدة أن تاريخ 
14 فبراير ش��كل عالم��ة فارقة ومضيئة ف��ي التاريخ الوطني 
للبحري��ن مع انبثاق رؤية ميث��اق العمل الوطني ضمن إجماع 
ش��عبي منقطع النظير لقيادة تستش��رف المستقبل المزدهر 
بخطى ثابتة وأخرى واعدة، ش��ملت جميع مناحي التطوير في 
المجتمع البحريني بأطره االجتماعية والثقافية واالقتصادية 

والسياسية.
وتستذكر الجامعة منجزات المرأة البحرينية التي يحتفى بها 
هذه الس��نة مع مضي عش��رين عامًا على تأس��يس المجلس 
األعل��ى للم��رأة وال��ذي يأتي متزامن��ًا مع الذكرى العش��رين 
لميث��اق العم��ل الوطني، وقد عم��ل بدوره على نق��ل المرأة 
البحريني��ة من مرحل��ة التمكين إلى مرحل��ة الريادة والتقدم 
في مختل��ف المجاالت وعل��ى كافة األصعدة بقي��ادة صاحبة 
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة واعتماد 
موضوع يوم المرأة البحريني��ة تحت عنوان »المرأة البحرينية 
في التنمية الوطنية.. مس��يرة ارتقاء ف��ي وطن معطاء«، في 

العهد الزاهر لحضرة صاحب الجاللة الملك المفدى. 
وأك��دت الجامعة أنه إنطالقًا من دوره��ا التعليمي والتربوي 
فه��ي تعم��ل على مب��دأ التكام��ل المجتمعي ال��ذي يؤطره 
ميث��اق العمل الوطني وتس��عى لغرس قي��م العطاء في كل 
امرأة، لتضع بصمتها وتكون شريكة مسيرة التنمية واإلنجاز 
ودعم المسيرة التعليمية والتنموية في البحرين عبر رؤيتها 
ورسالتها اللتين تصبان في توفير بيئة تعليمية قائمة على 
صقل الش��خصيات وتثير التحدي والمنافسة والتعلم والبحث 
العلم��ي والقيادة، وذلك إلعداد جيل المس��تقبل من الفتيات 

الرائدات والناجحات في كافة المحافل.

 الحواج: الميثاق ذكرى وطنية 
مهمة في حياة البحرينيين

وج��ه رجل األعمال عبدالوهاب الحواج 
أس��مى آي��ات التهنئ��ة والتبري��كات 
لمقام حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى وإلى صاحب الس��مو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العه��د رئيس مجل��س ال��وزراء وإلى 
شعب البحرين الوفي بمناسبة حلول 
الذكرى العش��رين المباركة لإلجماع 

الشعبي على ميثاق العمل الوطني.
وق��ال الح��واج ف��ي تصري��ح صحفي: 
الميثاق المقومات األساس��ية  »وضع 
للدول��ة والمجتم��ع ورس��م عالق��ات 
البحرين الخليجية والعربية والدولية، 
ومهد الطريق نحو البدء في المسيرة 
البحري��ن  بمملك��ة  الديمقراطي��ة 
حيث مثل الميث��اق نقلة تاريخية في 

مس��يرة البحري��ن، وأصب��ح القاع��دة 
األساسية لجميع التغييرات السياسية 
التي ش��هدتها المملك��ة، وكان من 

أهم ثم��اره، عودة الحي��اة البرلمانية 
مث��ل  كم��ا  للب��الد.  والديمقراطي��ة 
التصويت عل��ى الميثاق ذكرى وطنية 
مهمة ف��ي حي��اة البحرينيي��ن، حيث 
يستغلونها لتجديد الوالء لقائد البالد 
والتعبير عن مش��اعر الفخر واالعتزاز 
باإلنج��ازات التنموي��ة الت��ي تحققت 
عل��ى مختلف األصع��دة، بعد عقدين 

من التصويت على هذا الميثاق«.
وأضاف »حرص جاللة الملك المفدى، 
عل��ى أن تكون صياغة »الميثاق« من 
لجن��ة وطنية من أفراد من الش��عب، 
وبع��د أن تم��ت صياغت��ه، ح��رص، 
عل��ى أن يق��وم جميع أفراد الش��عب 
بالتصوي��ت عل��ى الميث��اق، ويقولوا 
كلمتهم ورأيهم، إيمان��ًا من جاللته 
بأن هذا »الميثاق« يمثل كل الشعب 

كل  يق��ول  أن  ويج��ب  ومس��تقبله، 
مواطن رأيه ويحدد موقفه، مع احترام 
جمي��ع اآلراء، ومن ث��م الموافقة على 
رأي الغالبية، في ممارسة ديمقراطية 
حضارية رفيعة وكان الميثاق بمثابة 
عقد وطني بين الملك وشعبه يكرس 
أسس الوحدة الوطنية ويعزز التالحم 
الوطنية، ويؤس��س لمبادئ  والوحدة 

وأطر الديمقراطية«.
وأك��د ب��أن الميث��اق أعل��ى الهوي��ة 
الحضارية والثقافي��ة للبحرين وأعلى 
العروب��ة  إل��ى  باالنتم��اء  االعت��زاز 
التع��اون  مجل��س  وإل��ى  واإلس��الم 
الخليجي، وكرس القيم الحضارية التي 
مي��زت عب��ر التاريخ حض��ارة البحرين 
كبل��د للتس��امح الدين��ي والمذهب��ي 

والثقافي واالنفتاح على العالم.

عبدالوهاب الحواج

السفارة األمريكية تهنئ 
بذكرى ميثاق العمل الوطني

هنأت س��فارة الواليات المتحدة في البحري��ن قيادة البحرين 
وشعبها بمناس��بة الذكرى العشرين لالس��تفتاء على ميثاق 
العمل الوطن��ي. وقالت القائمة بأعمال الس��فارة األمريكية 
مارغري��ت ناردي »لق��د كان ال� 14 من فبراي��ر 2001 بمثابة 
فص��ل جدي��د للبحري��ن حيث ش��كل االس��تفتاء الدس��توري 
حج��ر الزاوية ف��ي تعزيز التنمي��ة االجتماعي��ة واالقتصادية 

والسياسية«.
وأضاف��ت: »هذه المناس��بة الهامة هي فرص��ة للتأكيد على 
تاريخ وإنجازات الشعب البحريني، والمصالح والقيم المشتركة 

بين الواليات المتحدة ومملكة البحرين«.
وزادت السفارة بالقول: »تقدر الواليات المتحدة عاليًا شراكتنا 
االستراتيجية القوية مع مملكة البحرين، والتي تشمل مجاالت 
متنوعة مث��ل االقتصاد والتعليم واألم��ن والثقافة«. وأكدت 
أننا »نتطلع إلى اس��تمرار تعاوننا الوثيق مع حكومة البحرين 
بقي��ادة جاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة، والعمل مع 
جميع ش��ركائنا ف��ي البحرين لضمان مس��تقبل مزدهر وآمن 

وسلمي لكال بلدينا والمنطقة«.

 مؤسسات المجتمع المدني 
في ذكرى ميثاق العمل الوطني

بمناس��بة الذكرى الوطنية العش��رين لميثاق العم��ل الوطني نهنئ قائد 
مس��يرتنا التنموي��ة جاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة ملك البالد 
المفدى وصاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العه��د ورئي��س مجل��س ال��وزارء الموق��ر والمواطني��ن والمقيمين على 
ه��ذه األرض الطيبة ونحن إذ نس��تذكر ه��ذه المناس��بة الوطنية الغالية 
على قلوبنا جميعا نس��تخلص أهم إنجازات ميث��اق العمل الوطني والتي 
كانت ثمرة مش��اركة الش��عب مع القيادة وتالحم الجمي��ع مع رأي القيادة 
والمش��اركة في القرارات المصيرية لحياة أفضل للمواطن البحريني ومن 
هنا ال بد من اإلش��ادة بالرؤية الحكيمة لسيدي جاللة ملك البالد المفدى 
بأن يكون ميث��اق العمل الوطني عبارة عن وثيقة حب ووالء وتعاون بين 
القي��ادة والحكومة والمواطنين والتي كانت ثم��رة نتائجها قيام العديد 
من الجمعيات وموسس��ات المجتمع المدني ومنذ انطالق هذه المس��يرة 
المباركة أسست الكثير من الجمعيات المهنية والتخصصية تجاوزت 300  
جمعية تخصصية التجارية واالقتصادية والمجتمعية والقانونية وغيرها 
من موسس��ات المجمتع المدني والتي أثرت نتائج أعمالها في الكثير من 
الق��رارات المصيرية التي ته��م الصالح العام ومش��اركة هذه الجمعيات 
من��ذ العهد اإلصالحي لجاللة ملك البالد المفدى ف��ي الكثير من المحاور 
ومنها على س��بيل المثال حوار التوافق الوطني عام 2011 والذي شاركت 
أغلب موسس��ات المجتمع المدني في وض��ع رؤاه ومقترحاته بما يتواكب 
مع روية قيادتنا في أفضل الس��بل المعيش��ية للمواط��ن البحريني ولقد 
كان لح��وار التواف��ق الوطني التحدى األكبر لمؤسس��ات المجتمع المدني 
والتي كانت ثم��رة نتائجها من ميثاق العمل الوط��ن. ومنذ ذلك العهد 
وعلى مدى العشرين سنة مازالت هذه الجمعيات والموسسات تشارك في 
صنع القرار مع المجلس التشريعي إلى جانب حضورها في مجالس إدارات 
العديد من الموسس��ات والهئيات الحكومي��ة المختلفة )تمكين ومجلس 
التنمية االقتصادي وموسس��ة التنظيم العق��اري والتأمينات االجتماعية 
وغيرها من الموسس��ات والهيئات الرس��مية( وكل هذه األمور كانت من 
ثم��رة ميث��اق العمل الوطن��ي بأن يكون لمؤسس��ات المجتم��ع المدني 
والقطاع��ات التجارية تمثي��ل في الهيئات وأن يكون اتخ��اذ القرارات من 
خالل المش��اركة والتعاون بين السلطات التشريعية والجمعيات المهنية 
وال بد من أن نشيد بهذا العمل الجبار والرؤية الحكيمة لجاللة ملك البالد 

المفدى وحفظ اهلل البحرين قيادة وشعبًا. 

عضو مجلس إدارة جمعية رجال األعمال البحرينية

ناصر علي األهلي 


