
 

 

 م 2021مايو  6( ربعاء)األالتاريخ: 

 واإلذاعة والتلفزيون   للنشر عبر الصحافة

 بيان مجلس الشورى لمناسبة يوم الصحافة البحرينية 

 مجلس الشورى –القضيبية  

عرب  ي  كل عام،    ، الذي يصادف السابع من مايومناسبة يوم الصحافة البحرينيةل

بالغ   عن  الشورى  واالعتزازمجلس  للصحافة   الفخر  الوطنية  باإلسهامات 

المشرفة  و  ،البحرينية الوطنيةالحاضرة  وقفاتها  الذاكرة  الفاعل ،  في    ودورها 

في    ،مملكة البحرين  الذين تشهدهما  دفع عجلة التنمية واالزدهارفي    والمساند

الم الجاللة  صاحب  لحضرة  الزاهر  عاه العهد  خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد  ل  لك 

 البالد المفدى حفظه هللا ورعاه. 

أن  إذ  و الشورى،  مجلس  الصحافة  التي    الرعاية يؤكد  بها  من   الوطنيةتحظى 

هللا، رعاه  المفدى  الملك  جاللة  جاللته  لدن  على    وحرص  بها  االلتقاء  الدائم 

أساسي في    ركنك  تتبؤها المكانة التي  على  ي عد برهاناً    مرئياتها،واالستماع إلى  

فإنه يقدر عالياً ما تتمتع به الصحافة المحلية من   ،المشروع اإلصالحي لجاللته

من   العالي  السقف  ضمن  وموضوعية  والتعبيرمهنية  الرأي  واالنفتاح    حرية 

كل ما  المملكة في نقل األخبار واآلراء والكلمة المسؤولة، وتقديم    الذي تشهده

المجلس   مثمنًا  الوطنية،  الجهود  كافة  دعم  في   السامي   الملكي  التوجيهيسهم 



 

 

 وازدراء   والتطرف  الكراهية  خطاب  لمكافحة  وشامل  جديد   قانون  مشروع  بإعداد

 بذلك. األديان بما يعكس رؤى القيادة الحكيمة واهتمامها 

الشورى  و مجلس  الحثيثةيثمن  تبديها    ،المتابعة  التي  الرفيعة  والمبادرات 

الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 

الوزراء مجلس  رئيس  العهد  هللا   ولي  ي    تجاه ،  حفظه  ما  من  كل  وي تداول  نشر 

المحلية الصحافة  في  وآراء  الرأي    ،موضوعات  وتطلعات  الحتياجات  وتلمسها 

في  ال غنى عنها  مرآة  واعتبار الصحافة  ،  جسد الواقع الحقيقينقٍل يعبر    العام

 ما يهم الحكومة لتطوير أدائها وتنفيذ خططها وبرامجها. عكس 

الوطني بيومها  البحرينية  الصحافية  األسرة  الشورى  مجلس  يهنئ  فإنه   ،وإذ 

 عبر  التشريعية،للسلطة    متواصلة  تبديه من دعم ومساندة  يعرب عن تقديره لما 

في  جهوتكريس   ومتابعة  دها  التشريعيةتغطية  بكل    إنجازاتها   وإبراز  العملية 

وحيادية الديمقراطيشفافية  الواقع  وتجسيد  مملكة    المتقدم  ،  به  تنعم  الذي 

جانب    ،البحرين الموقرة،ل  هاتوثيق إلى  الحكومة  وإنجازات  وقوفها  و  مساعي 

 .دعم األمن واالستقرارفي  صفاً واحداً 

 انتهى 

 


