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بسم هللا الرحمن الرحيم

نتقدم بخالص التعازي واملواساة الى

حضرة صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه

في وفاة المغفور له باذن هللا تعالى، فقيد الوطن 

صاحب السمو امللكي االمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء

والى صاحب السمو امللكي االمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد نائب القائد االعلى رئيس الوزراء

والى سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء

والى سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة 
مستشار صاحب السمو رئيس الوزراء

والى سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة 
محافظ احملافظة اجلنوبية

والى سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة
وكيل وزارة شئون مجلس الوزراء

والى سمو الشيخ خالد بن علي آل خليفة
والى معالي الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة 

وكيل وزارة الداخلية لشئون اجلنسية واجلوازات واإلقامة

والى معالي الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة
مستشار صاحب السمو امللكي رئيس الوزراء

والى معالي الشيخ محمد بن راشد آل خليفة
وكيل ديوان صاحب السمو امللكي رئيس الوزراء

والى معالي الشيخ عبداهلل بن راشد آل خليفة
السكرتير الشخصي لصاحب السمو امللكي رئيس الوزراء

والى كافة افراد العائلة المالكة الكريمة وجميع أبناء شعب البحرين الوفي،  سائلين المولى عز وجل أن 
يتغمد سموه برحمته وواسع رضوانه وأن يسكنه فسيح جناته، وإن يجازيه خير الجزاء على كل ما قدمه 

من عمل مخلص وعطاء متواصل لوطنه وشعبه.

وزير شئون مجلس الوزراء 
وديوان صاحب السمو امللكي رئيس الوزراء
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نـتـــقدم �أحر التعازي وعظ�م المواساة إلى
 حضرة صاحب الجاللة الملك �مد بن ع�سى آل خل�فة عاهل ال�الد المفد� حفظھ هللا ورعاه 

وصاحب السمو الملكي األمري سلمان بن �مد آل خل�فة ولي العهد نائب القائد األعلى
ر��س مجلس الوزراء  حفظھ هللا ورعاه

وسمو الشيخ علي بن خل�فة آل خل�فة نائب ر��س مجلس الوزراء
وسمو الشيخ سلمان بن خل�فة آل خل�فة مستشار صاحب السمو الملكي ر��س الوزراء

وشعب البحر�ن الوفي بوفاة المغفور لھ بإذن هللا تعالى
صاحب السمو الملكي األمري خل�فة  بن سلمان آل خل�فة  ر��س الوزراء

داعني المولى عز وجل أن �تغمد فق�د الوطن بواسع ر�متھ وأن �سكنھ فسيح جناتھ
وأن �لهمنا �م�عًا الصرب والسلوان

ر��س وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنف�ذ�ة 
و�ميع منتسيب م�موعة ب�ت التمويل ال�و�يت وشر�اتها التا�عة
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بسم هللا الرحمن الرحيم

بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره نتـقـدم

بخالص العزاء والمواساة إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه

وسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء

وسمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

وشعــــب البحريــــن

بوفاة المغفور له  بإذن هللا تعالى صاحب السمو الملكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء 

داعين المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته 

وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان.

وزارة الداخلية
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البحرين 
تبكي أميرها 

جاللة الملك يأمر بإعالن الحداد أسبوعا 
وتعطيل العمل الحكومي 3 أيام

بأمر من عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ينعي الديوان الملكي رئيس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي انتقل إلى رحمة هللا تعالى صباح أمس في 

مستشفى مايو كلينك في الواليات المتحدة األميركية.
وســتتم مراســم الدفن بعد وصول جثمانه رحمه هللا إلى أرض الوطن وســوف تقتصر مراســم الدفن على 

عدد محدد من األقارب.
وقــد أمــر صاحب الجاللة بإعالن الحداد الرســمي أســبوًعا مــع تنكيس األعالم وتعطيــل العمل في الدوائر 

الحكومية لمدة ثالثة أيام، ابتداًء من اليوم الخميس.
تغّمد هللا الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.

المنامة - بنا
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ِتي« ًة َفاْدُخِلي ِف ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَّ ِك َراِضَيًة َمْرِضيَّ ُة اْرِجِعي ِإَلى َربِّ ْطَمِئنَّ ْفُس اْلُ ُتَها النَّ »َيا َأيَّ

نتقدم
بأحر التعازي وعظيم المواساة إلى

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه

وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

وسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء

وسمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

وشعب البحرين

بوفاة المغفور له  بإذن اهلل تعالى
صاحب السمو الملكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء

داعين المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا 
جميعا الصبر والسلوان

عائلة المرحوم محمود جعفر

صدق اهلل العظيم

إنا هلل وإنا إليـــه راجعون

بسم اهلل الرحمن الرحيــم

ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء



local@albiladpress.com

الخميس 12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع األول 1442 - العدد 4412
05



local@albiladpress.com

الخميس 12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع األول 1442 - العدد 4412
06



local@albiladpress.com

الخميس 12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع األول 1442 - العدد 4412
07

بمزيد من الحزن واألسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره 
نتقدم بخالص التعازي 

إلى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه 
ملك مملكة البحرين المفدى  

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه 
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء  

وإلى سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة وإلى سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة 
نائب رئيس مجلس الوزراء  

وإلى سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة 
مستشار رئيس مجلس الوزراء  

وإلى العائلة المالكة الكريمة  
وشعب مملكة البحرين الوفي 

في وفاة فقيد البحرين الغالي المغفور له بإذنه تعالى 

صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله 
داعين المولى القدير أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته 

دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة -  رئيس مجلس اإلدارة  
وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  

وكافة العاملين في شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) 

ِحيِم  ْحَمـِٰن الرَّ ـِه الرَّ ِبْسِم اللَّ

ُه العظيم  صدق اللَّ
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ّ ّ

بمزيد من الحزن واسى نتقدم بخالص التعازي إلى
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه ا� ورعاه

ملك مملكة البحرين المفدى
وصاحب السمو الملكي ا�مير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه ا�

ولي العهد نائب القائد اعلى رئيس الوزراء

وإلـى سـمـو الشـيخ عـلـي بـن خـلـيفـة آل خـليـفة
  نائب   رئيس   الوزراء

وإلـى سـمـو الشـيخ سلمـان بـن خـلـيفـة آل خـليـفة
   مستشار   رئيس   الوزراء      

وإلى العائلة المالكة الكريمة، وشعب مملكة البحرين الوفي
في وفاة فقيد البحرين الغالي المغفور له بإذنه تعالى

صاحب السمو الملكي ا�مير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه ا�
رئيس الوزراء

داعين المولى القدير أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته

 موظفين و أعضاء مجلس االدادة



local@albiladpress.com

الخميس 12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع األول 1442 - العدد 4412
09

القوائم املالية املرحلية املوحدة املخت�صرة
للت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 3٠ �سبتمرب ٢٠٢٠ )مراجعة(

ُعمان الإمارات الكويت البحرين ليبياالعراق م�صر  اململكة املتحدة

القائمة املوحدة للدخل
 للت�شعة اأ�شهر املنتهية يف

30 �شبتمرب

 للثالثة اأ�شهر املنتهية يف

30 �شبتمرب

٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠٢٠

�ألف

دوالر �أمريكي

�ألف

دوالر �أمريكي

�ألف

دوالر �أمريكي

�ألف

دوالر �أمريكي

7٢٢.738  5٢ ٩٩.٩١١3٢.54٩ �صايف دخل �لفو�ئد  ١٩١.١٩3 

١٩6.575  ٢٢3.٠54 56.678 �لر�صوم ودخل �آخر ٢٠٠.54 

٩١٩.3١3  8٢٢.٩65 ٢8٩.٢٢7 الدخل الت�شغيلي  ٢47.3٩١ 

3٩.٢٢6  ١١7.586 4.8٩٢ خم�ص�ص �خل�صائر �الئتمانية و�أخرى ٢٠4.35 

88٠.٠87  7٠5.37٢ ٩84.335 �شايف الدخل الت�شغيلي  ٢١٢.١87 

٢45.١١4  ٢35.6٩٢ 78.٢4١ امل�شروفات الت�شغيلية  ٢3٩.78 

634.٩73  46٩.687 ٢٠6.٠٩4 الربح قبل ال�شرائب والزكاة ٩48.١33 

3٠.588  3٠.٩34 ١٠.34٢ م�صروف �صريبي وزكاة 558.٩ 

6٠4.385  438.753 ١٩5.75٢ �شايف الربح للفرتة ١٢4.3٩٠ 

45.٩65  ٢٩.4٢3 ١4.848 �صايف �لربح �لعائد �إىل حقوق غري م�صيطرة 8.4٩٩ 

558.4٢٠  4٠٩.33١ ٠8٠.٩٠4 �شايف الربح العائد اإىل مالك البنك ١١5.8٩١ 

 ن�شيب اأرباح ال�شهم العائد اإىل

مالك البنك للفرتة:

5.6  4.١.٩ ١  ١.٢ 

 �لن�صيب �الأ�صا�صي و�ملخف�ص لل�صهم �لعادي

يف �الأرباح )�صنتات �أمريكية(

القائمة املوحدة للدخل ال�شامل
 للت�شعة اأ�شهر املنتهية يف

30 �شبتمرب

 للثالثة اأ�شهر املنتهية يف

30 �شبتمرب

٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠٢٠

�ألف

دوالر �أمريكي

�ألف

دوالر �أمريكي

�ألف

دوالر �أمريكي

�ألف

دوالر �أمريكي

6٠4.385  438.753 ١٩5.75٢ �شايف الربح للفرتة  ١٢4.3٩٠ 

الدخل ال�شامل الآخر

٢6.7٠٢ )54.877( 3.٩77 تعديالت حتويل عمالت �أجنبية ١8.783 

)١.٢٠٩( )7١.7٩6( )4.34١( )٢.١٩3( 

 �صايف �لتغري�ت يف �لقيمة �لعادلة

خالل �لفرتة   

6٢٩.878  3١٢.٠8١٩ ٠5.388 جمموع الدخل ال�شامل للفرتة ١4٠.٩8٠ 

5٢.٠٩٠  ٢5.٠٢6 ١5.568  ١١.٢7٢ 

 جمموع �لدخل �ل�صامل �لعائد �إىل حقوق

غري م�صيطرة

577.788  ٢87.٠54 ١7٩.8٢٠  ١٢٩.7٠8 

 جمموع الدخل ال�شامل العائد اإىل

مالك البنك

القائمة املوحدة للتدفقات النقدية
 للت�شعة اأ�شهر املنتهية يف

30 �شبتمرب

٢٠١٩ ٢٠٢٠

�ألف

دوالر �أمريكي

�ألف

دوالر �أمريكي

١.٩83.4١٢ �صايف �لنقد من �الأن�صطة �لت�صغيلية ٢4٩.4٩6 

)87١.١38( �صايف �لنقد من / )�مل�صتخدم يف( �الأن�صطة �ال�صتثمارية ٢7٠.١8 

)5٩٩.١٠8( �صايف �لنقد �مل�صتخدم يف �الأن�صطة �لتمويلية )4٩6.4٢5(

5١3.١66 �شايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه ٠٩4.١8 

١4.7٠٩ �صايف فروق �صرف �لعمالت �الأجنبية )٩4٢.6(

3.٠88.٩64 �لنقد وما يف حكمه يف ١ يناير ٩٢3.٠٢4.4 

3.6١6.83٩ النقد وما يف حكمه يف 30 �شبتمرب ٠75.٠36.4 

امليزانية املوحدة
)مدققة(

3١ دي�صمرب

٢٠١٩

3٠ �صبتمرب 

٢٠٢٠

�ألف

دوالر �أمريكي

�ألف

دوالر �أمريكي

املوجودات

١.366.٩78 نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية ١5٢.548.١ 

٢.٢٠٢.34٠ �أذونات خز�نة وود�ئع لدى بنوك مركزية 553.47٠.٢ 

4.683.٢6٠ ود�ئع لدى بنوك  ٩٢6.8١٩.3 

٢٠.74٢.36٠ قرو�ص و�صلف ٩٢7.833.٢٠ 

٩.١33.88١ ��صتثمار�ت حمتفظ بها لغر�ص غري �ملتاجرة 646.385.٩ 

3١5.٠١١ ��صتثمار�ت يف �صركات زميلة  3٩6.3٠١ 

٢٢٩.8٠3 ��صتثمار�ت عقارية ١٩3.4٩٢ 

8٢3.7١4 فو�ئد م�صتحقة �لقب�ص وموجود�ت �أخرى 848.87٩ 

٢٩5.54٩ ممتلكات ومعد�ت ٠58.٢٩7 

487.١55 �ل�صهرة وموجود�ت �أخرى غري ملمو�صة  484.6٩5 

4٠.٢8٠.٠5١ جمموع املوجودات ٢4٢.665.4٠ 

املطلوبات واحلقوق

املطلوبات

5.٠٢3.٩١5 ود�ئع من بنوك  ٢38.5.343 

٢.8٩١.53٢ �قرت��صات مبوجب �إتفاقيات �إعادة �صر�ء  3٠3.3.8٢٠ 

٢5.5١8.١٢3 ود�ئع �لعمالء 834.٢4.5٠١ 

١.457.٠٩٠ فو�ئد م�صتحقة �لدفع ومطلوبات �أخرى 56٢.١.٩١٩ 

٢7.86٢ مطلوبات ثانوية 737.٩ 

34.٩١8.5٢٢ جمموع املطلوبات 35.5٩4.674 

احلقوق

٢.١٩3.6١١ ر�أ�ص �ملال - �الأ�صهم �لعادية 4١٢.٩7٢.٢ 

٢.٠7١.٩١6 �إحتياطيات 574.75٢.١ 

4.٢65.5٢7 �حلقوق �لعائدة �إىل مالك �لبنك  ٩87.7٢4.3 

6٠٠.٠٠٠ �أور�ق ر�أ�صمالية د�ئمة مدرجة �صمن ر�أ�ص �ملال فئة ١ 6٠٠.٠٠٠ 

4٩6.٠٠٢ حقوق غري م�صيطرة 844.48٢ 

5.36١.5٢٩ جمموع احلقوق 568.٠7٠.5 

4٠.٢8٠.٠5١ جمموع املطلوبات واحلقوق  ٢4٢.665.4٠ 

القائمة املوحدة للتغريات يف احلقوق
 للت�شعة اأ�شهر املنتهية يف

30 �شبتمرب

٢٠١٩ ٢٠٢٠

�ألف

دوالر �أمريكي

�ألف

دوالر �أمريكي

3.٩٠8.7٠١ الر�شيد يف 1 يناير العائد اإىل مالك البنك ٢65.5٢7.4 

)١.٠٠٠( تربعات )١.٠٠٠(

4.٢٠٠ �أ�صهم �إ�صافية �صادرة -   

)١3.75٠( )١3.75٠( 

 �لتوزيع �ملتعلق باإ�صد�ر �أور�ق ر�أ�صمالية د�ئمة مدرجة �صمن

ر�أ�ص �ملال فئة ١

)4.١٢٠( �لتوزيع �ملتعلق باإ�صد�ر �صكوك د�ئمة مدرجة �صمن ر�أ�ص �ملال فئة ١ )١٢٠.4(

)3٩7.756( �أرباح �الأ�صهم �لعادية )438.7٢٢(

١.٠57 �إطفاء �لقيمة �لعادلة ملعامالت �لدفع باالأ�صهم -   

577.788 جمموع �لدخل �ل�صامل للفرتة ٠54.٢87 

- �صايف �خل�صارة من تعديل عقد �لقر�ص  )٩8.44٩(

)٩7٠( حمول من �إحتياطي �لدخل �ل�صامل �الآخر )43١.١(

٢١ تغري�ت يف �صركات تابعة  )٢.٩3٠(

)3.545( تغري�ت يف �صركات زميلة  )4.455(

4.٠7٠.6٢6 الر�شيد يف 30 �شبتمرب العائد اإىل املالك   ٩87.7٢4.3 

6٠٠.٠٠٠ اأوراق راأ�شمالية دائمة مدرجة �شمن راأ�س املال فئة 1 6٠٠.٠٠٠ 

484.٢75 حقوق غري م�شيطرة  844.48٢ 

5.١54.٩٠١ جمموع احلقوق يف 30 �شبتمرب   568.٠7٠.5 

عادل اللبان  

�لرئي�ص �لتنفيذي للمجموعة و�لع�صو �ملنتدب  

 حممد جا�شم املرزوق

نائب رئي�ص جمل�ص �الإد�رة

م�شعل عبدالعزيز العثمان

رئي�ص جمل�ص �الإد�رة

 �أ�صتخرجت �مليز�نية �ملوحدة و�لقو�ئم �ملوحدة للدخل و�لدخل �ل�صامل و�لتدفقات �لنقدية و�لتغري�ت يف �حلقوق �ملبينة �أعاله من �لقو�ئم �ملالية �ملرحلية �ملوحدة �ملخت�صرة للبنك �الأهلي �ملتحد �ص.م.ب. 

للت�صعة �أ�صهر �ملنتهية يف 3٠ �صبتمرب ٢٠٢٠، و�لتي متت �ملو�فقة عليها من قبل جمل�ص �الإد�رة وروجعت من قبل �إرن�صت ويونغ، مملكة �لبحرين بخامتة مر�جعة غري متحفظة يف ١١ نوفمرب ٢٠٢٠.

www.ahliunited.com :للمزيد من �ملعلومات، يرجى زيارة موقعنا

)مرخ�ص من قبل م�صرف �لبحرين �ملركزي كم�صرف قطاع جتزئة تقليدي(
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بـمـزيــد مــن الحـــزن واألســـــى نــــرفــع إلــــــى مــقــام 

ح�سرة �سـاحـب �لـجـاللـة �لـمـلـك حـمـد بـن عـي�سـى �آل خـلـيـفـة
ملك مملكة البحرين المفدى حفظه اهلل ورعاه

و�إلـى �سـاحـب �لـ�سـمــو �لـمـلـكـي �لأمـيـر �سـلـمــان بـن حـمــد �آل خـلـيـفـة
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

خـالـص الـعـزاء والمـواسـاة فـي وفــاة المغـفـور لــه بــإذن اهلل تـعـالــى

�سـاحـب �لـ�سـمـو �لـمـلـكـي �لأمـيـر خـلـيـفـة بـن �سـلـمـان �آل خـلـيـفـة
رئيس الوزراء 

كـمـا نـتـقـدم بخـالـص الـعـزاء إلــى

�سـمـو �ل�سـيخ عـلـي بـن خـلـيفـة �آل خـليـفة نائب رئيس الوزراء

و�سـمـو �ل�سـيخ �سلمـان بـن خـلـيفـة �آل خـليـفة مستشار رئيس الوزراء    

كـمـا نعـزي أحفـاد سـمـوه وجمـيـع أبـنـاء الشـعـب البـحـريـنـي
داعين المولى عز وجل أن يتغمد فقيد البحرين بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته

رئيس وأعضاء مجلس األمناء واإلدارة التنفيذية وكافة منتسبي
مـركـز �لبحـريـن للـدر��سـات �ل�سـتر�تيجيـة و�لـدوليـة و�لطـاقـة )در��سـات(
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بـمـزيــد مــن الحـــزن واألســـــى
يـتــقــدم

رئيس وأعضـاء مجلـس إدارة
مجـموعـة طـيـران الخـلـيـج الـقـابـ�ضـة

 واإلدارات التنفـيذيـة للشـركـات التابعـة لهـا
بخــالـــص العــــزاء وصـــادق المــــواســـــاة إلـــــى

مـقـام ح�ضرة �ضـاحـب الـجـاللـة الـمـلـك حـمـد بـن عـي�ضـى اآل خـلـيـفـة
ملك مملكة البحرين المفدى حفظه اهلل ورعاه

واإلـى �ضـاحـب الـ�ضـمــو الـمـلـكـي الأمـيـر �ضـلـمــان بـن حـمــد اآل خـلـيـفـة
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

واإلـى �ضـمـو ال�ضـيخ عـلـي بـن خـلـيفـة اآل خـليـفة نائب رئيس مجلس الوزراء
واإلـى �ضـمـو ال�ضـيخ �ضلمـان بـن خـلـيفـة اآل خـليـفة مستشار رئيس مجلس الوزراء    

واإلـى العـائـلـة المـالكـة الـكريـمـة، و�ضعـب مـملـكـة البحـرين الـوفـي
فـــي وفـــاة فقـيـد البحــريـن الـغــالـي المـغـفــور لـــه بــإذن اهلل تعـالـــى

�ضـاحـب الـ�ضـمـو الـمـلـكـي الأمـيـر خـلـيـفـة بـن �ضـلـمـان اآل خـلـيـفـة
رئيس مجلس الوزراء 

داعـيـن المـولـى القـديـر أن يتغـمـد الفقـيـد الكبـيـر بـواسـع رحمـتـه ويسـكـنـه فسـيـح جـنـاتــه
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بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره نتـقـدم
بخالص العزاء والمواساة إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه

وسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء

وسمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

وشعــــب البحريــــن
بوفاة المغفور له  بإذن هللا تعالى صاحب السمو الملكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء 

داعين المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان

بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره نتـقـدم
بخالص العزاء والمواساة إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه

وسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء

وسمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

وشعــــب البحريــــن
بوفاة المغفور له  بإذن هللا تعالى صاحب السمو الملكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء 

داعين المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
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بسم هللا الرحمن الرحيم

بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره نتـقـدم
بخالص العزاء والمواساة إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه

وسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء

وسمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

وشعــــب البحريــــن
بوفاة المغفور له  بإذن هللا تعالى صاحب السمو الملكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء 

داعين المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته 

وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره نتـقـدم
بخالص العزاء والمواساة إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه

وسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء

وسمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

وشعــــب البحريــــن
بوفاة المغفور له  بإذن هللا تعالى صاحب السمو الملكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء 

داعين المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته 

وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان.
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بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره نتـقـدم
بخالص العزاء والمواساة إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه

وسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء

وسمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

وشعــــب البحريــــن
بوفاة المغفور له  بإذن هللا تعالى صاحب السمو الملكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء 

داعين المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان.

نبيل وجهاد عبدهللا الزين وعائلتهما

بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره نتـقـدم
بخالص العزاء والمواساة إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه

وسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء

وسمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

وشعــــب البحريــــن
بوفاة المغفور له  بإذن هللا تعالى صاحب السمو الملكي

األمــير خليفــة بــن سلمــان آل خليفـــة
رئيس الوزراء 

داعين المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان

إبراهيم عبداللطيف إبراهيم الذوادي وعائلته
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بسم هللا الرحمن الرحيم

بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره نتـقـدم
بخالص العزاء والمواساة إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه

وسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء

وسمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

وشعــــب البحريــــن
بوفاة المغفور له  بإذن هللا تعالى صاحب السمو الملكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء 

داعين المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته 

وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره نتـقـدم
بخالص العزاء والمواساة إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه

وسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء

وسمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

وشعــــب البحريــــن
بوفاة المغفور له  بإذن هللا تعالى صاحب السمو الملكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء 

داعين المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته 

وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان.
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{ اإنا لله واإنا اإليه راجعون }

مبزيد من احلزن والأ�سى 

نتقدم بخال�ص التعازي

 �إلى ح�سرة �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة حفظه اهلل ورعاه

ملك مملكة البحرين املفدى 

و�إلى �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة حفظه اهلل

ويل العهد نائب القائد الأعلى رئي�ص الوزراء 

و�إلى �سمو �ل�سيخ علي بن خليفة �آل خليفة

نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء 

و�إلى �سمو �ل�سيخ �سلمان بن خليفة �آل خليفة 

م�ست�سار رئي�ص الوزراء 

و�إلى �لعائلة �ملالكة �لكرمية 

و�سعب مملكة البحرين الويف

يف وفاة فقيد البحرين الغايل املغفور له باإذنه تعالى

�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة رحمه اهلل

رئي�ص الوزراء

داعني املولى القدير اأن يتغمد الفقيد الكبري بوا�سع رحمته، وي�سكنه ف�سيح جناته
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ِتي﴾ ًة َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَّ ِك َراِضَيًة َمْرِضيَّ ُة اْرِجِعي ِإَلى َربِّ ْفُس اْلُمْطَمِئنَّ ُتَها النَّ ﴿َيا َأيَّ
بسم الّله الرحمن الرحيم

تتقدم
مجموعة إنوفست

بأحر التعازي وعظيم المواساة إلى 

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه الّله ورعاه

وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء حفظه الّله

وسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء

وسمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

وشعب البحرين الكريم
بوفاة المغفور له بإذن الّله تعالى

  صاحب السمو الملكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
 رئيس الوزراء

 سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع  رحمته
 ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان
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بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره نتـقـدم
بخالص العزاء والمواساة إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه

وسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء

وسمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

وشعــــب البحريــــن
بوفاة المغفور له  بإذن هللا تعالى صاحب السمو الملكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء 

داعين المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان.

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
 واإلدارة التنفيذية وجميع العاملين في

شركة البحرين لسحب األلمنيوم - بلكسكو

ببـــــــالغ الحـــــزن واألســـــــى
نتقدم

بأحر التعازي وعظيم المواساة إلى

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه

وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

وسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء

وسمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

وشعب البحرين

بوفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى

صاحب السمو الملكي
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء

داعين المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته
 وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا جميعًا الصبر والسلوان
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≈`°SC’Gh ¿õ`◊G øe ó``jõÃ

,ÜQƒµà°ùØfEG IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ Ωó≤àj

IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCGh …ò«ØæàdG IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQh

á°ù°SDƒŸG »ØXƒe ™«ªLh

 ¤EG …RÉ©àdG ¢üdÉîH

áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°†M 

 √ÉYQh ˆG ¬¶ØM ióØŸG OÓÑdG πgÉY

áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ÒeC’G »µ∏ŸG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh

√ÉYQh ˆG ¬¶ØM AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG ‹h

áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH »∏Y ï«°ûdG ƒª°Sh

AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf

áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG ƒª°Sh

AGQRƒdG ¢ù«FQ »µ∏ŸG ƒª°ùdG ÖMÉ°U QÉ°ûà°ùe

‘ƒdG øjôëÑdG Ö©°Th

¤É©J ˆG ¿PEÉH ¬d QƒØ¨ŸG IÉaƒH

»µ∏ŸG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ÒeC’G

AGQRƒdG ¢ù«FQ

¬àªMQ ™°SGƒH øWƒdG ó«≤a óª¨àj ¿CG πLh õY ¤ƒŸG ÚYGO

¿Gƒ∏°ùdGh È°üdG kÉ©«ªL Éæª¡∏j ¿CGh ¬JÉæL í«°ùa ¬æµ°ùj ¿CGh

 ¿ƒ©LGQ ¬«dEG ÉfEGh ˆ ÉfEG
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ِتي« ًة َفاْدُخِلي ِف ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَّ ِك َراِضَيًة َمْرِضيَّ ُة اْرِجِعي ِإَلى َربِّ ْطَمِئنَّ ْفُس اْلُ ُتَها النَّ »َيا َأيَّ

بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره نتقدم
بأحر التعازي القلبية والمواساة الى

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه

وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء

وسمـــو الشيــــخ علـي بن خليفـــة آل خليفــــة
نائب رئيس مجلس الوزراء

وسمـــو الشيـــخ سلمان بن خليفة آل خليفـــــة
مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

وإلى العائلة المالكة الكريمة، وشعب مملكة البحرين الوفي
في وفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى

صاحب السمو الملكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء

سائلين اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان

صدق اهلل العظيم

بسم اهلل الرحمن الرحيــم

إنا هلل وإنا إليه راجعون
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أمـــس  صبـــاح  البحريـــن  مملكـــة  فقـــدت 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة رحمه 
هللا، الـــذي يعـــد قائـــدًا ملهمـــًا أعطـــى مـــن 
وقتـــه وجهده في خدمـــة مملكة البحرين 
وشـــعبها الكريـــم، تـــاركًا إرثـــا كبيـــرًا مـــن 
اإلدارة الحكيمـــة والتوجيهـــات الســـديدة 
واإلنجـــازات التنمويـــة الكبيـــرة فـــي كافة 
المجـــاالت، وتعزيز مكانـــة مملكة البحرين 

بين دول العالم.
 وكان للـــدور الـــذي قـــام بـــه ســـمو األميـــر 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة رحمـــه هللا 
فـــي رســـم مالمـــح النهضة التنمويـــة التي 
شـــهدتها المملكة طوال تاريخها الحديث، 
والتـــي كان لهـــا أثـــر كبيـــر فيمـــا تتمتـــع به 
المملكـــة اآلن من صورة حضارية متقدمة 

شملت جميع المجاالت.
 ولجهـــود ســـمو رئيس الـــوزراء رحمه هللا 
النجاحـــات  مـــن  الكثيـــر  وأفـــكاره  ورؤاه 
والمنجـــزات التـــي حققتهـــا المملكـــة على 
صعيد االرتقاء بمكانة البحرين وسمعتها، 
التـــي  والمســـؤوليات  للمهـــام  وقيادتـــه 
أســـهمت فـــي إرســـاء وصياغة سياســـات 
التنمية الشاملة، فقد تشرب سموه مبادئ 
العمـــل العـــام منـــذ أن ُعهـــد إليـــه عضويـــة 
بعـــض اللجان التي مســـت مباشـــرة حياة 
فـــي  خاصـــة  واحتياجاتهـــم،  المواطنيـــن 
المجـــاالت الخدميـــة والتنمويـــة كالتعليم 
والكهربـــاء والبلدية والهجـــرة والجوازات 

وغيرها.
 وكان ســـموه رحمـــه هللا قد تولـــى أواخر 
القـــرن  ســـتينيات  ومطلـــع  خمســـينيات 
المعـــارف،  مجلـــس  مســـؤولية  الماضـــي، 
فضالً عن رئاســـة مالية الحكومة ورئاســـة 
المجلس اإلداري للدولة، وغيرها؛ مما كان 
لـــه األثـــر األكبر في تأســـيس نـــواة الجهاز 
الحكومي للدولة، وإطالق مسيرة التنمية، 
ووضع األســـس المتينـــة التي قامت عليها 

نهضة البحرين االقتصادية.
الـــوزراء  رئيـــس  ســـمو  الراحـــل  وتبنـــى   
العديد مـــن البرامج والخطـــط التي نقلت 
البـــالد قفـــزات نوعية ســـواء علـــى صعيد 

رفـــع المســـتوى المعيشـــي للمواطنيـــن أو 
علـــى صعيد دعم البنية األساســـية للدولة 

وقطاعاتها االقتصادية المختلفة.
 وهنـــا، تبـــرز جهـــود الراحـــل ســـمو األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان عندمـــا ُكلـــف برئاســـة 
القـــرن  ســـبعينيات  فـــي  الدولـــة  مجلـــس 
الماضـــي، الـــذي أنيط بـــه في تلـــك الفترة 
المهمـــة مـــن عمـــر مملكـــة البحريـــن، مهمة 
قيـــادة الجهـــاز الحكومـــي بنجـــاح وتميز، 
وقـــد ُأعيدت تســـمية هذا المجلـــس المهم 
بمجلـــس للوزراء، حيث بدأ ســـموه عملية 
التحديـــث الفعلـــي والمؤسســـي للتنظيـــم 
أن  بعـــد  للدولـــة، وذلـــك  الجديـــد  اإلداري 

ُأسســـت الوزارات المختلفة، وبدأ كل منها 
في العمل في وضع السياسات التطويرية 

التي تخص قطاعها.
 ولـــم يتوقـــف دور ســـمو رئيـــس الـــوزراء 
عنـــد هذه الفتـــرة، إذ عملـــت البحرين منذ 
وقـــت مبكـــر علـــى إيـــالء قضايـــا التنميـــة 
اهتمامـــا كبيـــرًا، الســـيما فـــي الثمانينيات 
والتســـعينيات مـــن القرن الماضـــي، وذلك 
بعـــد ترؤس ســـموه لمجلســـي السياســـات 
النفطية واالقتصادية وغيرها، التي كانت 
بمثابـــة خطـــوات نوعية مهمة الســـتغالل 
موارد البـــالد وتوظيفها التوظيف األمثل، 
وبمـــا يصب فـــي مصلحة مملكـــة البحرين 

ومكتسبات أهلها الكرام.
 وبتوجيهـــات مـــن عاهـــل البـــالد صاحـــب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
رئيـــس  ســـمو  بقيـــادة  الحكومـــة  عملـــت 
رفـــع  قضايـــا  علـــى  هللا  رحمـــه  الـــوزراء 
المستوى المعيشـــي للمواطنين ومواصلة 
تطويـــر القطاعات االقتصاديـــة والتنموية 
المختلفـــة، مســـتندًا فـــي ذلك علـــى ركيزة 
صاحـــب  وتطلعـــات  رؤى  وهـــي  مهمـــة 
الجاللـــة عاهـــل البـــالد التـــي باتـــت عنوانًا 

عريضًا للمسيرة التنموية والتطوير.
 ولعـــل هـــذا الوعي الذي ميـــز رؤى وأفكار 
سموه رحمه هللا في قيادته لجهود العمل 

الحكومي طـــوال العقـــود الماضية، هو ما 
أوصـــل البحريـــن إلـــى مـــا هي عليـــه اآلن، 
خاصـــة بعد أن قدمـــت المملكـــة نموذجها 
التنموي المرموق، والذي يوصف باعتباره 
نموذجـــًا رائـــدًا غير مســـبوق فـــي تحقيق 

التنمية بمفهومها الشامل.
 ويبـــرز هنا نجـــاح البحرين خالل العقدين 
األخيريـــن فـــي تحقيـــق أهـــداف األلفيـــة 
 ،2015 عـــام  موعدهـــا  قبـــل  اإلنمائيـــة 
والشـــروع فـــي تحقيـــق أهـــداف التنميـــة 
األمـــم  تبنتهـــا  التـــي   17 الــــ  المســـتدامة 
نصـــب  الحكومـــة  ووضعتهـــا  المتحـــدة، 
أعينهـــا، وأدمجتهـــا فـــي برامجها بشـــهادة 

كبـــرى المؤسســـات الدوليـــة العاملـــة فـــي 
البحريـــن  وحققـــت  اإلنمائـــي،  المجـــال 
وخـــالل أكثـــر من عقديـــن موقعـــًا متقدمًا 

في مؤشرات التنمية البشرية.
 لقد اتســـمت منجزات سموه خالل العقود 
الماضيـــة بنـــوع مـــن التكامليـــة واالرتباط 
في الشـــأن االقتصادي واالجتماعي، األمر 
الـــذي يعكـــس ليـــس فقـــط الشـــوط الكبير 
الـــذي قطعتـــه البحريـــن في مســـيرتها من 
أجـــل العمل التنمـــوي، وإنما من أجل أيضًا 
تلبيـــة احتياجـــات مواطنيهـــا والمقيميـــن 
فوق أرضهـــا في ترجمـــة حقيقية للجهود 

التي بذلت على هذا الصعيد.
 ومـــع نجـــاح النموذج التنمـــوي البحريني، 
وشـــهادة العالـــم بقيمته وجـــدواه، ُأطلقت 
جائزة األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
للتنميـــة المســـتدامة والتـــي كان لها ســـبق 
الفضـــل فـــي إشـــعار العالـــم أجمـــع بمبادئ 
ورؤى وأفـــكار ســـموه رحمـــه هللا، والـــذي 
أعطـــى أولويـــة قصـــوى لمفهـــوم التنميـــة 
وأبعاده الشاملة، وارتباطها ببواعث األمن 
واالستقرار، وعدم اقتصارها على الجانب 
المحلـــي، وضـــرورة تبنـــي أســـاليب غيـــر 
تقليديـــة ومتنوعـــة من أجل هـــذا الغرض 

لتحقيق الربط بين الوطني والعالمي.
 لقـــد كان لـــدور ومنجـــزات وجهـــود ســـمو 
رئيـــس الـــوزراء رحمـــه هللا فـــي مجـــاالت 
العمـــل التنمـــوي إســـهام كبير فـــي المكانة 
التي احتلتها البحرين وصورتها وسمعتها 
المرموقـــة فـــي المحافل المختلفـــة، األمر 
الـــذي كان لـــه كبير األثر فـــي الجوائز التي 
نالها ســـموه رحمه هللا ومن أبرزها: جائزة 
الشرف لإلنجاز المتميز في مجال التنمية 
وجائـــزة   ،2007 واإلســـكان  الحضريـــة 
“ابـــن ســـينا” مـــن منظمـــة اليونســـكو عـــام 
2009، وجائزة األهـــداف اإلنمائية لأللفية 
المعلومـــات  تكنولوجيـــا  وجائـــزة   ،2010
المســـتدامة  التنميـــة  فـــي  واالتصـــاالت 
لالتصـــاالت،  الدولـــي  االتحـــاد  قبـــل  مـــن 
ومصادقة الجمعية العامة لألمم المتحدة 
علـــى مبادرة ســـموه بإعـــالن الخامس من 
إبريـــل مـــن كل عـــام ليكـــون يوًمـــا عالمًيـــا 

للضمير، وغيرها.

المنامة - بنا

الراحل الكبير... إرث كبير من اإلنجازات والمكانة دولية
الحديث تــاريــخــهــا  طيلة  المملكة  ــي  ف التنموية  النهضة  مــامــح  رســـم  ســمــوه 

الحكومة عملت 
بتوجيهات ملكية 

على رفع المستوى 
المعيشي 
للمواطنين

رؤى سموه 
أوصلت البحرين 

إلى ما هي عليه 
اآلن من تنمية 

شاملة

برزت جهود 
الراحل عندما قاد 

بامتياز رئاسة 
مجلس الدولة 
في السبعينات

جائزة األمير 
خليفة بن سلمان 

للتنمية أشعرت 
العالم أجمع 

بأفكار سموه
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تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
برقيـــة تعزيـــة ومواســـاة مـــن أخيـــه 
أميـــر دولـــة الكويـــت صاحب الســـمو 
الشـــيخ نواف األحمـــد الجابر الصباح 
الـــوزراء  رئيـــس  بوفـــاة  الشـــقيقة، 
صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة 
هللا.  رحمـــه  خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن 
وأعرب ســـمو أمير دولـــة الكويت عن 
مواســـاته  وصـــادق  تعازيـــه  خالـــص 
لجاللـــة الملك المفدى، مبتهال ســـموه 

إلـــى البـــاري جل وعـــال أن يتغمـــد الفقيد بواســـع رحمتـــه ومغفرته وأن يســـكنه 
فســـيح جناتـــه. كما تلقـــى جاللة الملك برقيتـــي تعزية مماثلتين مـــن أخيه ولي 
عهد دولة الكويت ســـمو الشـــيخ مشـــعل األحمـــد الجابر الصبـــاح، وأخيه رئيس 

مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

جاللة الملك يتلقى تعازي القيادة الكويتية

المنامة - بنا

صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  تلقـــى 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة برقية تعزية ومواساة 
فلســـطين  دولـــة  رئيـــس  مـــن 
الرئيـــس محمـــود عبـــاس وذلك 
بوفـــاة رئيـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن 

سلمان آل خليفة.
وعبـــر الرئيس الفلســـطيني في 
تعازيـــه  خالـــص  عـــن  البرقيـــة 

ومواســـاته لجاللة الملك، داعيا هللا تعالى أن يتغمد الفقيد بواســـع 
رحمته ويسكنه فسيح جناته.

صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  تلقـــى 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
تعزيـــة  برقيـــة  خليفـــة،  آل 
ومواساة من  رئيس الجمهورية 
اللبنانيـــة ميشـــال عـــون، بوفاة 
رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان 

آل خليفة رحمه هللا.
فـــي  اللبنانـــي  الرئيـــس  وعبـــر 
تعازيـــه  خالـــص  عـــن  البرقيـــة 
ومواســـاته لجاللة الملك، داعيا 

هللا تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

جاللة الملك يتلقى تعزية الرئيس الفلسطيني

جاللة الملك يتلقى تعزية الرئيس اللبناني

جاللة الملك يتلقى تعزية سلطان عمان

المنامة - بنا

المنامة - بنا

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية 
تعزية ومواساة من رئيس الجمهورية 
اليمنيـــة عبدربه منصـــور هادي؛ وذلك 
بوفـــاة رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 

خليفة رحمه هللا.
وعبـــر الرئيـــس اليمنـــي فـــي البرقيـــة 
عـــن خالص تعازيه ومواســـاته لجاللة 
الملـــك، داعيـــا هللا تعالـــى أن يتغمـــد 
الفقيد بواســـع رحمته ويسكنه فسيح 

جناته.

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة برقية 
تعزيـــة ومواســـاة من رئيـــس المجلس 
الوفـــاق  حكومـــة  ورئيـــس  الرئاســـي 
الوطني فـــي ليبيا فائز الســـراج، وذلك 
بوفـــاة رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل 

خليفة رحمه هللا.
وعبر الســـراج فـــي البرقيـــة عن خالص 
تعازيه ومواساته لجاللة الملك المفدى، 
داعيا هللا تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع 

رحمته ويسكنه فسيح جناته.

جاللة الملك يتلقى تعزية الرئيس اليمني

جاللة الملك يتلقى تعزية رئيس المجلس الليبي

العاهل السعودي وولي عهده يعّزيان بوفاة األمير الراحل

جاللة الملك يتلقى تعازي القيادة اإلماراتية

جاللة الملك يتلقى اتصااًل من العاهل األردني

ــة الـــمـــلـــك ــ ــالـ ــ ــع جـ ــ ــ ــن هـــاتـــفـــيـــيـــن م ــ ــي ــ ــال ــ ــص ــ ــي ات ــ ــ ف

ا من  تلّقـــى عاهـــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، اتصـــاالً هاتفيًّ
خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

 وأعرب خادم الحرمين الشـــريفين، خالل االتصال عن خالص عزائه ومواســـاته لصاحب 
الجاللـــة فـــي وفـــاة رئيـــس الوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل 
خليفة، داعًيا هللا أن يتغّمد الفقيد بواســـع رحمته ومغفرته ويســـكنه فســـيح جناته، وأن 

يلهم جاللته الصبر والسلوان.
 وعّبـــر جاللـــة الملك عن بالغ شـــكره وتقديره لخادم الحرمين الشـــريفين، على مشـــاعره 

األخوية الصادقة على صادق العزاء والمواساة في الفقيد رحمه هللا.  

كمـــا تلقـــى جاللة الملـــك اتصاالً هاتفيا من ولـــي العهد نائب رئيس مجلـــس الوزراء وزير 
الدفاع في المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة صاحب الســـمو الملكي األمير محمد بن 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وأعرب سموه في االتصال عن خالص عزائه ومواساته لصاحب الجاللة في وفاة رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بـــن ســـلمان آل خليفة رحمـــه هللا، داعيًا 
هللا أن يتغمد الفقيد بواســـع رحمته ومغفرته ويســـكنه فســـيح جناته، وأن يلهم جاللته 
الصبر والســـلوان. وعبر جاللة الملك عن بالغ شـــكره وتقديره لســـموه على صادق العزاء 

والمواساة في الفقيد رحمه هللا.

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة برقية تعزية ومواساة من أخيه 
رئيـــس دولة اإلمارات العربيـــة المتحدة صاحب 
الســـمو الشـــيخ خليفة بن زايد آل نهيـــان، وذلك 
بوفـــاة رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفـــة رحمه هللا.  
كمـــا تلقى جاللة الملك برقيتي تعزية ومواســـاة 
مماثلتيـــن من أخيه نائب رئيـــس دولة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة رئيس مجلس الـــوزراء حاكم 
دبي صاحب الســـمو الشـــيخ محمد بن راشـــد آل 
مكتـــوم، وأخيـــه ولي عهـــد أبوظبي نائـــب القائد 
األعلى للقوات المســـلحة صاحب الســـمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان.

تلقـــى عاهل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
ا مـــن أخيه عاهل  عيســـى آل خليفـــة، اتصاالً هاتفيًّ
المملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية جاللـــة الملك عبدهللا 

الثاني بن الحسين.
 وأعرب جاللة الملك عبدهللا الثاني خالل االتصال 
عـــن خالـــص عزائـــه ومواســـاته لحضـــرة صاحـــب 
الجاللـــة فـــي وفاة رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو 

الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة، داعًيا 
هللا أن يتغّمـــد الفقيـــد بواســـع رحمتـــه ومغفرتـــه 
ويســـكنه فســـيح جناتـــه، وأن يلهم جاللتـــه الصبر 

والسلوان.
 وعّبر جاللة الملك عن بالغ شـــكره وتقديره لجاللة 
عاهـــل األردن، على صـــادق العزاء والمواســـاة في 

الفقيد رحمه هللا.

جاللة الملك

رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

خادم الحرمين الشريفين

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

سمو ولي العهد السعودي

ولي عهد أبوظبي

تلقـــى عاهل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
برقيـــة تعزيـــة ومواســـاة مـــن أخيـــه 
الجاللـــة  صاحـــب  عمـــان  ســـلطان 
الســـلطان هيثـــم بن طارق آل ســـعيد 
الـــوزراء  رئيـــس  وفـــاة  فـــي  وذلـــك 
صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة 

بن سلمان آل خليفة رحمه هللا.
وأعـــرب جاللـــة ســـلطان عمـــان فـــي 
برقيتـــه عـــن خالص تعازيـــه وصادق 
مواســـاته لجاللـــة الملـــك، داعًيـــا هللا 

تعالى أن يســـبغ على الفقيد واسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين 
واألبرار، ويلهم جاللة الملك والعائلة المالكة وشعب البحرين الصبر والسلوان.

سلطان عمان

جاللة الملك يتلقى تعزية العاهل المغربي

جاللة الملك يتلقى اتصااًل من الرئيس المصري

جاللة الملك يتلقى تعزية رئيس العراق

جاللة الملك يتلّقى تعزية رئيس وزراء العراق

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
المفـــدى، حفظـــه هللا ورعـــاه، اتصـــاال 
هاتفيـــا من أخيه جاللـــة الملك محمد 
الســـادس، عاهـــل المملكـــة المغربيـــة 
الشـــقيقة. وخـــالل االتصـــال، أعـــرب 
جاللـــة العاهـــل المغربـــي عـــن خالص 
عزائه ومواساته لصاحب الجاللة في 
وفـــاة رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل 
خليفة رحمه هللا، داعيا هللا أن يتغمد 

الفقيد بواســـع رحمته ومغفرته ويسكنه فســـيح جناته، وأن يلهم جاللته الصبر 
والســـلوان. وعبـــر جاللة الملك عن بالغ شـــكره وتقديره لجاللـــة العاهل المغربي 

على مشاعره األخوية وصادق عزائه ومواساته في الفقيد رحمه هللا.

تلقـــى عاهل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
اتصـــاال هاتفيـــا من رئيـــس جمهورية 

مصر العربية عبدالفتاح السيسي.
خـــالل  المصـــري،  الرئيـــس  وأعـــرب 
االتصال عن خالص عزائه ومواساته 
لحضـــرة صاحـــب الجاللـــة فـــي وفاة 
رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر خليفة بـــن ســـلمان آل خليفة 
يتغمـــد  أن  هللا  داعيـــا  هللا،  رحمـــه 
ومغفرتـــه  رحمتـــه  بواســـع  الفقيـــد 

ويســـكنه فســـيح جناته، وأن يلهم جاللته الصبر والســـلوان. وعبر جاللة الملك 
عـــن بالغ شـــكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيســـي، على مشـــاعره األخوية 

وصادق عزائه ومواساته في الفقيد رحمه هللا.

تلقـــى عاهل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
برقيـــة تعزيـــة ومواســـاة مـــن رئيس 
جمهوريـــة العراق برهم صالح، وذلك 
بوفاة رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة. وعبـــر الرئيـــس العراقي في 
البرقية عن خالص تعازيه ومواساته 
لجاللـــة الملـــك، داعيـــا هللا تعالـــى أن 
يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه 

فسيح جناته.

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اتصاالً 
ا من رئيس وزراء جمهورية العراق، مصطفى الكاظمي.   هاتفيًّ

وأعـــرب الكاظمـــي خـــالل االتصال عن خالـــص عزائه ومواســـاته لصاحب 
الجاللـــة في وفـــاة رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة رحمـــه هللا، داعًيـــا هللا أن يتغّمد الفقيد بواســـع رحمته 
ومغفرته ويســـكنه فسيح جناته، وأن يلهم جاللته الصبر والسلوان. وعّبر 
جاللة الملك عن بالغ شـــكره للســـيد الكاظمي، على العزاء والمواســـاة في 

الفقيد رحمه هللا.

عاهل المملكة المغربية الشقيقة

عاهل المملكة األردنية الهاشمية

الرئيس العراقي

الرئيس الفلسطيني

الرئيس اليمني

رئيس المجلس الليبي

الرئيس اللبناني

أمير دولة الكويت

رئيس جمهورية مصر العربية
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أمر ملكي بتعيين 
سمو ولي العهد 

رئيسا لمجلس 
الوزراء

صـــدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، أمر ملكـــي رقم )44( لســـنة 2020، بتعيين رئيس مجلس 

الوزراء، جاء فيه.

المادة األولى:

ُيعين صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى األمير 
سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة رئيسا لمجلس الوزراء.

المادة الثانية:

ُيعمل بهذا األمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  تلقـــى 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
تعزيـــة  برقيـــة  خليفـــة  آل 
عضـــو  أخيـــه  مـــن  ومواســـاة 
المجلس األعلى بدولة اإلمارات 
العربية المتحدة الشقيقة حاكم 
الشـــارقة صاحب السمو الشيخ 
محمـــد  بـــن  ســـلطان  الدكتـــور 
القاســـمي، وذلـــك بوفـــاة رئيس 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو 

الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة رحمه هللا.

 كمـــا تلقى جاللة الملك برقيتي 
تعزية ومواســـاة من أخيه ولي 
العهد نائب حاكم الشارقة سمو 
الشـــيخ ســـلطان بـــن محمـــد بن 
ســـلطان القاســـمي وأخيه نائب 
حاكـــم الشـــارقة ســـمو الشـــيخ 
عبـــدهللا بـــن ســـالم بن ســـلطان 

القاسمي.

جاللة الملك يتلقى 
تعزية حاكم الشارقة

المنامة - بنا

صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  تلقـــى 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
تعزيـــة  برقيـــة  خليفـــة  آل 
عضـــو  أخيـــه  مـــن  ومواســـاة 
المجلـــس األعلـــى حاكـــم إمارة 
عجمان بدولة اإلمارات العربية 
المتحدة الشـــقيقة سمو الشيخ 
حميد بن راشـــد النعيمي، وذلك 
بوفـــاة صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل 
خليفـــة رئيـــس الـــوزراء رحمـــه 

هللا.
وأعرب سمو حاكم عجمان عن 

خالص عزائه ومواساته لجاللة 
الملك المفدى، سائال المولى عز 
وجـــل أن يتغمد الفقيد بواســـع 
فســـيح  يســـكنه  وأن  رحمتـــه، 
جناتـــه، وأن يلهـــم أهلـــه وذويه 

الصبر والسلوان.
كمـــا تلقى جاللـــة الملك المفدى 
برقيتـــي تعزيـــة ومواســـاة مـــن 
أخيـــه ســـمو الشـــيخ عمـــار بـــن 
عهـــد  ولـــي  النعيمـــي  حميـــد 
عجمـــان، وأخيه ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بن راشـــد النعيمـــي نائب 

حاكم عجمان.

جاللة الملك يتلقى 
تعزية حاكم عجمان

 المنامة - بنا

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
تعزيـــة  برقيـــة  خليفـــة  آل 
ومواســـاة مـــن رئيس مجلس 
الســـيادة االنتقالي بجمهورية 
ركـــن  أول  الفريـــق  الســـودان 
عبدالرحمـــن  عبدالفتـــاح 
البرهـــان، وذلك بوفـــاة رئيس 
الوزراء صاحب السمو الملكي 

األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 
خليفة رحمه هللا.

 وعّبر رئيس مجلس السيادة 
الســـوداني فـــي البرقيـــة عـــن 
ومواســـاته  تعازيـــه  خالـــص 
هللا  داعًيـــا  الملـــك،  لجاللـــة 
تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع 
فســـيح  ويســـكنه  رحمتـــه 

جناته.

جاللة الملك يتلقى تعزية 
رئيس السيادة السوداني

 المنامة - بنا

تلقـــى عاهل البـــالد صاحب الجاللة الملـــك حمد بن 
ا مـــن أمير المنطقة  عيســـى آل خليفة اتصـــاالً هاتفيًّ
الشـــرقية صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـعود بن 

نايف بن عبدالعزيز.

 وأعـــرب ســـموه خـــالل االتصـــال عن خالـــص عزائه 
ومواســـاته لحضرة صاحب الجاللة في وفاة رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة رحمـــه هللا، داعًيـــا هللا أن يتغّمد 

الفقيـــد بواســـع رحمتـــه ومغفرتـــه ويســـكنه فســـيح 
جناته، وأن يلهم جاللته الصبر والسلوان.

وعّبـــر جاللة الملك عن بالغ شـــكره وتقديره لســـموه 
على صادق العزاء والمواساة في الفقيد رحمه هللا.

جاللة الملك يتلقى تعزية أمير “الشرقية”

 المنامة - بنا

تلقـــى عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن 
ا من صاحب السمو  عيسى آل خليفة اتصاالً هاتفيًّ

الملكي األمير بندر بن سلطان.
وأعـــرب ســـموه خـــالل االتصال عن خالـــص عزائه 

ومواســـاته لصاحـــب الجاللـــة فـــي وفـــاة رئيـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفة رحمـــه هللا، داعًيا هللا أن يتغّمد 
الفقيـــد بواســـع رحمته ومغفرته ويســـكنه فســـيح 

جناته، وأن يلهم جاللته الصبر والسلوان.
وعّبر جاللة الملك عن بالغ شـــكره وتقديره لسموه 
علـــى صـــادق العزاء والمواســـاة فـــي الفقيد رحمه 

هللا.

جاللة الملك يتلقى تعزية بندر بن سلطان

 المنامة - بنا

تلقـــى عاهل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، اتصاالً هاتفيًا من صاحب السمو 

الملكي األمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز.
وأعـــرب ســـموه خالل االتصـــال عن خالـــص عزائه 

ومواساته لحضرة صاحب الجاللة في وفاة رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة رحمه هللا، داعيـــا هللا أن يتغمد 
الفقيـــد بواســـع رحمته ومغفرته ويســـكنه فســـيح 

جناته، وأن يلهم جاللته الصبر والسلوان.
وعبر جاللة الملك عن بالغ شـــكره وتقديره لســـموه 
علـــى صادق العـــزاء والمواســـاة فـــي الفقيد رحمه 

هللا.

جاللة الملك يتلقى تعزية  سلمان بن سلطان

 المنامة - بنا

تلقـــى عاهل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
ا من صاحب السمو  عيسى آل خليفة، اتصاالً هاتفيًّ

الملكي األمير الوليد بن طالل بن عبدالعزيز.
 وأعرب ســـموه خـــالل االتصال عن خالـــص عزائه 

ومواساته لحضرة صاحب الجاللة في وفاة رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة رحمه هللا، داعًيـــا هللا أن يتغّمد 
الفقيـــد بواســـع رحمته ومغفرته ويســـكنه فســـيح 

جناته، وأن يلهم جاللته الصبر والسلوان.
 وعّبر جاللة الملك عن بالغ شـــكره وتقديره لسموه 
علـــى صادق العـــزاء والمواســـاة فـــي الفقيد رحمه 

هللا.

جاللة الملك يتلّقى تعزية الوليد بن طالل

 المنامة - بنا

تلقـــى ولي العهد نائـــب القائد 
الـــوزراء  رئيـــس  األعلـــى 
صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة 
برقيـــة تعزيـــة ومواســـاة مـــن 
أخيـــه ولي العهـــد نائب حاكم 
اإلمـــارات  بدولـــة  الشـــارقة 
الشـــقيقة  المتحـــدة  العربيـــة 
سمو الشيخ سلطان بن محمد 
بـــن ســـلطان القاســـمي وذلك 
بوفاة رئيـــس مجلس الوزراء 

صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفة بـــن ســـلمان آل خليفة 

رحمه هللا.
الســـمو  صاحـــب  تلقـــى  كمـــا 
نائـــب  العهـــد  ولـــي  الملكـــي 
القائـــد األعلى رئيـــس الوزراء 
برقية تعزية مماثلة من أخيه 
نائـــب حاكـــم الشـــارقة بدولة 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
ســـمو الشيخ عبدهللا بن سالم 

بن سلطان القاسمي.

سمو ولي العهد يتلقى 
تعزية ولي عهد الشارقة

 المنامة - بنا

القائـــد  نائـــب  العهـــد  ولـــي  تلقـــى 
األعلـــى رئيـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
برقيـــة تعزيـــة  حمـــد آل خليفـــة، 
رئيـــس  نائـــب  مـــن  ومواســـاة 
الجمهوريـــة اليمنية الفريق الركن 
علي محســـن صالح، بوفاة رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان 

آل خليفة رحمه هللا. 
أعـــرب فيهـــا عـــن أصـــدق تعازيه 
العلـــي  هللا  ســـائاًل  ومواســـاته، 
القديـــر أن يتغمـــد الفقيد بواســـع 

رحمته ويسكنه فسيح جناته.

سمو ولي العهد 
يتلقى تعزية 
نائب الرئيس 

اليمني

تلقى ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة برقيـــة تعزية 
ومواســـاة من أمير دولة الكويت الشقيقة 
األحمـــد  نـــواف  الشـــيخ  الســـمو  صاحـــب 
الـــوزراء  رئيـــس  بوفـــاة  الصبـــاح  الجابـــر 

صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفة رحمه هللا، أعرب سموه 
فيها عن خالص تعازيه ومواساته لسموه، 
ســـائال المولـــى القديـــر أن يتغمـــد الفقيـــد 
يســـكنه  وأن  ومغفرتـــه  رحمتـــه  بواســـع 

فسيح جناته.

كما تلقى صاحب السمو الملكي ولي العهد 
نائـــب القائد األعلى رئيس الوزراء برقيتي 
تعزية مماثلتين من أخيه ولي العهد بدولة 
الكويت سمو الشيخ مشعل األحمد الجابر 
الصبـــاح، وأخيـــه رئيـــس مجلس الـــوزراء 

سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

سمو ولي العهد يتلقى تعزية القيادة الكويتية

تلقى ولـــي العهد نائب القائد األعلى رئيس 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، اتصـــاالً هاتفيًا 
مـــن أخيه ولـــي العهد نائـــب رئيس مجلس 
العربيـــة  بالمملكـــة  الدفـــاع  الـــوزراء وزيـــر 
الســـعودية صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 

محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وخـــالل االتصـــال؛ أعـــرب صاحـــب الســـمو 

الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب رئيـــس مجلس 
العربيـــة  بالمملكـــة  الدفـــاع  الـــوزراء وزيـــر 
الســـعودية، عـــن خالـــص عزائه ومواســـاته 
لصاحـــب الســـمو الملكـــي ولي العهـــد نائب 
القائـــد األعلـــى رئيـــس الـــوزراء فـــي وفـــاة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة رحمـــه هللا، داعيـــًا هللا 
أن يتغمـــد الفقيد بواســـع رحمتـــه ومغفرته 

صاحـــب  جناته.وعبـــر  فســـيح  ويســـكنه 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد 
األعلـــى رئيـــس الـــوزراء عـــن بالـــغ شـــكره 
وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد 
نائب رئيـــس مجلس الـــوزراء وزير الدفاع 
بالمملكة العربية الســـعودية، على مشـــاعره 
األخويـــة الصادقـــة وعلـــى صـــادق العـــزاء 

والمواساة في الفقيد رحمه هللا.

سمو ولي العهد يتلقى تعزية محمد بن سلمان

 المنامة - بنا

تلقـــى ولي العهد نائب القائد األعلى 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
ومواســـاة  تعزيـــة  برقيـــة  خليفـــة، 
األردنيـــة  المملكـــة  ولـــي عهـــد  مـــن 
الهاشـــمية صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر الحســـين بن عبـــدهللا الثاني 

بوفاة رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل 

خليفة رحمه هللا.
أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه 
وصادق مواســـاته، سائاًل هللا العلي 
بواســـع  الفقيـــد  يتغمـــد  أن  القديـــر 

رحمته ويسكنه فسيح جناته.

سمو ولي العهد يتلقى تعزية نظيره األردني

المنامة - بنا

تلقـــى عاهل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
اتصـــاال هاتفيـــا مـــن صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر محمـــد بـــن فهـــد بـــن 
خـــالل  ســـموه  وأعـــرب  عبدالعزيـــز. 
االتصال عن خالص عزائه ومواساته 
لحضـــرة صاحـــب الجاللـــة فـــي وفاة 
رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 

األميـــر خليفة بـــن ســـلمان آل خليفة 
يتغمـــد  أن  هللا  داعيـــا  هللا،  رحمـــه 
ومغفرتـــه  رحمتـــه  بواســـع  الفقيـــد 
ويســـكنه فســـيح جناتـــه، وأن يلهـــم 

جاللته الصبر والسلوان.
وعبـــر جاللـــة الملـــك عـــن بالغ شـــكره 
وتقديره لســـموه على صـــادق العزاء 

والمواساة في الفقيد رحمه هللا.

جاللة الملك يتلقى تعزية محمد بن فهد
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جونسون: دور قيادي في تطوير البحرين

نتنياهو: سموه ساهم في تحقيق السالم بين بلدينا

ألمانيا: رجل دولة عظيم وصاحب رؤية

“معاهد التدريب”: يشهد بحكمة سموه القاصي والداني
“معاهـــد التدريـــب”:  القاصـــي والدانـــي يشـــهد بحنكـــة وحكمـــة ســـموه

قـــال رئيـــس وزراء المملكـــة المتحدة 
بوريـــس جونســـون إن رئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه هللا 
تـــرأس حكومـــة مملكـــة البحريـــن في 

مرحلة هامة شهدت تغييرًا هائالً.
وأضـــاف جونســـون في بيان رســـمي 
قـــدم فيـــه التعـــازي بوفاة ســـموه، أن 
صاحب السمو الملكي رحمه هللا يعود 
له كثير من الفضل فيما شهدته البالد 

مـــن مســـتويات عاليـــة فـــي مجـــاالت 
التعليـــم واالقتصـــاد والبنـــى التحتية 

والمستوى المعيشي.
كمـــا أشـــار البيان إلـــى االهتمـــام الذي 
للعالقـــات  هللا  رحمـــه  ســـموه  أواله 
والشـــعبين  البلديـــن  بيـــن  الثنائيـــة 
الصديقين، واصفًا إياها بأنها عالقات 
إيجابيـــة  بقـــوة  ستســـتمر  تاريخيـــة 
لتحقيق المزيد من التعاون والشراكة.
وأعـــرب ســـفير المملكـــة المتحدة في 

مملكـــة البحريـــن رودي درامونـــد عن 
حزنـــه وخالـــص تعازيـــه بوفـــاة ســـمو 
رئيس الوزراء رحمه هللا على تغريدة 
لـــه في حســـابه الرســـمي علـــى تويتر، 
مضيفًا: “ننعى رجـــل الدولة الذي كان 

صديقًا حقيقيًا للمملكة المتحدة”.
كمـــا أعلنت ســـفارة المملكـــة المتحدة 
حســـابها  فـــي  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
الرســـمي على تويتر عـــن تنكيس علم 

المملكة المتحدة في مقر السفارة.

رئيـــس  نتنياهـــو  بنياميـــن  أعـــرب 
باســـمه  إســـرائيل  دولـــة  وزراء 
وباسم الشعب اإلسرائيلي خالص 

صاحـــب  البـــالد  لعاهـــل  التعـــازي 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة والعائلـــة المالكـــة وشـــعب 
مملكة البحريـــن في وفاة صاحب 
الســـمو األمير خليفة بن سلمان آل 

خليفة رئيس الوزراء رحمه هللا.
وقـــال في تغريدة له على حســـابه 
الرســـمي بموقع تويتر: “أثني على 
تحقيـــق  فـــي  الكبيـــرة  مســـاهمته 

السالم بين بلدينا”.

أعربـــت وزارة خارجيـــة جمهورية 
ألمانيـــا االتحاديـــة الصديقـــة على 
“تويتـــر”  علـــى  الرســـمي  حســـابها 
عـــن تعازيها بوفاة صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة رحمـــه هللا، معبـــرًة عن 
الحـــزن العميـــق بتلقـــي نبـــأ وفـــاة 
ســـموه، معربًة عـــن تعازيها للعائلة 
المالكـــة الكريمـــة ولشـــعب مملكـــة 

البحرين.
وأرفقـــت الـــوزارة تغريدة لســـفارة 
ألمانيـــا فـــي مملكـــة البحرين نعت 
فيهـــا فقيـــد الوطن الراحـــل رحمه 
هللا، قائلـــة إنه “رجـــل دولة عظيم 
صديقـــًا  وكان  رؤيـــة،  وصاحـــب 
حقيقيـــًا أللمانيـــا أســـهم فـــي بنـــاء 
العالقات الثنائية على مدى نصف 

قرن”.
تغريدتهـــا  الســـفارة  واختتمـــت 

بتقديم التعازي بوفاة سموه.

لمعاهـــد  البحريـــن  أعربـــت جمعيـــة 
التدريـــب عـــن تعازيهـــا ومواســـاتها 
لعاهل البـــالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، ولصاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة ولـــي العهـــد نائـــب القائد 

األعلى رئيس الوزراء.
نـــواف  الجمعيـــة،  رئيـــس  وقـــال 
الجشـــي، إن رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن 
سلمان آل خليفة )رحمه هللا( واصل 
مســـيرة عطائـــه وتفانيـــه في خدمة 
وطنـــه منـــذ ريعـــان شـــبابه وحتـــى 
بالنهـــار  الليـــل  واصـــالً  هللا،  توفـــاه 
في العمـــل المضني مـــن أجل جميع 
المواطنين، وكان قريبا منهم يستمع 
إليهـــم وال يألـــو جهدًا في االســـتماع 

إلـــى شـــكاواهم وتلبيـــة متطلباتهـــم 
وتحقيق تطلعاتهم.

القاصـــي  أن  إلـــى  الجشـــي  وأشـــار 

وحكمـــة  بحنكـــة  يشـــهد  والدانـــي 
ســـمو رئيـــس الـــوزراء )رحمـــه هللا(، 
ومـــا يمتـــاز بـــه ســـموه مـــن خصـــال 

جميـــع  واحتضـــان  والعفـــو،  الحلـــم 
أبنائـــه العاملين علـــى خدمة وطنهم 

بإخالص.

المنامة - بنا

المنامة - بنا
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المنامة - بنا

مجلس الرئيس .. عّظم اهلل أجرك يا وطن

Û  فقــدت البحريــن رجــاًل مــن أوفــى الرجــال، رجــاًل مــن
أخلــص وأشــجع الرجال، رجاًل من أنبــل وأتقى الرجال، 
ففي غمرة من األسى واأللم، ُفجعت البحرين بل واألمة 
العربية واإلســالمية وأمة اإلنســانية جمعــاء بنبأ رحيل 
رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن 
ســلمان آل خليفة طيب هللا ثراه وأسكنه فسيح جناته 

وألهمنا جميًعا عظيم الصبر وجليل السلوان.
Û  االختبــار بمثابــة  الماضيــة  القليلــة  األيــام  كانــت  لقــد   

األصعــب فــي حياتي، حيث الســؤال الخارج عن صحة 
الصــدى،  رجــع  علــى  ســوى  يحصــل  لــم  الفقيــد  األب 
واالتصــال بالمقربيــن وعلــى رأســهم نجله الوفــي نائب 
رئيــس مجلــس الــوزراء ســمو الشــيخ علــي بــن خليفــة 
مستفســًرا عــن صحــة الرئيــس لــم يحالفه ســوى رد من 

كلمتين: شكًرا .. الحمد لله.
Û  هنــا بــدأ القلق يســاورني، وبدأت أشــعر أن خبــًرا حزيًنا 

في الطريق إلى الوطن، وأن ألًما معتصًرا سوف يصيب 
النفــس وأيــة نفــس بغصــة عمــر ومــرارة بعــد مســيرة، 
ودموع شعب بعد تاريخ، شعرت أن األرض التي حملتنا 
مًعــا، وأن المجالــس التــي كان يزينهــا بحكمتــه الفارقة، 
ويطرزها بتوجيهاته الســديدة، والتظاهرات اإلنســانية 
الرائعــة التــي تخطــت الحدود إلى األشــقاء فــي الدول 
الخليجية المجاورة، وتجاوزت الحواجز مع أمة العرب 
والمســلمين بل وإلى أمة اإلنســانية جمعاء تواجه أكبر 
اختبــار فــي تاريخها، بل إن تلــك الحيوية وذلك الدأب، 
وهــذه الجــدارة ربمــا آن لهــا أن تترجل، وربمــا آن لنا أن 

نبكيها، وربما حان موعد الفراق وأي فراق.
Û  وبالفعل لم يكذب قلبي فما وصل إلى ماكينة خياالتي

الحزينــة لم يكن وهًما، وما باغتتني به مشــاعر الخوف 
واألرق األسطوري لم تكن مجرد أحاسيس أو وساوس 
قهريــة، لكنها الحقيقية المؤلمة، فالرئيس قّرر أن يغادر 
فــي صمــت، فــي هــدوء، فــي حنكــة وحكمــة وكياســة، 
واألب الحكيــم آثــر أن ينــزوي بعــد أكثر مــن نصف قرن 
في البناء والعطاء والوفاء واإلباء وسبر أغوار التحدي 

. وكل تحدٍّ
Û  رحل خليفة بن سلمان وترك لنا أثًرا بعد عين، وتراًثا من

األخالق الحميدة، والثوابت الوطنية التليدة، واألحالم 
ا على أرض الخلود من دون ضجيج  التي تحققت يوميًّ

أو شوشرة أو كالم ُمباع.
Û  لقــد أعطــى الرئيــس الراحــل لبــالده وأمتــه مــا ال يمكن 

أن ُيَعــد، أو ُيحصــى، مــا ال يمكــن أن نــراه فقــط بالعيــن 
المجردة، أو نضع أيدينا عليه لنقول: لقد أنبتت السنابل 
كلهــا بعــد أن “وضــع فــي األرض مائة حبــة”، فجاءت لنا 
باإلنجــازات االقتصاديــة والضمانــات الوطنيــة، وعمــل 
يًدا بيد مع رائد المشروع اإلصالحي الكبير عاهل البالد 
المفدى حضرة صاحب الجاللة الملك حفظه هللا ورعاه 
ومــع ســمو ولــي العهــد حفظــه هللا ورعــاه صوًنــا لنمــاء 
وأمــن وأمــان وطــن، وعرفاًنــا وإتقاًنــا لكل اللغــات التي 
ُتميــز عائلــة البحريــن المالكة وشــعبها الطيب األبي عما 

دونه من شعوب وأوطان.
Û  فباســم الرحيــل الكبيــر وهــو يأتــي إلينا هــذه المرة من 

العــالج  رحلــة  فــي  الفقيــد  الرئيــس  كان  بعيــد، حيــث 
األخيــرة للواليــات المتحــدة األميركيــة وضعنــا جميًعــا 
نرفــع أعلــى رايــات األحــزان واإلرادة التي غرســها فينا 
خليفــة بــن ســلمان، فتــرك مــن خلفــه خيــر خلــف مــن 
أنجالــه األوفيــاء، ســمو الشــيخ علــي بــن خليفــة نائــب 
رئيس مجلس الوزراء وســمو الشــيخ سلمان بن خليفة 
مستشار صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
طيــب هللا وأحفــاده الكرمــاء، وكل من وضــع فيه بذرة 

من علم، ورسالة من أمل.
Û  لنقف جميًعا في هذه اللحظات التاريخية الفارقة أمام 

التحدي لنكون رجااًل مخلصين لله وللوطن، نستلهم من 
خصال سموه الدروس والعبر، ونمضي على طريقه في 
السياســة والتفكر في أحوال الناس والرعية والجيران 
واألشقاء واألصدقاء، ننبذ التفرقة واالنقسام، والتمييز 
ورفــض اآلخر، والذود عن وحدة األمة وتوطيد أواصر 
التعــاون بين الســلطات، وصــون مملكة األمــن واألمان، 
الوداعــة واالطمئنــان، وحمايــة منجــزات تعبنا من أجل 
تحقيقهــا، ومكتســبات بذلنــا لوجاهــة مقصدهــا الغالــي 

والنفيس.
Û  الكلمــة اآلن: للوفــاء وال شــيء غيــر الوفــاء، لرجــل من

أوفــى الرجــال، لرجل من أشــجع وأخلص الرجــال، وإنا 
لله وإنا إليه راجعون.

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

بوريس جونسون

بنيامين نتنياهو

فولكان بوزكير

العامـــة  الجمعيـــة  رئيـــس  أعـــرب 
لألمـــم المتحـــدة فولـــكان بوزكير، 
في تغريدة على حســـابه الرسمي 
علـــى موقـــع “تويتـــر” عـــن تعازيه 
الـــوزراء صاحـــب  رئيـــس  بوفـــاة 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن 
هللا،  رحمـــه  خليفـــة،  آل  ســـلمان 
معبـــرا عـــن حزنـــه العميـــق بتلقي 
نبـــأ وفاة صاحـــب الســـمو الملكي 

رئيس الوزراء.

بوزكير يبدي 
حزنه العميق

المنامة - بنا

عبر مفتي الديار في جمهورية الهند الصديقة أبوبكر أحمد، عن حزنه بنبأ وفاة رئيس 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة رحمه هللا، 
مشـــيدا بدور ســـموه القيادي في خدمـــة التنمية واالزدهار في مملكـــة البحرين. وقال 
الشيخ أبوبكر أحمد في بيان له إن حكمة ورؤية سموه، رحمه هللا، ستظل محل تقدير 
أبناء البحرين والمقيمين فيها على حد سواء، مضيفًا أن مسلمي الهند ممتنون بشكل 

كبير لما قدمه سموه من دعم كبير لهم على مختلف الصعد.
واختتـــم مفتي الهند بتقديم التعازي للعائلة المالكة الكريمة وكل محبي ســـموه رحمه 

هللا، داعيا المولى العلي القدير أن يتغمد فقيد البحرين بواسع رحمته ورضوانه.

مسلمو الهند ممتنون لألمير الراحل

أبوبكر أحمد

رفع النائب عبدهللا الدوسري خالص التعازي والمواساة إلى عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة وإلى ولـــي العهد نائـــب القائد األعلى رئيـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، وإلى شـــعب البحرين الكريم، 
فـــي وفـــاة المغفـــور له بـــإذن هللا تعالى صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة رئيـــس الوزراء رحمه هللا. وقال إن البحرين فقدت شـــخصيًة ُملِهمة كرســـت 
حياتها لخدمة المملكة وشـــعبها، حيث عاش ســـمّوه متلّمًســـا لحاجات الناس وهمومهم 
ومشاكلهم، ومنفتًحا على الجميع بال حواجز، وساعًيا في الدفاع عن مصالح المواطنين.

الدوسري: فقدت البحرين رمًزا وطنًيا

عبدالله الدوسري

محرر الشؤون المحلية
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وصـــف أمراء ومســـؤولون خليجيون 
رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة 
)رحمـــه هللا( بأنـــه كان قائـــدا حكيمـــا 

كرس حياته لخدمة وطنه وأمته.
واكـــدوا أن ســـموه من رجـــال الخليج 
بصماتهـــم  لهـــم  الـــذي  التاريخييـــن 
الواضحة في مســـيرة مملكة البحرين 
التنموية ومســـيرة التعاون الخليجي 
والعربـــي، وأن ســـموه تـــرك إرثـــا مـــن 
مملكـــة  بـــه  تفتخـــر  التنمـــوي  البنـــاء 

البحرين ويفتخر به كل خليجي.
العمـــل  فـــي  ســـموه  رحلـــة  ووصفـــوا 
الوطني بأنهـــا صاغت تاريخ البحرين 

الحديث.
التعـــازي  أصـــدق  عـــن  وأعربـــوا 
والمواســـاة إلـــى عاهل البـــاد صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة وإلى ولـــي العهد نائـــب القائد 
األعلى رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفـــة، وإلى شـــعب البحرين، داعين 
المولـــى جلـــت قدرتـــه أن يتغمد فقيد 
العربيـــة  واألمـــة  والخليـــج  البحريـــن 

بواسع رحمته ورضوانه.

مسؤولون خليجيون: سمو األمير خليفة بن سلمان صاغ نهضة البحرين

المنامة - بنا الرياض - األمانة العامة

نعت رئيســـة هيئة البحرين للّثقافِة 
واآلثـــار الّشـــيخة مـــّي بنـــت محّمد 
بـــإذن هللا  لـــه  المغفـــور  آل خليفـــة 
تعالى صاحب الّسمّو الملكّي األمير 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة طّيب 

هللا ثراه.
وأردَفت: “ال شيء يسُع حزَن الباِد 
اليوم )أمس(، التي كانت تستنُد في 
مضمونهـــا اإلنســـانّي وفـــي صنيعها 
الوطنـــّي والعالمّي إلى رؤى ســـمّوه 
واّتقاد بصيرتـــه. وحّتى الّلغة تبدو 
وكأّنما ال كلمات فيها تواسي حجَم 

األلـــِم واّتســـاع الفقد. إّن مـــا نفقُده 
اليـــوم مّتصـــٌل عميًقـــا بقائـــٍد ملهٍم، 
راهـــَن على الباِد واإلنســـاِن والبنى 
الّتحتّيـــة، وتعّمَق مع شـــعبه في كّل 

حلٍم ومنجٍز ورؤى”.
مســـيرته  طيلـــة  )انتصـــَر  وتابعـــت 
الّسامية ألجِل الحياِة، ومَنح للعالِم 
ـــا،  ا وصوًتـــا حقيقيًّ ضميـــًرا إنســـانيًّ
وكلُّ البحريـــن تحمُل اليوم صنيعه 
إرًثـــا ومنجًزا وبـــاًدا عريقًة تمضي 
في ســـيرِة نهضتها، لـــذا هذا الوداُع 

غارٌق في عتمِة الحزِن واأللِم(.

نعـــى األميـــن العـــام لمجلـــس التعاون 
لدول الخليج العربية نايف الحجرف، 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة رحمه هللا، معربا 
باســـمه ونيابـــة عـــن جميـــع منســـوبي 
األمانـــة العامة ومكاتبهـــا وبعثاتها عن 
أحر التعـــازي والمواســـاة إلى صاحب 
الجالة الملك وســـمو ولي العهد نائب 
القائـــد األعلى رئيـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفة، وأصحاب الجالة والســـمو 
قـــادة دول مجلس التعاون، والشـــعب 

البحريني الكريم وأبناء دول المجلس 
كافة لهذا المصاب الجلل.

وقـــال إن دول مجلس التعاون فقدت 
بوفـــاة األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل 
خليفـــة أحـــد أهـــم القـــادة لمـــا لـــه من 
أدوار مشهودة في دعم مسيرة العمل 
الخليجي المشترك وتعظيم مكتسبات 
شعوب دول المجلس، مشيدا بالسيرة 
والتـــي  رحمـــه هللا،  للفقيـــد،  العطـــرة 
حفلت باإلنجازات العظيمة والمواقف 
المشـــرفة التي مكنت مملكة البحرين 

من تبوء مكانة دولية مرموقة.

ا مي بنت محمد: مَنح للعالم ضميًرا إنسانًيّ الحجـــرف: قــائــد مـــرمـــوق

الّشيخة مّي بنت محّمدنايف الحجرف

في رثاء سمو األمير خليفة بن سلمان طيب اهلل ثراه
يـــوم  صبـــاح  البحريـــن  فجعـــت 
األربعـــاء 11 نوفمبـــر 2020 بخبر 
او  البـــال  فـــي  يكـــن  لـــم  حزيـــن 
القلـــوب  أوجـــع  خبـــر  الحســـبان، 
بـــا  بحرينـــي  لـــكل  والنفـــوس 
استثناء، رحم هللا صاحب السمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة رئيس الوزراء وطيب هللا 
ثراه وأسكنه فسيح جناته وجزاه 
عما قـــدم لشـــعبه واألمـــة العربية 
واالسامية خير الجزاء، لقد كان 
رحمه هللا حـــس البحرين النابض 
بالحيـــاة، و رمز التاريـــخ الماضي 

نهضتهـــا  بنـــى  الـــذي  والحاضـــر 
وأساســـاتها  قواعدهـــا  وأرســـى 
الصلبـــة والتي نـــرى ثمارها اليوم 
من خال هـــذا االزدهـــار والتقدم 
والنمو الذي يلفت انتباه األوساط 

والمحافل الدولية.
لقـــد حظيـــت بشـــرف العمـــل مـــع 
جميـــع  فـــي  قـــرب  عـــن  ســـموه 
المناصـــب الوزارية التـــي تقلدتها 
وزيـــر  كنـــت  عندمـــا  وباألخـــص 
دولة لشـــئون مجلس الوزراء في 
العـــام 2005، حيث كنت اتشـــرف 
يـــوم – مـــع عـــدد قليـــل مـــن  كل 

المسؤولين – باستقبال سموه كل 
صبـــاح وحضـــور مجلســـه العامر، 
وخال هذه المـــدة تعلمت الكثير 
كيفيـــة  فـــي  ســـموه  حكمـــة  عـــن 
التعامل مـــع مجمل امـــور الدولة، 
وكنـــت اجتمـــع مع ســـموه بشـــكل 
شبه يومي، خصوصًا اجتماعي به 
قبل اجتماع مجلـــس الوزراء كي 
اطلعه على جـــدول االعمال الذي 
سيتم طرحه، وكان سموه )رحمه 
لتطويـــر  دائمـــًا  يشـــجعني  هللا( 
التكنولوجيـــا  وادخـــال  العمـــل 
لتحســـين جودة العمل ومتابعات 

قـــرارات مجلس الـــوزراء الموقر. 
كان ســـموه رجل دولة من الطراز 
االول، كان يحـــب وطنه البحرين 

حبـــًا جمـــًا، وكان قريبـــا ومحبوبـــا 
موهبـــة  ولديـــه  المواطنيـــن  مـــن 
االســـماء  تذكـــر  فـــي  اســـتثنائية 
والعائات البحرينية والخليجية، 
مســـاعدة  فـــي  كريمـــا  وكان 
المحتاجين، وكان في كل جلســـة 
لمجلـــس الـــوزراء يوجه الـــوزراء 
المواطنيـــن  احتياجـــات  بتلبيـــة 
والتواصـــل مع اصحاب الســـعادة 
النواب وكان همه الشـــاغل خدمة 

الوطن والمواطنين.
إن الحديـــث عـــن مناقـــب الفقيـــد 
لـــن تكفيهـــا األقـــام والصفحات، 

وإن القلب ليحـــزن والعين لتدمع 
على فراقه، رحم هللا األمير الوالد 
االميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
خليفة بن سلمان، اللهم تغمد هذا 
الرجـــل العظيـــم بواســـع رحمتـــك 
وأســـكنه فســـيح جناتـــك واجعل 
قبـــره روضـــة مـــن ريـــاض الجنة، 
اللهـــم أدم عملـــه بصـــاح ذريتـــه 
مـــن بعـــده وبكل عمـــل صالح كان 
يتقـــرب فيه إليـــك، عظم هللا أجر 
القيـــادة الرشـــيدة وعائلـــة الفقيد 
الغالـــي والعائلـــة المالكـــة وأجرنـــا 

جميعًا في فقده.

بقلم: د. عبدالحسين بن علي ميرزا - رئيس هيئة الطاقة المستدامة

وترجل الفارس
Û  ،انتقل، يوَم أمس، إلى جوار ربه، مستجيًبا لدعوته

المغفــور له بإذن هللا تعالى صاحب الســمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب هللا ثراه.

Û  األســرة فقــدت  الشــامخة  القامــة  هــذه  وبرحيــل 
الملكية الكريمة، وشعب البحرين الوفي، واألمتان 
العربية واإلســامية ركًنا من أصلب أركانها، ورمًزا 
مــن ألمع رموزها، وعلًما من أرفع أعامها، وفارًســا 
مــن أشــجع فرســانها، ومحارًبــا ال يخشــى فــي هللا 
لومــة الئــم؛ فقد فارق الدنيــا وقلبه ينبض وينضح 
باإليمــان بربه وبالوالء والحــب واإلخاص لمليكه 
وشــعبه ووطنــه وأمتيه العربية واإلســامية حتى 

آخر ساعة من حياته.
Û  ،كان رحمه هللا األب الحنون الراعي ألهله وأسرته

والرجل الشــهم الغيور الصادق مع نفســه، والثابت 

علــى قيمــه ومبادئــه. فــكان طيلة حياتــه، في ليله 
ونهــاره فــي صحتــه ومرضــه فــي حلــه وترحالــه، 
مســكوًنا ومهموًمــا ببنــاء اإلنســان والحفــاظ علــى 
سامة الوطن، ال يعرف اليأس وال يكترث بالتعب 
أو اإلرهاق وال تغمض له عين أو يهدأ له بال حتى 

يطمئن على تحقيق ذلك.
Û  وكان رحمــه هللا السياســي البــارع المحنــك، الــذي

ز بالحكمة السديدة والبصيرة النافذة، والُقدرة  تميَّ
على استشــراف المستقبل، ما مكنه من المحافظة 
علــى عروبــة الوطــن وهويتــه واســتقاله وحماية 
كل ذرة مــن ترابــه. وقــد واجه رحمــه هللا الصعاب 
والتحديات بروية وبسالة وصبر، وتصدى لألخطار 

والتهديدات بعزيمة ال تلين وثبات وإصرار.
Û  وكان رحمــه هللا قائــًدا بصيــًرا حكيًما فــي مواقفه

واهتماماتــه  همومــه  قمــة  علــى  تتربــع  وأقوالــه، 
قضايــا التآخــي والتعايش بين أبناء شــعبه وأمته، 
والحــرص علــى صــون الوحــدة واللحمــة الوطنيــة 
بيــن أبنــاء الوطــن الواحــد، ملتزًما بقيم الوســطية 

واالعتدال والمحبة والتسامح.
Û  وكان رحمــه هللا فــي مقدمــة المشــيدين لمداميك

التقــدم والبنــاء، ودائــم الوقوف في قمــرة القيادة 
مع المليك المفدى ووراء دفة سفينة الوطن وهي 
تبحــر بمهــارة واقتــدار في وســط األمــواج العاتية 

لتصل بسام إلى تخوم األمان واالستقرار.
Û  يظلــون يغــادرون،  وال  يموتــون  ال  رجــال  ثمــة 

الرفيعــة، ال تغيــب وال  راســخين فــي مواقعهــم 
تنمحــي ذكراهــم، وتبقــى إنجازاتهــم وشــمائلهم 
وخصالهــم عالقــة فــي عقــول وقلــوب شــعوبهم، 

أبــرز  مــن  واحــد  تعالــى  هللا  بــإذن  لــه  المغفــور 
هــؤالء الرجــال، فســيبقى اســمه وذكــره خالديــن 
وطنــه  وتاريــخ  شــعبه  قلــوب  فــي  محفوريــن 
وأمتــه، وقد ارتفعت باألمس روحه الطاهرة إلى 
بارئهــا راضيــة مرضيــة، وهو قريــر العين مطمئن 
النفــس مســتقر الضمير، وســتبقى رايــة البحرين 
فــي ذكــراه عاليــة خفاقــة ترفعها ســواعد مليكها 
المفــدى جالــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة 
صاحــب  الــوزراء  رئيــس  األميــن  عهــده  وولــي 
الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، 
حفظهمــا هللا ورعاهمــا، محفوفيــن بحــب ووالء 

شعبهما المخلص الوفي.
Û  تغمد هللا الفقيد بواســع رحمته ورضوانه وأســكنه

فسيح جناته وألهمنا جميًعا الصبر والسلوان.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

محرر الشؤون المحلية
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في وداع القائد اإلنسان خليفة بن سلمان
قــال تعالــى فــي كتابه المجيد: ‘‘وبشــر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبــة قالوا إنا لله 
وإنــا إليــه راجعــون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون’’، صدق 
هللا العظيــم.  فقــدت البحريــن أغلى الرجال وأعز الرجال، فقــدت باني نهضتها الحديثة 
ومهندس تقدمها. إنها فقدت ابنها البار صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان 
آل خليفــة رئيــس الــوزراء )طيــب هللا ثــراه(. الرجــل القائــد الــذي أعطى هــذا الوطن كل 
شــيء، أعطــاه صحتــه وأعطــاه وقته وأعطــاه جهده ومنحــه إخالصه وُخالصــة خبرته 

وفوق ذلك كله منحه والءه الراسخ الذي كان من مكونات شخصيته وكيانه.
لقــد كان ســموه طيــب هللا ثــراه يؤمــن إيمانا راســخا بــأن اإلنســان البحريني هــو الثروة 
الحقيقية للدولة، فهو صانع تقدمها وتطورها ولتحقيق هذا كان ســمو األمير رحمه هللا 
دائم المســاندة والدعم والمبادرة لرفع كفاءة المواطن وتأهيله ليكون مهيأ لخدمة بلده 
في مختلف المجاالت. أســتذكر في هذا الســياق وخالل فترة عملي في ديوان الخدمة 
المدنية مباركة سموه ودعمه القوي لمشروع إنشاء معهد اإلدارة العامة وتوجيهاته بأن 
تكــون هذه المؤسســة بيــت التدريب والتطويــر وخلق القيادات اإلدارية في مؤسســات 

القطاع العام.
كان مجلس سمو األمير المدرسة التي نتعلم فيها أنَّ القيادة اإلدارية هي الحكمة وُبعد 
النظر والقدوة. هذا هو الشعور الذي كان يتملكنا ونحن ُننصت إلى سموه وهو يتحدث، 
ــا ُننصــت في شــغف الباحــث وانتباه الطالب واهتمام المتعلــم. كان ينقل إلينا ُخالصة  كنَّ

خبراته وتجاربه في التعامل مع ما يطرأ على الساحة من أحداث ومتغيرات.
“انغرس حب هذا الشــعب في قلبي وبادلني هذا الشــعب المحبة”. ســتظل كلماتك تلك 
منقوشة في قلوبنا سيدي. رحمك هللا أيها القائد اإلنسان وجعل جنة الفردوس األعلى 

مقرا ومستقرا لك. إنه سميٌع مجيب الدعوات رب العالمين.

ahmed.bahar@albiladpress.com

أحمد البحر

أصدر المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية بيانا جاء فيه:
ببالـــغ الحـــزن واألســـى، وبقلوب ملؤها الرضـــا بقضاء هللا 
وقدره، تلقى المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية نبأ وفاة 
الفقيـــد الكبيـــر صاحب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة رحمه هللا، الذي ارتحـــل إلى جوار ربه 
الكريـــم صباح امس األربعـــاء بعد مســـيرة مباركة حافلة 
بالخيـــر والبـــذل والعطـــاء واإلنجاز ســـتبقى محفورة في 

تاريخ البالد ومسيرة نهضتها.
ويرفـــع المجلـــس فـــي هـــذا المصـــاب الجلل أحـــر التعازي 
والمواســـاة إلى مقام حضرة صاحـــب الجاللة الملك حمد 

بـــن عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــالد المفـــدى حفظه هللا 
ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة ولي العهـــد نائب القائد األعلـــى رئيس مجلس 
الـــوزراء حفظه هللا ورعاه، وإلـــى العائلة المالكة الكريمة، 

وعموم الشعب البحريني الوفي.
كمـــا يســـتذكر بإجـــالٍل وإكبـــاٍر المواقـــف الخالدة لســـموه 
رحمـــه هللا، والدور الوطني التاريخي الكبير الذي اضطلع 
مها  به، والجهود واإلسهامات والخدمات الجليلة التي قدَّ
رحمـــه هللا لوطنه وشـــعبه وأمته طوال مســـيرته العطرة 
والحافلـــة، وما ســـطره من إنجـــازات كثيرة فـــي مختلف 

المجاالت والميادين في ســـبيل خيـــر هذا الوطن ورفعته 
وعزتـــه ووحدته ودعـــم قضاياه، فقد كان ســـموه يرحمه 
ا يتمتع بالحكمة والحنكة والخبرة والبصيرة  هللا قائًدا فذًّ
نـــه مـــن قيـــادة العمـــل الحكومـــي فـــي مختلـــف  ممـــا مكَّ
الظـــروف، وعلـــى مدى عقود مـــن الزمن بجـــدارٍة وكفاءٍة 
واقتداٍر، وأكســـبه حب الجميع واحتـــرام العالم وقياداته 

ومنظماته.
ســـائلين هللا العلـــي القديـــر أن يتغمد فقيـــد الوطن الكبير 
بواســـع رحمته ورضوانه، ويســـكنه فســـيح جنانه، ويلهم 

الجميع الصبر والسلوان.

“األعلى اإلسالمي”: كسب محبة الجميع

نعـــت غرفة تجارة وصناعـــة البحرين رئيس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة، رحمـــه هللا، رافعة أحـــر التعازي والمواســـاة 
إلـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، وولـــي العهد نائـــب القائد األعلى 
رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة وإلـــى أنجـــال ســـموه واألســـرة 
المالكـــة الكريمـــة، وإلـــى شـــعب البحريـــن كافـــة لهذا 
المصـــاب الجلـــل. وقالـــت الغرفة إن مملكـــة البحرين 

فقـــدت بوفـــاة صاحب الســـمو الملكي األميـــر خليفة 
بن ســـلمان آل خليفة رحمـــه هللا قلبها النابض وقامة 
كبيـــرة وقيـــادة تاريخية لم تتوان عـــن خدمة قضايا 
وطنه حتى آخر لحظة من حياته، بعد مسيرة حافلة 
باإلنجـــازات قضاهـــا فـــي خدمـــة بـــالده بـــكل تفاني 
وإخالص، ورحلة تنموية ساهمت في صياغة تاريخ 

البحرين الحديث.
تســـلم  أن  ومنـــذ  هللا  رحمـــه  ســـموه  أن  وأضافـــت 
مســـؤولياته فـــي خدمة وطنه، عقـــد العزم على دعم 

اإلصالح وترســـيخ دعائم التنميـــة وتعزيز االقتصاد 
بتنويـــع مصـــادر الدخل، وســـتظل أعمالـــه وإنجازاته 
راســـخة في الوجدان وســـتبقيه نموذجـــًا يحتذى به 
فـــي القيادة والبـــذل والعطاء، كمـــا أن مواقفه رحمه 
هللا التاريخية والمخلصة في خدمة وطنه ســـتكون 
خالدة في ذاكرة األجيال، فقد كانت لســـموه مواقف 
عظيمة تجاه الغرفة بشكل خاص، وتجاه تعزيز دور 
القطاع الخاص البحريني في قيادة دفة التنمية في 

مملكة البحرين.

“الغرفة”: البحرين فقدت قلبها النابض
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المنامة - تجمع الوحدة الوطنية

المنامة - بنا

تقدم رئيس وقيادات وأعضاء تجمع 
الوحـــدة الوطنيـــة بخالـــص التعـــازي 
والمواســـاة إلى عاهـــل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
القائـــد  نائـــب  العهـــد  وولـــي  خليفـــة 
صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس   األعلـــى 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة وإلـــى نائب رئيس مجلس 
الوزراء ســـمو الشـــيخ علي بن خليفة 
آل خليفة وإلى مستشار سمو رئيس 
بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  ســـمو  الـــوزراء 
خليفة آل خليفة وإلى العائلة المالكة 

البحريـــن  مملكـــة  وشـــعب  الكريمـــة 
الوفـــي ولألمـــة العربية واإلســـالمية 
الغالـــي  البحريـــن  فقيـــد  وفـــاة  فـــي 
صاحـــب  تعالـــى  بإذنـــه  لـــه  المغفـــور 
الســـمو الملكي األميـــر الراحل خليفة 

بن سلمان آل خليفة رحمه هللا.
واضافت “إننا إذ ننعى صاحب السمو 
بـــن ســـلمان  األميـــر خليفـــة  الملكـــي 
نســـتذكر مآثر الراحل الكبير في بناء 
نهضة البحرين الحديثة في مســـيرٍة 
متفـــردٍة بذل فيها الراحل حياته منذ 
نعومـــة أظفاره فـــي حمل هم النهضة 

وروح  الـــدؤوب  بالعمـــل  والتطويـــر 
المثابـــرة واإلصـــرار الـــذي يتمتـــع بها 
ســـموه لتحقيـــق المشـــروع النهضوي 
الشـــامل الـــذي كانـــت ثمراتـــه اليانعة 
واإلحصائيـــات  األرقـــام  بهـــا  تشـــهد 
بلغتهـــا  التـــي  المتقدمـــة  والمراتـــب 
مملكة البحرين خالل مسيرة طويلة 
الراحـــل  فيهـــا  أســـهم  ومتماســـكة، 
إســـهامًا كبيـــرًا لتتربـــع البحريـــن فـــي 
مقعـــد اإلنتصـــار متقدمـــة ومنافســـة 
األول  العالـــم  دول  مـــن  للعديـــد 

المتقدمة”.

أعربـــت جمعيـــة البحريـــن لمعاهـــد 
التدريـــب عـــن تعازيها ومواســـاتها 
الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  لعاهـــل 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
الملكـــي األميـــر  الســـمو  ولصاحـــب 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى رئيس 

الوزراء.
نـــواف  الجمعيـــة،  رئيـــس  وقـــال 

الجشـــي، إن رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن 
هللا(  )رحمـــه  خليفـــة  آل  ســـلمان 
واصل مســـيرة عطائـــه وتفانيه في 
خدمـــة وطنـــه منـــذ ريعـــان شـــبابه 
الليـــل  وحتـــى توفـــاه هللا، واصـــالً 
بالنهار فـــي العمل المضني من أجل 
جميع المواطنين، وكان قريبا منهم 
يســـتمع إليهـــم وال يألـــو جهـــدًا فـــي 

االســـتماع إلـــى شـــكاواهم وتلبيـــة 
متطلباتهم وتحقيق تطلعاتهم.

القاصـــي  أن  إلـــى  الجشـــي  وأشـــار 
وحكمـــة  بحنكـــة  يشـــهد  والدانـــي 
ســـمو رئيـــس الـــوزراء )رحمه هللا(، 
ومـــا يمتـــاز بـــه ســـموه مـــن خصال 
الحلـــم والعفـــو، واحتضـــان جميـــع 
أبنائـــه العاملين على خدمة وطنهم 

بإخالص.

“تجمع الوحدة”: بفضله تربعت البحرين في مقعد االنتصار

“معاهد التدريب”: يشهد بحكمة سموه القاصي والداني

فعاليات: رحيله موجع وأثره باق

“الصحفيين اإلماراتية”: دور مشهود في لمِّ الشمل

“الميثاق”: يصعب تخيل البحرين من دونك

قالت فعاليات إن رحيل سمو رئيس 
الوزراء ترك األثر الموجع في جميع 
المواطنيـــن، لمـــا قدمـــه ســـموه مـــن 
جهود كبيرة فـــي بناء الوطن بكافة 

األصعدة والمستويات.
وأكدت رئيســـة جمعيـــة الصحفيين 
عهدية أحمد أن رحيل ســـمو رئيس 
للبحريـــن  كبيـــرة  خســـارة  الـــوزراء 
واإلســـالمي،  العربـــي  وللعالميـــن 
الفتـــة إلى أن ســـموه كان من أوائل 
الداعميـــن للجســـم الصحافـــي، وما 
جائـــزة ســـموه للصحافـــة البحرينية 

اال تتويج لهذه المساعي الخيرة.
وأكدت عهدية بتصريحهـــا لـ”البالد” 
أن الصحافـــة البحرينية المســـتنيرة 
ستســـتمر بالســـير على خطى سموه 

الحـــق،  فـــي الجهـــر بكلمـــة  الكريـــم 
الرافـــدة لبناء الوطـــن، والتي تصنع 
اإليجابـــي  التغييـــر  وتحقـــق  األثـــر، 
والمنفعة، مؤكدة أن ســـموه ســـيظل 
دوما شعلة يستنير بها الصحافيون 

في مسيرة عملهم الوطنية.
جمعيـــة  رئيـــس  قـــال  جهتـــه،  مـــن 
المرصـــد لحقـــوق اإلنســـان محســـن 
الغريـــري ان جميع مـــن في البحرين 
كبارا وصغـــارا، مواطنين ومقيمين، 

فـــي حالة من الحزن والوجع لرحيل 
ســـموه، لما قدمـــه من جهـــود كبيرة 
فـــي بنـــاء الوطـــن بكافـــة األصعـــدة 
والمســـتويات، وبأنـــه ســـيظل باقيـــا 
دائمًا بالقلوب ألثرة الطيب والكريم.

وأضاف الغريري “إن سمعة البحرين 
الرائـــدة فـــي حقوق االنســـان اليوم، 
تعززت بفضل من هللا ثم من سموه 
الكريـــم، والـــذي كـــرس نفســـه لبناء 
االنســـان البحرينـــي، وموضعـــه في 
مراحـــل متقدمة من العمل واالبداع 
اســـهم  ولقـــد  والتطويـــر،  والعلـــم 
اهتمامـــه في بناء الحقـــل التعليمي 
والتربـــوي منـــذ البدايـــات لتحقيـــق 
والعابـــرة  المتطـــورة  الـــرؤى  هـــذه 

للحدود”.

اإلماراتيـــة  الصحفييـــن  جمعيـــة  عـــّزت 
وحكومـــة  الكـــرام  خليفـــة  آل  أســـرة 
وشـــعب البحريـــن ومجلـــس إدارة جمعية 
الزمـــالء  وكافـــة  البحرينيـــة  الصحفييـــن 

الصحفيين واإلعالمييـــن في المملكة في 
وفـــاة المغفور له بإذن هللا صاحب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
داعيـــن المولى عز وجـــل أن يتغمد الفقيد 

بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته.
اإلماراتيـــة  الصحفييـــن  وأكـــدت جمعيـــة 

إســـهامات وإنجـــازات األميـــر خليفـــة بـــن 
ســـلمان آل خليفـــة ودوره الكبير في دعم 
صاحبة الجاللة على المستويين الخليجي 
والعربـــي، ومنهـــا إطالقـــه جائـــزة خليفـــة 
بالبحريـــن،  الصحافـــة  ويـــوم  للصحافـــة، 
وغيرها من األنشـــطة والفعاليات الكثيرة، 

التي عـــززت العمل الصحفـــي واإلعالمي، 
وكان لسموه دور كبير في تعزيز العالقات 
ودعمـــه  المشـــترك  الخليجـــي  والعمـــل 
القضايـــا العربيـــة واإلســـالمية وسياســـته 
الحكيمة وحنكته في التقارب ولّم الشمل 

بين الدول والشعوب.

نعـــت جمعيـــة ميثـــاق العمـــل الوطني 
المغفـــور له بـــإذن هللا تعالـــى صاحب 
الســـمو الملكي الوالد األمير خليفة بن 
سلمان ال خليفة، الرمز والقائد واألب 
رحمه هللا رحمة واســـعة، مستذكرين 
ما قدمه سموه رحمه هللا وطيب ثراه 
تجاه شـــعبه وبلـــده التي كانـــت بقلبه 

حتى آخر نبٍض من حياته، وإنجازاته 
التي شـــهد لها الجميـــع في بناء نهضة 
البحرين الحديثة عبر مســـيرة حافلة 

بالعطاء.
وقالـــت “ســـتبقى ذكـــراه خالـــدة فـــي 
وجداننـــا وبصماتـــه رمًزا لهـــذا الوطن 
الـــذي أعطاه مـــن روحـــه وصحته كل 
نبـــض فيـــه كان يصـــب في رفع شـــأن 
الوطـــن فقد تجســـدت روحه الطاهرة 

فـــي الوطـــن، فهـــو البحريـــن، ال تفرق 
بينهما حتى اختاره هللا إلى جواره”.

وتابعت “شاٌق هو الفراق ولكن عزاءنا 
فـــي الخلود األبدي. شـــاٌق هو الرحيل 
ولكـــن عزاءنـــا فـــي الذكـــرى األبديـــة. 
شـــاق هـــو الغيـــاب ولكـــن عزاءنـــا في 
الصور المحفورة في الوجدان. شـــاقة 
الحياة بدونك خليفة األب واإلنســـان 
ولكـــن البصمـــات مطبوعة فـــي البالد. 

بـــكل ركـــٍن مـــن البحريـــن تذكـــرك. كل 
شـــبر من الوطن وطأته قدماك تذكرك 
شـــاق علينـــا تصـــور البحريـــن بدونك 
وشـــاق علينـــا تخيـــل المجالـــس مـــن 
غيرك وشاق علينا احتمال المناسبات 
هـــذا  كل  وشـــاق  شـــاق  غيـــرك.  مـــن 
ولكـــن عزاءنا يا زهـــرة الوطن وعبقها 
فـــي  ســـتخلد  بذكـــراك  أننـــا  وطيفهـــا 

قلوبنا وأعماقنا”.
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المداد يعجز عن رثائك يا أبا علي
Û  غادرنــا صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل

خليفــة رئيــس الــوزراء، مؤســس البحريــن الحديثــة وبانــي 

نهضتهــا، األب الروحــي للصحافييــن والصحافــة البحرينيــة 

الحديثــة، غادرنــا بجســده وروحــه، لكــن ســتبقى إنجازاتــه 

ومآثــره وأعمالــه ومواقفــه باقيــة بيننــا أبد الدهر، وســتدون 

بعــد  بــكل فخــر واعتــزاز جيــال  بيــن األجيــال ويتناقلونهــا 

جيــل، إذ كيــف تنســى وقــد شــملت كل المجــاالت التــي تهم 

اإلنسان وتؤثر في حياته، وتعدت بحدودها مملكة البحرين 

إلــى المنطقــة والعالــم أجمع، وكيف تنســى وقد المســت كل 

بحريني وعربي بل وكل إنسان على وجه األرض.

Û  البحريــن تبكيــك يــا أبا علــي، فأنت جزء أصيــل في وجدان

كل بحريني، حب الشــعب كان مغروســا في قلبك، وكرســت 

كل حياتــك لخدمته وتيســير أمــوره وتذليل الصعاب أمامه، 

وبذلت كل ما في وسعك ألجل نهضة البالد وتعزيز مكانتها 

لتكون لها بفضل صبرك وعملك ومثابرتك وحكمتك المكانة 

الشامخة والمنزلة العالية بما حققته من مستويات متقدمة 

في كل أوجه القوة التنموية واالقتصادية.

Û  األمير خليفة بن سلمان الذي كان دائما وأبدا يحمل البحرين

فــي قلبــه، ويحمــل عشــق الشــعب البحريني في قلبــه، يهتم 

بأمــور المواطنيــن فــي كل التفاصيــل، يعرفهــم فــرًدا فــرًدا، 

ويعرف عوائلهم عائلة عائلة، يســأل عن الجميع، ويشــاركهم 

أفراحهم وأحزانهم ويمد يد العون لهم جميعا، ويسعى بكل 

قوته ليكونوا في هناءة وسعادة ما استطاع لذلك سبيال.

Û  ،األميــر خليفــة بــن ســلمان أدرك قــوة البحرين وتميــز أبنائها

فتفاعــل بكل شــجاعة وجســارة مــع العالم؛ ألنــه آمن أن لدى 

البحريــن مــا تقدمــه لهــذا العالــم، كمــا آمــن أن التعــاون بيــن 

الشــعوب والتفاعــل الخــالق بيــن الــدول يزيــد مــن مكاســب 

مملكــة  ســجل  فجعــل  الجميــع،  مصالــح  ويحقــق  الجميــع 

البحريــن فــي التعــاون مــع األمــم المتحــدة مشــرًفا ومليًئــا 

الجوائــز  مــن  العديــد  بالعطــاء واإلنجــاز، فقــد حــاز ســموه 

المتعلقــة بتحقيــق أهداف األمم المتحدة في التنمية، ومنها 

جائــزة األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة، جائــزة الشــرف لإلنجــاز 

المتميــز فــي مجــال التنميــة الحضريــة واإلســكان، وجائــزة 

ابن ســينا من منظمة اليونســكو وغيرها الكثير، كما خصص 

سموه جائزة باسمه الكريم لدعم الجهود األممية في مجال 

التنميــة المســتدامة مــن خــالل تشــجيع المشــاريع المتميــزة 

المعيشــية  األحــوال  بتحســين  وثيــق  بشــكل  ترتبــط  التــي 

لإلنسان في كافة بقاع العالم.

Û  وممــا يعكــس التأثيــر والصــدى العالمــي الواســع إلســهامات

صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بــن ســلمان آل خليفة 

)طيب هللا ثراه(، تكريم منظمة الصحة العالمية سموه كقائد 

عالمي، في سابقة كانت األولى من نوعها في تاريخ المنظمة، 

وحــدث رفيــع المســتوى عقد بمقــر المنظمة فــي قصر األمم 

المتحــدة بجنيــف بحضور رؤســاء دول وحكومــات ووزراء 

الصحــة مــن الــدول األعضاء فــي المنظمة، فــي اعتراف من 

قبــل منظمــة الصحــة العالمية بدور األمير خليفة بن ســلمان 

آل خليفة في تفعيل جهود المنظمة الرامية لتحقيق أهدافها 

وإنجاز الرسالة التي تسعى إليها والوظائف التي تؤديها.

Û  ومــن المبــادرات التــي ســتخلد فــي تاريــخ البشــرية جمعــاء

مبــادرة األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة )رحمه هللا( التي 

أقرتهــا األمــم المتحــدة باعتمــاد الخامــس من أبريــل من كل 

عــام يومــا دوليــا للضميــر، وهــي المبــادرة التي تجســد رؤية 

سموه وحرصه على السالم والتنمية في العالم بأسره.

Û  ،إن المــداد ليعجــز عــن ســطر الكلمات فــي رثائك يــا أبا علي

وإن حبــر القلــم ليتجمــد حزًنــا علــى رحيلــك، وإنهــا لمجــرد 

كلمــات وســطور قليلــة فــي حق شــخصية عظيمــة، فرحمك 

هللا يــا خليفــة بــن ســلمان رحمــة واســعة، وأســكنك فســيح 

جناته؛ لقاء ما قدمت لوطنك ولألمة العربية وللعالم أجمع.
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مؤنس المردي 

الرجل الدولة
Û  هذه ســّنة هللا في خلقه، وليس لنا

في المصائب غير الصبر والدعاء.
Û  صاحــب الــوزراء  رئيــس  رحيــل 

الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن 
ســلمان آل خليفــة إلــى جــوار ربــه، 
حــدث اســتثنائي بــكل المقاييــس، 
شــامخة،  لقامــة  كبيــرة  وخســارة 

التاريــخ  صفحــات  علــى  حفــرت 
عمــرًا مديدا من المواقف الحكيمة 
وأسســت  النوعيــة،  واإلنجــازات 
اإلدارة  فــي  مســتنيرًا  نهجــًا 
بحــق  ســموه  فــكان  السياســية، 

الرجل الدولة.
Û  لمواقــف الحصيــف  المتابــع 

وخطابــات ومبادرات ســموه يدرك 
جيــدا مــا تكتنفــه هــذه الشــخصية 
فائقــة  قــدرة  مــن  االســتثنائية 
المتناقضــات،  بيــن  الجمــع  علــى 
ْيــن، وروّيتــه ســيل مــن  فحزمــه اللِّ
لهمــوم  الســريعة  االســتجابات 
وموضوعيتــه  الرعيــة،  ومطالــب 

استماتة في سبيل سعادة اإلنسان 
وراحته ورفاهه.

Û  لقــد رحــل ســموه مخلفــا فــوق كل
ذرة مــن تــراب هــذا الوطــن، ذكرى 
تحكــي لألجيــال قصــة رجــل نثــر 

عصارة قلبه فأزهرت حضارة.
Û  ومواقفــه ســموه  صــورة  ســتظل 

القلــوب  فــي  حاضــرة  النبيلــة 
األجيــال  وســتحمل  واألذهــان، 
توجيهاتــه ومبادراتــه مشــاعل نور 
مــن  وتتخــذ  األوطــان،  بهــا  تبنــي 
وعمــادًا  للتنميــة  محــورًا  اإلنســان 

للتقدم واالزدهار.
Û  نعــزي جاللــة الملك المفدى وســمو

ولــي العهــد وأســرة الفقيــد الغالــي 
الكــرام  خليفــة  آل  أســرة  وعمــوم 
المصــاب  بهــذا  البحريــن  وشــعب 
يشــمله  أن  هللا  ونســأل  الجلــل، 
بلطفــه ورحمته ويلهم أهله وذويه 
الصبــر والســلوان، إنــا لله وإنــا إليه 

راجعون.
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نعـــت جمعيـــة المنبـــر الوطنـــي 
اإلسالمي ببالغ األسى والحزن 
الفقيـــد الكبيـــر رئيـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير 

خليفة بن سلمان آل خليفة.
وقالـــت “المنبـــر” في بيـــان لها: 
“إننـــا في هـــذا المصـــاب الجلل 
لنســـتذكر مآثـــر الراحـــل الكبير 
رحمـــه هللا وغفـــر له فـــي بناء 
الحديثـــة  البحريـــن  نهضـــة 
الكبيـــرة  وجهـــوده  ومســـاعيه 
في خدمة الوطن والمواطن”.

 وتقدمـــت “المنبـــر اإلســـالمي” 
والمواســـاة  العـــزاء  بخالـــص 
إلى جاللة عاهل البالد وســـمو 
ولي العهد نائـــب القائد األعلى 
رئيس الوزراء وللعائلة المالكة 
الكريمـــة وللشـــعب البحرينـــي 
ولألمـــة العربيـــة واإلســـالمية، 
داعيـــة المولـــى عـــز وجـــل أن 
وأن  ويرحمـــه  للفقيـــد  يغفـــر 
يلهـــم العائلة الخليفية الكريمة 
خالـــص  البحرينـــي  والشـــعب 

العزاء والمواساة.

“المنبر”: نهض 
بالبحرين



أمـــس  صبـــاح  البحريـــن  مملكـــة  فقـــدت 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة رحمه 
هللا، الـــذي يعـــد قائـــدًا ملهمـــًا أعطـــى مـــن 
وقتـــه وجهده في خدمـــة مملكة البحرين 
وشـــعبها الكريـــم، تـــاركًا إرثـــا كبيـــرًا مـــن 
اإلدارة الحكيمـــة والتوجيهـــات الســـديدة 
واإلنجـــازات التنمويـــة الكبيـــرة فـــي كافة 
المجـــاالت، وتعزيز مكانـــة مملكة البحرين 

بين دول العالم.
 وكان للـــدور الـــذي قـــام بـــه ســـمو األميـــر 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة رحمـــه هللا 
فـــي رســـم مالمـــح النهضة التنمويـــة التي 
شـــهدتها المملكة طوال تاريخها الحديث، 
والتـــي كان لهـــا أثـــر كبيـــر فيمـــا تتمتـــع به 
المملكـــة اآلن من صورة حضارية متقدمة 

شملت جميع المجاالت.
 ولجهـــود ســـمو رئيس الـــوزراء رحمه هللا 
النجاحـــات  مـــن  الكثيـــر  وأفـــكاره  ورؤاه 
والمنجـــزات التـــي حققتهـــا المملكـــة على 
صعيد االرتقاء بمكانة البحرين وسمعتها، 
التـــي  والمســـؤوليات  للمهـــام  وقيادتـــه 
أســـهمت فـــي إرســـاء وصياغة سياســـات 
التنمية الشاملة، فقد تشرب سموه مبادئ 
العمـــل العـــام منـــذ أن ُعهـــد إليـــه عضويـــة 
بعـــض اللجان التي مســـت مباشـــرة حياة 
فـــي  خاصـــة  واحتياجاتهـــم،  المواطنيـــن 
المجـــاالت الخدميـــة والتنمويـــة كالتعليم 
والكهربـــاء والبلدية والهجـــرة والجوازات 

وغيرها.
 وكان ســـموه رحمـــه هللا قد تولـــى أواخر 
القـــرن  ســـتينيات  ومطلـــع  خمســـينيات 
المعـــارف،  مجلـــس  مســـؤولية  الماضـــي، 
فضالً عن رئاســـة مالية الحكومة ورئاســـة 
المجلس اإلداري للدولة، وغيرها؛ مما كان 
لـــه األثـــر األكبر في تأســـيس نـــواة الجهاز 
الحكومي للدولة، وإطالق مسيرة التنمية، 
ووضع األســـس المتينـــة التي قامت عليها 

نهضة البحرين االقتصادية.
الـــوزراء  رئيـــس  ســـمو  الراحـــل  وتبنـــى   
العديد مـــن البرامج والخطـــط التي نقلت 
البـــالد قفـــزات نوعية ســـواء علـــى صعيد 

رفـــع المســـتوى المعيشـــي للمواطنيـــن أو 
علـــى صعيد دعم البنية األساســـية للدولة 

وقطاعاتها االقتصادية المختلفة.
 وهنـــا، تبـــرز جهـــود الراحـــل ســـمو األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان عندمـــا ُكلـــف برئاســـة 
القـــرن  ســـبعينيات  فـــي  الدولـــة  مجلـــس 
الماضـــي، الـــذي أنيط بـــه في تلـــك الفترة 
المهمـــة مـــن عمـــر مملكـــة البحريـــن، مهمة 
قيـــادة الجهـــاز الحكومـــي بنجـــاح وتميز، 
وقـــد ُأعيدت تســـمية هذا المجلـــس المهم 
بمجلـــس للوزراء، حيث بدأ ســـموه عملية 
التحديـــث الفعلـــي والمؤسســـي للتنظيـــم 
أن  بعـــد  للدولـــة، وذلـــك  الجديـــد  اإلداري 

ُأسســـت الوزارات المختلفة، وبدأ كل منها 
في العمل في وضع السياسات التطويرية 

التي تخص قطاعها.
 ولـــم يتوقـــف دور ســـمو رئيـــس الـــوزراء 
عنـــد هذه الفتـــرة، إذ عملـــت البحرين منذ 
وقـــت مبكـــر علـــى إيـــالء قضايـــا التنميـــة 
اهتمامـــا كبيـــرًا، الســـيما فـــي الثمانينيات 
والتســـعينيات مـــن القرن الماضـــي، وذلك 
بعـــد ترؤس ســـموه لمجلســـي السياســـات 
النفطية واالقتصادية وغيرها، التي كانت 
بمثابـــة خطـــوات نوعية مهمة الســـتغالل 
موارد البـــالد وتوظيفها التوظيف األمثل، 
وبمـــا يصب فـــي مصلحة مملكـــة البحرين 

ومكتسبات أهلها الكرام.
 وبتوجيهـــات مـــن عاهـــل البـــالد صاحـــب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
رئيـــس  ســـمو  بقيـــادة  الحكومـــة  عملـــت 
رفـــع  قضايـــا  علـــى  هللا  رحمـــه  الـــوزراء 
المستوى المعيشـــي للمواطنين ومواصلة 
تطويـــر القطاعات االقتصاديـــة والتنموية 
المختلفـــة، مســـتندًا فـــي ذلك علـــى ركيزة 
صاحـــب  وتطلعـــات  رؤى  وهـــي  مهمـــة 
الجاللـــة عاهـــل البـــالد التـــي باتـــت عنوانًا 

عريضًا للمسيرة التنموية والتطوير.
 ولعـــل هـــذا الوعي الذي ميـــز رؤى وأفكار 
سموه رحمه هللا في قيادته لجهود العمل 

الحكومي طـــوال العقـــود الماضية، هو ما 
أوصـــل البحريـــن إلـــى مـــا هي عليـــه اآلن، 
خاصـــة بعد أن قدمـــت المملكـــة نموذجها 
التنموي المرموق، والذي يوصف باعتباره 
نموذجـــًا رائـــدًا غير مســـبوق فـــي تحقيق 

التنمية بمفهومها الشامل.
 ويبـــرز هنا نجـــاح البحرين خالل العقدين 
األخيريـــن فـــي تحقيـــق أهـــداف األلفيـــة 
 ،2015 عـــام  موعدهـــا  قبـــل  اإلنمائيـــة 
والشـــروع فـــي تحقيـــق أهـــداف التنميـــة 
األمـــم  تبنتهـــا  التـــي   17 الــــ  المســـتدامة 
نصـــب  الحكومـــة  ووضعتهـــا  المتحـــدة، 
أعينهـــا، وأدمجتهـــا فـــي برامجها بشـــهادة 

كبـــرى المؤسســـات الدوليـــة العاملـــة فـــي 
البحريـــن  وحققـــت  اإلنمائـــي،  المجـــال 
وخـــالل أكثـــر من عقديـــن موقعـــًا متقدمًا 

في مؤشرات التنمية البشرية.
 لقد اتســـمت منجزات سموه خالل العقود 
الماضيـــة بنـــوع مـــن التكامليـــة واالرتباط 
في الشـــأن االقتصادي واالجتماعي، األمر 
الـــذي يعكـــس ليـــس فقـــط الشـــوط الكبير 
الـــذي قطعتـــه البحريـــن في مســـيرتها من 
أجـــل العمل التنمـــوي، وإنما من أجل أيضًا 
تلبيـــة احتياجـــات مواطنيهـــا والمقيميـــن 
فوق أرضهـــا في ترجمـــة حقيقية للجهود 

التي بذلت على هذا الصعيد.
 ومـــع نجـــاح النموذج التنمـــوي البحريني، 
وشـــهادة العالـــم بقيمته وجـــدواه، ُأطلقت 
جائزة األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
للتنميـــة المســـتدامة والتـــي كان لها ســـبق 
الفضـــل فـــي إشـــعار العالـــم أجمـــع بمبادئ 
ورؤى وأفـــكار ســـموه رحمـــه هللا، والـــذي 
أعطـــى أولويـــة قصـــوى لمفهـــوم التنميـــة 
وأبعاده الشاملة، وارتباطها ببواعث األمن 
واالستقرار، وعدم اقتصارها على الجانب 
المحلـــي، وضـــرورة تبنـــي أســـاليب غيـــر 
تقليديـــة ومتنوعـــة من أجل هـــذا الغرض 

لتحقيق الربط بين الوطني والعالمي.
 لقـــد كان لـــدور ومنجـــزات وجهـــود ســـمو 
رئيـــس الـــوزراء رحمـــه هللا فـــي مجـــاالت 
العمـــل التنمـــوي إســـهام كبير فـــي المكانة 
التي احتلتها البحرين وصورتها وسمعتها 
المرموقـــة فـــي المحافل المختلفـــة، األمر 
الـــذي كان لـــه كبير األثر فـــي الجوائز التي 
نالها ســـموه رحمه هللا ومن أبرزها: جائزة 
الشرف لإلنجاز المتميز في مجال التنمية 
وجائـــزة   ،2007 واإلســـكان  الحضريـــة 
“ابـــن ســـينا” مـــن منظمـــة اليونســـكو عـــام 
2009، وجائزة األهـــداف اإلنمائية لأللفية 
المعلومـــات  تكنولوجيـــا  وجائـــزة   ،2010
المســـتدامة  التنميـــة  فـــي  واالتصـــاالت 
لالتصـــاالت،  الدولـــي  االتحـــاد  قبـــل  مـــن 
ومصادقة الجمعية العامة لألمم المتحدة 
علـــى مبادرة ســـموه بإعـــالن الخامس من 
إبريـــل مـــن كل عـــام ليكـــون يوًمـــا عالمًيـــا 

للضمير، وغيرها.

المنامة - بنا

الراحل الكبير... إرث كبير من اإلنجازات والمكانة دولية
الحديث تــاريــخــهــا  طيلة  المملكة  ــي  ف التنموية  النهضة  مــامــح  رســـم  ســمــوه 

الحكومة عملت 
بتوجيهات ملكية 

على رفع المستوى 
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للمواطنين

رؤى سموه 
أوصلت البحرين 
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شاملة
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للراحـــل  العامـــر  المجلـــس  يمثـــل 
الكبير المغفور لـــه بإذن هللا تعالى، 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة، جعل 
هللا الجنـــة مثـــواه، منهـــًا ألجمـــل 
وال  والعبـــر،  والـــدروس  المعانـــي 
غرابـــة في ذلك الحـــب الكبير الذي 
لســـموه  البحريـــن  شـــعب  يحملـــه 
رحمـــه هللا، فقد غرس على امتداد 
مســـيرة بناء الوطـــن الكريم أطيب 

المعاني والقيم.
الجميـــع  يحيـــط  هللا،  رحمـــه  كان 
باهتمامه وعطفـــه ورعايته، وهذه 
العاقـــة ترســـخت عبـــر عقـــود من 
الزمـــن بـــذل فيهـــا الراحـــل الكبيـــر 
الوطـــن  بنـــاء  فـــي  كبيـــرة  جهـــوًدا 
ونهضتـــه، وكان خالهـــا قريًبـــا من 
اســـتثناء  بـــا  المواطنيـــن  جميـــع 
أفراحهـــم  فـــي  لهـــم  مشـــاركا 

وأتراحهـــم، حريًصا علـــى أن يكون 
ويصـــدر  إليهـــم،  يســـتمع  بينهـــم 
التوجيهـــات باإلســـراع في تحقيق 
الشـــعب،  مطالـــب  يلبـــي  مـــا  كل 
فيبادلـــه أبناء شـــعبه الحب بالحب 

والوفـــاء بالوفـــاء، فالراحـــل الكبير 
للوطـــن،  أخلصـــت  كبيـــرة  قامـــة 
فأحبهـــا شـــعبها عرفاًنـــا بـــدوره في 
نهضة البحرين التنموية على مدى 
عقـــود من اإلنجاز، حيث رفع اســـم 

مملكة البحرين عالًيـــا، وجعل منها 
نموذًجا وعلى نحو يدفع بالمسيرة 
الـــدول  بيـــن  األمـــام  إلـــى  دومـــا 
الناهضـــة والمتقدمـــة علـــى صعيد 

التنمية البشرية والحضرية.

في مجالس الراحل الكبير مساحة 
الثاقبـــة  والنظـــرة  بالحكمـــة  تشـــع 
التـــي تحمل بصيـــرة الغد، الســـيما 
علـــى صعيـــد حرصه علـــى الترابط 
والتماســـك وقوة النسيج الوطني، 

ومن سمات لقاءاته مع المواطنين 
فـــي مناطقهم أو في مجلســـه، هي 
االستماع للجميع واالطمئنان على 
وتلبيـــة  المواطنيـــن  احتياجـــات 

مطالبهم.

قامة كبيرة أخلصت للوطن.. في مجالسه المنهل الكريم

متابعة أحوال المواطنين ميدانًيا.. هكذا كان الراحل الكبير

أولـــى الراحـــل الكبيـــر المغفـــور له بـــإذن هللا 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن 
سلمان آل خليفة، الجوانب المتعلقة بمتابعة 
أحـــوال الوطـــن والمواطـــن في أعلـــى قائمة 
اهتماماته، فكان حريًصا على متابعة أحوال 
المواطنين ميدانًيـــا من خال زيارات المدن 
والقـــرى ومتابعة المشـــاريع، كما كان حريًصا 
على االلتقاء الدوري، برجال الفكر والخبراء 
المتخصصيـــن فـــي الباد، ويدعوهم ســـموه 

للتباحث معهم في الشؤون المختلفة.
ومـــن أبـــرز مقـــوالت ســـموه رحمـــه هللا، أن 
جميع مناطق المملكة تشـــهد نهضة عمرانية 
وتطويريـــة فـــي شـــتى المجـــاالت الصحيـــة 
والبنيـــة  والطـــرق  واإلســـكانية  والتعليميـــة 
التحتيـــة وغيرهـــا، وغايتهـــا أن ينعم شـــعب 
البحرين بأعلى مستويات الرفاهية والرخاء، 
ولقـــد تم إنجـــاز العديد من المكتســـبات، وال 
يـــزال العمل متواصـــًا بكل عـــزم وإرادة من 
أجل حاضر ومســـتقبل أكثر نمـــاء وازدهاًرا، 
وأهـــم مـــا ُتركز عليـــه الحكومة فـــي خططها 
وإســـتراتيجياتها هـــو العمـــل بوتيرة أســـرع 
لتنفيذ المشروعات وبمستويات من الجودة 
تضمـــن توفيـــر أرقـــى الخدمـــات للمواطنين، 
وما نقوم به من أجل الوطن وشـــعبه واجب 

علينـــا، وســـقف طموحنا ال يقـــف عند حدود، 
وغايتنـــا أن نصل بالوطـــن إلى أعلى درجات 
التقـــدم والنمـــاء. ومع متابعـــة الراحل الكبير 
لـــكل شـــؤون المواطنيـــن، وتأكيد اســـتكمال 
مشاريع البنية التحتية والمرافق التي تعتبر 

مهمـــة لراحـــة المواطن، فـــإن الراحـــل الكبير 
يعبـــر دائًمـــا عـــن االعتـــزاز بشـــمل المجتمـــع 
البحرينـــي المعـــروف منـــذ القـــدم بتماســـك 
وتاحـــم جميع مكوناتـــه التـــي تجمعها قيم 

المحبة والتسامح والتعايش.
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 أجمــع اقتصاديــون بحرينيــون علــى أن شــخصية رئيــس مجلــس الــوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفــة، المغفور له بإذن 
هللا تعالــى، كانــت فريــدة مــن نوعهــا، فهي شــخصية قيادية فــّذة وذات ُبعد 
نظر، استطاع باقتدار المساهمة في تأسيس الدولة الحديثة وإدارة الملف 
االقتصــادي علــى مدى عقود والنهوض باقتصاد البحرين التي اســتحقت به 

أن تكون في أعلى مراتب المؤشرات االقتصادية والتنموية العالمية. 

وضع اللبنات األولى للدولة الحديثة

أحمـــد  االقتصـــادي  الباحـــث  وقـــال 
اليوشـــع، إن الثنائي المغفـــور له بإذن 
الشـــيخ  ســـمو  الراحـــل  األميـــر  هللا 
عيسى بن سلمان آل خليفة، وشقيقه 
المغفـــور لـــه بإذن هللا صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة، هما من وضعا اللبنات األولى 

لتكوين الدولة البحرينية الحديثة.
 وأضاف اليوشـــع أنه بحكم أن األمير 
خليفة بن ســـلمان هو الشخص األول 
فـــي الســـلطة التنفيذيـــة، وشـــخصية 
ا، ومنظمة، استطاع  قيادية ذكية جدًّ
مع شقيقه األمير الراحل نقل البحرين 
ا، إلـــى دولة  مـــن دولـــة متواضعـــة جدًّ

حديثة في مختلف المستويات.

إنجازات غير مسبوقة

وتابع اليوشـــع بالقـــول إن المغفور له 
ســـمو األمير خليفة بن ســـلمان توّلى 
وأدار باقتدار الملف االقتصادي، وأن 
األمثلـــة كثيرة على إنجازات المغفور 
لـــه، ومـــن بينهـــا أنـــه جعـــل البحريـــن 
مـــن أوائل الـــدول فـــي المنطقة التي 
تحّول البنوك من مؤسســـات منفردة 
إلـــى قطـــاع متكامـــل، وخلـــق قطـــاع 
إنـــه  إذ  نوعـــه،  مـــن  فريـــد  مصرفـــّي 
تحـــت قيـــادة المغفـــور له تـــم تنظيم 
القطاع وصـــدرت القوانين واألنظمة 
واللوائـــح، وتم تشـــكيل المؤسســـات 
المصـــارف  لتحويـــل  المطلوبـــة 
الموجـــودة في البحريـــن إلى القطاع 
علـــى  األفضـــل  فأصبـــح  الحديـــث 
األوســـط،  الشـــرق  منطقـــة  مســـتوى 
هذه ســـابقة لم تحصل فـــي المنطقة 
وهي تحســـب للمغفور له سمو األمير 

خليفة بن سلمان.
 وتطّرق اليوشع إلى قطاع الخدمات 
البحريـــن  كانـــت  حيـــث  الســـياحية، 
كذلـــك هـــي الـــدول الســـباقة والتـــي 
الخدمـــات  بقطـــاع  تحديًثـــا  أجـــرت 
مـــن مجموعـــة  بالكامـــل،  الســـياحية 
فنـــادق متناثـــرة إلـــى قطـــاع تشـــرف 
مـــن  عليـــه وزارة تديـــره بمجموعـــة 
األنظمـــة والقوانين التي تنظم العمل 
الســـياحي، وهـــو ما لم يكـــن موجوًدا 

من قبل.
كمـــا أنه تم تأســـيس قطاعـــات مالية 
أخـــرى مثل قطـــاع التأمين، ونشـــأت 
تـــم  التـــي  القطاعـــات  مـــن  العديـــد 
تأسيسها وتم وضع اللبنات األساسية 
لها من قبل المغفور المغفور له األمير 
الراحل سمو الشيخ عيسى بن سلمان 
والمغفـــور لـــه  ســـمو األميـــر خليفـــة 
بن ســـلمان، حيـــث عمل االثنـــان مًعا، 
واآلن قد ســـلم الرايـــة للجيل الجديد 
بـــكل أمانة تحت قيـــادة عاهل البالد 
جاللة الملك وصاحب الســـمو الملكي 

ولـــي العهد نائب القائد األعلى رئيس 
الـــوزراء، اللذين يواصالن المســـيرة، 
إذ يعمل اآلن صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهد نائب القائد األعلى رئيس 
المؤسســـي  التطويـــر  علـــى  الـــوزراء 

وتحسين األداء والجودة.

طفرة اقتصادية ال تخفى على أحد

جمعيـــة  رئيـــس  أكـــد  جانبـــه،  مـــن 
علـــي  البحرينيـــة  االقتصادييـــن 
الموالنـــي، أن البحرين شـــهدت طفرة 
اقتصادية تنموية ال تخفى على أحد، 
على جميع األصعـــد الصحة والتعليم 
واإلســـكان، حيـــث اجتـــازت مختلـــف 
القطاعات مراحـــل متقدمة، في عهد 
تـــرؤس المغفـــور لـــه بـــاذن هللا ســـمو 

األمير خليفة بن سلمان للحكومة. 
وتابع “لو نظرنا إلى مؤشرات التنمية 
التـــي تصدرهـــا األمـــم المتحـــدة مثل 
البشـــرية، وعلـــى  التنميـــة  مؤشـــرات 
مســـتوى التعليـــم تجـــد البحريـــن في 
فـــي  وكذلـــك  ا  جـــدًّ متقدمـــة  مراكـــز 
الصحة، حتى في العمر المتوقع للفرد 

ا”.  يواكب حتى الدول المتقدمة جدًّ
 وفيمـــا يتعلـــق بالقطـــاع المالي يقول 
الموالني “إذا نظرنا إلى القطاع المالي 
خصوًصا في الســـنوات التي ازدهرت 
فيهـــا بنوك “األوفشـــور”، يدل على أن 
المغفـــور له كانت له نظـــرة ثاقبة إلى 
المســـتجدات حيـــث وظـــف الكـــوادر 
الوطنية والمناخ االستثماري المنفتح 

الستقطاب هذه المؤسسات”.
“وإذا  بالقـــول  الموالنـــي  واســـتطرد 
الحقبـــة  تلـــك  فـــي  ـــا  تاريخيًّ رجعنـــا 
فـــي  عقـــود  عـــدة  غضـــون  فـــي  أي 
مـــن  البحريـــن  تمكنـــت  الســـبيعنات 
مـــن  ماليـــة  مؤسســـات  اســـتقطاب 
جميـــع أنحـــاء العالـــم، ليصبـــح حجم 
القطـــاع المصرفي البحريني أكبر من 
ســـنغافورة، ما اضطر البحرين لوقف 
الـــذي  النمـــو  مـــن شـــدة  التراخيـــص 
حصل في هـــذه الفترة، واليوم يمثل 
القطاع المالي ما يقارب العشرين في 
المئـــة مـــن الناتـــج المحلـــي اإلجمالي 

للمملكة”.

عجلة التنمية لم تتوقف رغم كل الظروف

 وتابع الموالني تصريحه “إذا نظرنا 
لقطاع األلمنيوم وقطاعات صناعية 
أخـــرى، نلمـــس نظرة ســـمو المغفور 
له نحـــو تنويـــع االقتصـــاد المحلي، 
حيـــث كانـــت البحريـــن ســـباقة في 
استقطاب وفي تأسيس الشركات، 
لتكون األولى على مستوى المنطقة 
ممـــا ســـاعد اليـــوم أن يكـــون عندنا 
أكبر مصهر في العالم، ويكون لدينا 
تراكـــم معرفـــي في هـــذه الصناعة، 
ويمكن أن نســـتفيد منه للمســـتقبل 
وننظر فـــي صناعات أخـــرى ويزيد 

من تنوع االقتصاد”.
ولّخص الموالني السياسة الحكيمة 
والقياديـــة للمغفـــور له قائـــالً “هناك 
حكمـــة فـــي السياســـة االقتصادية، 
كنـــا نـــرى أنـــه فـــي بعـــض األوقـــات 
تكـــون هنـــاك ظـــروف صعبـــة ولكن 
علـــى  تســـتمر  كانـــت  المشـــاريع 
وتيرتها، بفضل حكمته إذ كان لدى 
البحريـــن سياســـية حصيفـــة، ففي 
فترات كانت أســـعار النفط متدنية 
ومـــع ذلـــك كانـــت عجلـــة االقتصاد 

مستمرة في الدوران”. 

إشراك القطاع الخاص

 وتحدث الموالني عن إشراك القطاع 
الخاص في التنمية االقتصادية من 
خالل سياسية سموه الحكيمة قائالً 
“هـــذا يبيـــن سياســـة االنتفـــاح التي 
تبنتها البحرين وتستمر فيها، فرأينا 
تحريـــر قطـــاع االتصـــاالت، واليـــوم 
االتصـــاالت  قطـــاع  تحتيـــة،  كبنيـــة 
ا، وهناك منافســـة جيدة  متقـــدم جدًّ
فـــي الســـوق وقطـــاع منتـــج، وحين 
نتبـــع سياســـة اقتصاديـــة منفتخـــة 
ونعطـــي الفرصـــة للقطـــاع الخـــاص، 
والتاثيـــر  النمـــو  إلـــى  ذلـــك  يـــؤدي 

اإليجابي”.

قائد االنطالقة االقتصادية منذ السبعينات

مـــن جانبـــه، رأى الباحـــث االقتصادي 
عبدهللا الصـــادق، أن مســـيرة التغيير 
المغفـــور  قادهـــا  التـــي  االقتصـــادي 
لـــه بدأت منـــذ الســـبعينات قائـــالً “مع 
ارتفـــاع ســـعر النفط فـــي 1973 وفي 
نهايـــة الثمانينـــات، أصبـــح هنـــاك مـــا 
يطلـــق عليـــه “اإلقـــالع االقتصـــادي”، 
إذ بـــدأت فـــي فتـــرة الســـبعنيات مـــع 
مالـــي  كمركـــز  البحريـــن  تأســـيس 
ومصرفي وانتقال بنوك “االوفشـــور” 
صناعـــات  وبـــدأت  البحريـــن  إلـــى 
األلمنيـــوم والصناعـــات التحويلية ي 
كبـــرى  ومشـــاريع  والبتروكيماويـــات 
مثـــل “ألبـــا” والشـــركة العربيـــة لبنـــاء 

وإصالح السفن )أسري(”.
التـــي  االنطالقـــة  أن  الصـــادق  وأكـــد 
اســـتمرت حتى اليـــوم تعكس القيادة 
الفعالة التي توالها المغفور له للتنمية 
فـــي مختلف األصعـــدة قائال “كان من 
الواضح أن هناك تركيًزا على موضوع 
المـــوارد  إلـــى  باإلضافـــة  التنميـــة، 
البشـــرية والمالية حيث وجدت إرادة 
سياســـية اســـتطاعت أن تستفيد من 
التطـــورات”. وتابـــع “القطاعـــات التي 
أسســـت فـــي الســـبعينات كان لها دور 

حتى يومنا هذا”.

اقتصاد ثابت رغم التقلبات

 وأكـــد الصـــادق أن المغفـــور له كان 
ربـــان الســـفينة الـــذي قاد المســـيرة 
االقتصاديـــة للمملكة إلـــى بر األمان 
دائما قائالً “حافظـــت البحرين على 
مستواها رغم التطورات والحروب 
ســـعر  فـــي  والتقلبـــات  والظـــروف 
متوســـط  يـــزال  ال  حيـــث  النفـــط، 
ثابًتـــا ومناســـًبا  المعيشـــة  مســـتوى 
ا، حيـــث صّنـــف البنـــك الدولـــي  جـــدًّ
متوســـط دخـــل الفرد فـــي البحرين 
المتقدمـــة، إضافـــة  المراكـــز  ضمـــن 
إلى ما تحقق في مؤشـــرات التنمية 
المســـتدامة  والتنميـــة  البشـــرية 
ومؤشـــرات  االقتصاديـــة  والحريـــة 
سهولة ممارسة اإلعمال وغيرها من 

المؤشرات”.
ونـــّوه الصادق إلى أن االقتصاد كان 
“اقتصـــاد سياســـي”  لفتـــرة  يســـمى 
وبالتالـــي التنميـــة المتقدمـــة التـــي 
حصدتهـــا البحريـــن ترجـــع لـــإدارة 

الحكيمة بقيادة المغفور له.

رؤيته اقتصادية اجتماعية متكاملة

 أمـــا االقتصـــادي رضـــا فـــرج فيصف 
المغفـــور لـــه بأنـــه “رجل ليـــس عادي، 
أنـــه الرجـــل الحكيـــم صاحـــب النظرة 
الرزينـــة والمتفهمـــة، فهـــو مهتـــم بكل 
التفاصيـــل الصغيرة والكبيـــرة، مهتم 
بالغنـــي والفقيـــر، فقده شـــيء عظيم 
وهـــذا قضـــاء رب العالميـــن وال حول 

وال قوة إال بالله”.
وتابـــع “إنجازتـــه كثيـــرة وعديدة كان 
رجـــالً ذا نظـــرة ثاقبـــة، ينظـــر للمـــدى 
البعيد، وفي عهده أقيمت مشروعات 
كبيـــرة وفيهـــا الخيـــر واالســـتمرارية، 
البحرينييـــن،  توظـــف  مشـــروعات 
وتخلـــق وظائف مجزيـــة، وفي نفس 
الوقت له نظرة بأن يكون كل مشروع 
قائًمـــا بحـــد ذاتـــه ويعطـــي الكثير من 
ناحيـــة  مـــن  فقـــط  ليـــس  االقتصـــاد، 
المبيعـــات فقـــط ولكـــن مـــن الجوانب 

االجتماعية”.
واســـتطرد فـــرج بالقـــول “فـــي عهـــده 
المصرفـــي،  القطـــاع  نشـــط  الزاهـــر، 
وكان للبحريـــن دور كبيـــر، وإلى اآلن 
على المســـتوى العالمـــي، فهو حريص 

علـــى تنويع االقتصـــاد”. وفيما يتعلق 
بالجانـــب الصناعي، يقول فرج “ينظر 
سموه إلى المشاريع ذات االستمرارية 
مثل ألبا وأســـري، ويشـــيد بمســـاهمة 
األخـــوة الخليجييـــن دائًمـــا فـــي هذه 

المشاريع”. 

عالقات اقتصادية متينة مع األشقاء

 وتطّرق فرج إلى العالقات الخاصة 
بمحيطهـــا  البحريـــن  تربـــط  التـــي 
الخليجي واإلقليمي قائالً “المغفور 
له ينظر لدول المنطقة نظرة خاصة 
فهنـــاك روابـــط األخـــوة والروابـــط 
يـــزن  كان  المتقدمـــة،  االقتصاديـــة 
وينظـــر  خـــاص  بميـــزان  األمـــور 
بإيجابيـــة ومرونة لجميـــع األمور”.  
وأوضح فرج أن المشاريع التنموية 
التـــي أنشـــئت فـــي ظـــل المغفورله 
بـــاذن هللا كانـــت مشـــروعات ذات 
استدامة إلى اليوم، وال تزال تشكل 
أهميـــة في االقتصـــاد الوطني مثل 
“ألبـــا” و”أســـري” والبتروكمياويـــات 

وغيرها.

المغفور له يتواجد في مواقع العمل

أما االقتصادي، أكبر جعفري، فيشير 
إلـــى أنـــه عاصر قبـــل نشـــوء الدولة 
الحديثـــة فـــي البحريـــن، حيث كان 
تطـــور الوضـــع على نحو كبيـــر قائالً 
“أنـــا من الجيل الـــذي لحق على آخر 
مرحلة مـــن الحقبـــة الماضية، كانت 
ا ومحدودة،  الحيـــاة متواضعة جـــدًّ
مـــع مســـيرة اســـتمرت نحـــو ســـتين 
فـــي  يتواجـــد  فقيدنـــا  كان  ســـنة، 
مواقـــع العمـــل، أتذكـــر كان يشـــرف 
على األعمال في بناء مدينة عيسى 
وهو شاب، واليوم ترى أن المدارس 
والمراكز الصحية والمرافق منتشرة 
علـــى مســـافات قريبـــة فـــي المـــدن 
والقرى، حيث إن مســـتوى المعيشة 
ا  يضاهي أفضـــل المســـتويات عالميًّ

وفق األرقام واإلحصائيات”.
أعلـــى  ضمـــن  “نعيـــش  وتابـــع 
وهـــذا  العالـــم،  فـــي  المســـتويات 
جـــاء بفضل جهـــوده وفريـــق العمل 
ببنـــاء  قامـــوا  ا،  جـــدًّ لـــه  المخلـــص 
دولـــة حضارية بـــكل معنـــى الكلمة، 
ليـــس مـــن ناحيـــة الماديـــات ولكـــن 
األخالقـــي،  المســـتوى  علـــى  حتـــى 
ســـواء من التســـامح وقبـــول اآلخر 
وحســـن التعامـــل مـــع الوافديـــن، ما 
فعلـــه المغفور له يـــدل على أنه قائد 
عظيـــم اســـتطاع أن يوصلنـــا هـــذه 

المستويات”. 
ووصـــف جعفر التحـــول االقتصادي 
في العقود الماضيـــة بفضل الجهود 
المغفـــور  التـــي ترأســـها  الحكوميـــة 
ـــا وعميًقا،  لـــه بأنـــه كان تحوالً جذريًّ
اســـتفاد  حيـــث  منتشـــر،  وبشـــكل 
الجميـــع مـــن النهضـــة االقتصاديـــة، 
ففـــي بعـــض الدول نـــرى أنـــه داخل 
الدولـــة هنـــاك تفـــاوت في مســـتوى 
المعيشـــة ولكن في البحرين ال نجد 
ذلك، هناك انتشار للخير فالخير يعم 
الجميـــع”. واختتـــم جعفـــري بالقول 
“فقيدنـــا المغفور لـــه بإذن هللا يحب 
شعبه وغيور آلخر حد، سّخر جهده 

لتطوير مستوى معيشتنا”.

أحمد اليوشع أكبر جعفري

علي الموالنيعبدالله الصادق
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علي الفردان

األمير خليفة قائد الطب واآلخذ بيد األطباء نحو الُعال
Û  لعتبــات التحديــث  لبنــة  وضــع  مــن  أول  لعــل 

قطــاع الطــب فــي البحريــن فــي عقــد الســتينات 
والســبعينات صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة الــذي دشــن عهــد اســتالمه 
مســؤولية الحكومة رئيســا للوزراء لبناء اإلنســان 
البحرينــي المتخصــص في مختلــف حقول الطب 

في األصول وفي الفروع.
Û  األميــر خليفــة بــن ســلمان الــذي بيــده أخــذ بيــد

اإلنســان البحرينــي؛ لكــي يضعــه علــى مســارات 
الدراســية  المنــح  خــالل  مــن  الطبيــة  العلــوم 

والبعثــات خــارج البحريــن وداخلهــا، وهــو الــذي 
يعود له الفضل في تأسيس كلية العلوم الصحية؛ 
مــن أجــل ضــخ المخرجــات البحرينية فــي مجال 

التمريض وبحرنة القطاع الطبي.
Û  مبــادرات وســعي األميــر خليفــة بالنهــوض بمهنــة

الطــب واألطبــاء وكافــة المهام الطبية المســاعدة 
جعلــت ســمو باعتباره القائد وبنظــرة ثاقبة فاتًحا 
خــالل  مــن  العالميــة  الطبيــة  للخبــرات  للبحريــن 
الطبيــة والمجتمــع  العربــي  الخليــج  أوال جامعــة 
علــى  عمــل  الــذي  والعالمــي  المحلــي  األكاديمــي 

التدريــس فيهــا، وال ينســى أبــًدا أي عــارف بالحق 
مركــز الســلمانية الطبــي الــذي يعــد ركيــزة الجهــد 
فــي  التخصصــات  لمختلــف  والطبــي  المعرفــي 

البحرين.
Û  كمــا ال ينســى لــه بأنــه أول مــن فتــح ســوق الطب

الخــاص فــي البحريــن ســواء من خــالل العيادات 
بداخــل مستشــفى الســلمانية الطبــي أو العيادات 
الخاصــة  المستشــفيات  أو  الخاصــة  الخارجيــة 

الوطنية واألجنبية.
Û  وبفضــل قــوة الدفــع التــي أطلقهــا ســموه إلعــالء

شــأن الطبيــب والممــرض البحرينــي، فقــد صــال 
األطبــاء البحرينيــون وجالوا وكذلــك المختصون 
الطبيــون بتأســيس قطاعــات طبيــة فــي منطقــة 
ألبنــاء  وكان  العربيــة  الــدول  وبعــض  الخليــج 

البحرين الريادة في تجسيد هذه المشاريع.
Û  وكان آخــر اهتمــام ســموه للقطــاع قبــل أن ينتقل

بــن  خليفــة  جائــزة  اســتحداث  األعلــى  للرفيــق 
سلمان للطبيب البحريني، إذ كان هذا جزء يسير 
مــن حــرص ســموه الكبير علــى االرتقــاء بالكوادر 
الوطنية العاملة في مختلف القطاعات التنموية.

alawi.almosawi@albiladpress.com

علوي الموسوي



هللا  رحمــه  الــوزراء  رئيــس  ســمو  أن  بلديــون  أكــد 
كان ســندا للبلدييــن، وداعمــا لهــم فــي خدمــة الوطــن 

والمواطن، ومتجاوبا.

وقال رئيس مجلس بلدي 
التميمـــي  بـــدر  الجنوبيـــة 
إن رئيـــس الـــوزراء رحمه 
التواصـــل  دائـــم  كان  هللا 
البلدييـــن،  مـــع  والتقديـــر 
مؤكـــدا لهـــم علـــى أهميـــة 
التواصل مع ديوان سموه 
العامـــر، ومـــع المســـؤولين 

في الحكومة.
التميمـــي  واستشـــهد 
بحديثه لـ “البالد” بتوجيه 
سموه لبناء المركز الصحي 
الجديـــد، ومركـــز عبـــدهللا 
بـــن خالـــد لغســـيل الكلـــى، 
وكذلك إنشـــاء مستشـــفى 
الـــوالدة بالجنوبية. أضف 
لذلك زياراته سموه رحمه 
هللا المفاجئـــة والميدانيـــة 
يوجـــه  حيـــث  للجنوبيـــة، 
النـــاس،  لخدمـــة  دومـــا 
األعمـــال  عـــن  ناهيـــك 
واالجتماعيـــة  الخيريـــة 
ســـموه،  بهـــا  يقـــوم  التـــي 
والتي عرفنـــا البعض منها 

بمحض المصادفة”.
وقال عضـــو مجلس بلدي 
المحـــرق فاضـــل العود إن 

كان  هللا  رحمـــه  ســـموه 
للملفـــات  ومهتمـــا  متابعـــا 
البلدية في البحرين ككل، 
حيـــث كان يراهـــا إحـــدى 
مؤشـــرات رضـــا المواطـــن 

واستقراره.
وقـــال العـــود “عند حدوث 
مناشـــدة  أو  مشـــكلة،  أي 
البلـــدي،  بالشـــأن  ترتبـــط 
أو  الدائـــرة،  فـــي  ســـواء 
لمواطـــن بعينه، فإنه يبادر 
لحلهـــا.  بالتجـــاوب  فـــورا 
جـــدا  قريبـــا  ســـموه  كان 
للشعب، وهو أمر يشهد به 

الجميع”.
بصمـــات  “نـــرى  وتابـــع 
كافـــة  فـــي  اليـــوم  ســـموه 
أرجـــاء البحريـــن، بنهضـــة 
وإســـكانية  عمرانيـــة 
واقتصادية شـــاملة أرسى 
ركائزهـــا بحكمـــة واقتدار 
عبـــر ســـنوات طويلـــة من 
العمل الـــدءوب، وإننا في 
وفـــي  البلـــدي  المجلـــس 
المحرق ككل لنرثي رحيل 

سموه الكريم”.

بلديون: زياراته الميدانية كانت 
مفاجئة وعينه على المواطن

زينل: البحرين فقدت برحيل سمو رئيس الوزراء علمًا شامخًا

الصالح: خليفة بن سلمان رمٌز وطني شامخ

نـــواب: رجـــل الدولـــة االستثنــائـــي

شوريون: َتَرَك جرًحا غائًرا في نفوسنا جميًعا

رفعــت رئيســة مجلــس النــواب فوزية زينل، خالــص التعازي والمواســاة 
إلــى عاهــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، وإلى 
ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفة برحيــل رئيس الوزراء صاحب الســمو 

الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه هللا.

وأكـــدت أن مملكـــة البحرين فقدت 
برحيل ســـمو رئيس الوزراء، رحمه 
هللا، علمـــًا شـــامخًا، ورمـــزًا وطنيـــًا، 
ونفســـًا عظيمة، ورجل دولة، كرس 
حياتـــه فـــي خدمـــة شـــعبه وأمتـــه 

ودينه، وخدمة لإلنسانية.
واســـتذكرت الـــدور الحكيـــم لســـمو 
دفـــة  قيـــادة  فـــي  الـــوزراء  رئيـــس 
السلطة التنفيذية لعقود من العطاء 

والبـــذل واإلنجـــاز، وتحقيق الريادة 
للوطـــن فـــي المجـــاالت المختلفـــة، 
الســـديدة  ســـموه  نظـــرة  بفضـــل 
وحنكتـــه وخبرته الممتدة لســـنوات 
السياســـية  الشـــؤون  فـــي  طويلـــة 
فـــكان  واالقتصاديـــة،  واإلداريـــة 
لذلـــك عظيم األثر في بلوغ الغايات 
واألهـــداف التـــي تحققـــت، خاصـــة 
في ظل دولة المؤسســـات والقانون 

بقيادة جاللة الملك.
وأضافت أنه “ســـيبقى ســـمو رئيس 
الـــوزراء حاضرًا فـــي تاريخ وذاكرة 

راســـخة  ذكـــراه  وســـتظل  الوطـــن، 
فـــي أذهـــان المواطنيـــن، وكل مـــن 
ســـكن وعاش في مملكـــة البحرين، 
وشـــهد العطاءات الجليلة التي قام 
بهـــا ســـموه خدمـــة لمســـيرة النمـــاء 
للمصالـــح  وتحقيقـــًا  واالزدهـــار، 
العليـــا للوطن في مختلف الظروف، 
والمتواصـــل  المخلـــص  والســـعي 
االســـتقرار  لتعزيـــز  ســـموه  مـــن 

للمواطنين”.
وأشارت رئيسة مجلس النواب إلى 
أن الســـجل الحافل الذي تركه سمو 
رئيس الوزراء رحمه هللا، سيشـــكل 
نموذجـــا يحتذى به، ومنهجـــا ُيتبع، 
الحاليـــة  لألجيـــال  نيـــرا  ومســـلكا 

والقادمة، في البذل والعطاء.

التعــازي، وخالــص  تقــدم رئيــس مجلــس الشــورى علــي الصالــح بأحــر 
المواســاة إلــى عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل 
خليفة وإلى  ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة وإلى أبناء وأحفاد ســمو رئيس 
مجلــس الــوزراء وإلــى عائلــة آل خليفــة الكرام وشــعب البحريــن الوفي، 
بوفــاة المغفــور لــه بــإذن هللا تعالــى صاحب الســمو الملكي األميــر خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة، الذي انتقل إلى جوار ربه أمــس، بعد حياة حافلة 
باإلنجــازات، مفعمــة بالعطاء، خدمة للوطن والشــعب، واألمتين العربية 

واإلسالمية، ولإلنسانية جمعاء.

وأعـــرب عـــن الحـــزن الشـــديد واأللـــم 
الكبيـــر لهـــذا المصـــاب الجلـــل، بوفـــاة 
فقيـــد الوطن، الراحـــل الكبير صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 

آل خليفـــة، مؤكـــًدا أن ســـمّوه رحمـــه 
هللا يعد قامة وطنية شـــامخة، ورجاًل 
مخلًصا ووفًيا لَملكه ووطنه وشـــعبه، 
اســـتطاع بقلبـــه الكبيـــر، ودماثة خلقه 

المشـــهودة، وحّبـــه لـــكل أبنـــاء شـــعبه 
منهـــم،  وقربـــه  وكبيرهـــم،  صغيرهـــم 
أن يكســـب محبة الجميـــع، ويجمعهم 

على حب الوطن، والوحدة والتكاتف 
مـــن أجل إبقـــاء راية مملكـــة البحرين 

خفاقة في محافل اإلنجاز والتمّيز.
وقـــال “إننا ننعى رحيـــل قامة وطنية 
مواضـــع  كل  فـــي  حاضـــرة  رائـــدة، 
الخيـــر، وكان لهـــا الدور المشـــهود في 
والقانـــون،  المؤسســـات  دولـــة  بنـــاء 
قضايـــا  كافـــة  احتضـــن  حنوًنـــا  وأًبـــا 
رحـــب،  بصـــدر  والمواطـــن  الوطـــن 
ســـاعًيا وبـــاذالً وقته وجهـــده لتحقيق 
التقـــدم والرخاء للجميع على مختلف 
حياتـــه  نـــاذًرا  والُصعـــد،  المســـتويات 
لكل ما ُيحقق العـــزة والرفعة والمنعة 
للوطـــن والمواطـــن، حتـــى أصبحـــت 
مملكـــة البحريـــن نموذًجـــا ُيحتذى بها 

على كل األصعدة”.

رثا نواب صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
واصفيــن ســموه برجــل الدولة والمرحلة االســتثنائي، والذي ســخر 

جل شبابه خدمة للوطن والمواطنين.

لرئيـــس  األول  النائـــب  وقـــال 
مجلس النواب عبدالنبي ســـلمان 
رئيـــس  عـــن ســـمو  الحديـــث  إن 
الـــوزراء رحمـــه هللا يطـــول جدا؛ 
مـــن بصمـــات  تركـــه ســـموه  لمـــا 
وتاريـــخ  مســـيرة  فـــي  واضحـــة 

البحرين الحديث.
وأضاف سلمان لـ “البالد: “سنفتقد 
أثـــرت  التـــي  الشـــخصية  هـــذه 
الوطـــن بالكثير، ونتطلـــع بالفترة 
القادمة أن تشعل بصمات سموه 
الطريـــق لآلخرين بالســـير لألمام 

قدما”.
من جهته، قال النائب عمار البناي 
إن “البحريـــن تفتقد ســـمو رئيس 
وتفتقـــد  هللا،  رحمـــه  الـــوزراء 
جلســـته، وطلتـــه وأحاديثه، وأن 
الوطـــن لـــم يفقد قائـــدا فقط، بل 

أب حاضن للجميع”.
فيمـــا أكد النائـــب إبراهيـــم خالد 

النفيعي حرص ســـموه ألن تكون 
الدولـــة  مصـــاف  فـــي  البحريـــن 
عبـــر  والمتمدنـــة،  المتحضـــرة 
ســـنوات شـــباب أفناهـــا لتحقيق 
هذه المساعي والتي تركت األثر 

في كل بيت بحريني”.
مـــع  المســـتمر  لقـــاءه  أن  وبيـــن 
لهـــم، وحديثـــه  النـــاس، ونزولـــه 
الحكومـــة  وتوجيـــه  معهـــم، 
لخدمتهم أمر ال يمكن أن ينسى، 
يجســـد صفـــات القائـــد والراعـــي 

الحكيم.
إلـــى ذلك، أشـــار النائـــب خالد بو 
عنق إلـــى أن تعاون الحكومة مع 
مجلـــس النواب، واهتمام ســـموه 
رحمـــه هللا للقاء ممثلي الشـــعب 
باســـتمرار، واعتمـــاد مالحظاتهم 
كبوصلة مســـار للعمل الحكومي، 
ليعكـــس تقديره الكريم للمجلس 

التشريعي بخدمة الوطن.

قــال شــوريون إن مــا قّدمــه ســمو رئيــس الــوزراء رحمــه هللا مــن خدمات 
ا كبيًرا.  ا وحضاريًّ جليلــة لبناء الوطــن، وللنهضة بأبنائه تمثل إرًثــا تاريخيًّ
وأكــد عضــو مجلــس الشــورى درويــش المناعــي أن رحيــل ســمو رئيــس 
الــوزراء رحمــه هللا تــرك جرًحــا غائــًرا بنفــوس البحرينييــن جميعــًا، مبيًنــا 
أن مــا قدمــه مــن خدمات جليلة لبنــاء الوطن، وللنهضة بأبنائــه تمثل إرًثا 

ا كبيًرا. ا وحضاريًّ تاريخيًّ

وأوضـــح المناعي بحديثـــه لـ”البالد” 
أن ســـموه مهنـــدس نهضـــة البحرين 
الحديثـــة، وأن وصلـــه للتجـــار كباًرا 
وصغـــاًرا واجتماعه المســـتمر معهم، 
أســـهم فـــي بنـــاء شـــراكة نوعيـــة ما 
بيـــن الحكومـــة والقطـــاع الخـــاص، 
بنـــاء  فـــي  أســـهمت بشـــكل مباشـــر 
ديمومة اقتصادية مميزة، موضعت 
البحرين منذ البدايات في الصدارة.
قيـــادة  البحريـــن  “نرثـــي  وأضـــاف   

وشعًبا رحيل رجل الدولة خليفة بن 
ســـلمان، والذي تســـتحضره الذاكرة 
البنـــاء  مواقـــع  كل  فـــي  الوطنيـــة 

والتنمية وبناء اإلنسان البحريني”.
هالـــه  العضـــوة  قالـــت  ذلـــك،  إلـــى 
خســـارة  خســـرت  البحريـــن  رمـــزي 
كبيـــرة برحيل ســـموه، كبـــاٍن لنهضة 
البحريـــن، ورجـــل سياســـي محنك، 
إدارة الحكمـــة علـــى مـــدار 49 ســـنة 
بـــكل شـــفافية واهتمـــام بالمواطـــن، 

مقّدًما توجيهاته الســـديدة لمجلس 
كمـــا  بالواجـــب  للقيـــام  الشـــورى 
يجب، وبما يصـــب بصالح المواطن 

البحريني.
هنالـــك  توجـــد  “ال  رمـــزي  وزادت   

كلمـــات توفـــي ســـموه الحـــق لمآثره 
ومواقفـــه الكريمة، وال يوجد هنالك 
مواطـــن أو مقيـــم إال وهـــو يقـــدر ما 
قدمه من تضحيات ووفاء للبحرين 

ومنذ عقود طويله، رحمه هللا”.
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كان سموه يبادر على الفور لحل أية 
مشكلة قد تعترض الشأن البلدي

ذكراك خالدة يا أبا البحرين
Û  ال أجد نفســي إال أن أخاطبك بصفة الحاضر في قلوبنا يا

أبــا البحريــن، فالقلــب يرفض فكرة مغادرتــك الحياة دون 
أن تمنــح يد صاحبه شــرف الســالم على يديــك العابقتين 

ا في ثرى البحرين. حبًّ
Û  ال أملك وأنا أكتب هذه األسطر والدمع مني سّياح بوفاة 

األمير الراحل الوالد صاحب الســمو الملكي األمير خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة - طيــب هللا  ثــراه- إال أن أحتضــن 
ا ألهالي ديرتــي الثانية “المحرق” في  كلماتــك المفعمــة حبًّ
مقطــع الفيديــو الــذي انتشــر بشــكل واســع علــى مختلــف 

وسائل التواصل االجتماعي، ألغبطهم على حبك لهم.
Û  ا، ولكن  لم يمنحني القدر -يا أبا علي- أن ألتقيك شــخصيًّ

عطــر ســيرتك الزكية ابتداء من صــورك المهيوبة المرفقة 
في كتبنا الدراســية، مروًرا بأحاديث جّدي – رحمه هللا – 
الذي كان يعمل في قصرك العامر، وكيف أن ســموك كنت 
مثــااًل للشــيخ المتواضــع والــودود، ووصــواًل لتوجيهاتــك 
الســامية المســتمرة والمتعلقــة فــي رفعــة شــأن المواطــن 
األبنــاء  ســيرتك  وســتتناول  خالــًدا  ســتبقى  والوطــن، 

واألحفاد على مر األزمان.
Û  ا، برحيــل ســمو  ســيكون 11 نوفمبــر عالمــة فارقــة جــدًّ

األميــر، صانــع مرحلــة مهمة مــن تاريخ البحريــن الحديث 
ونهضــة الوطــن وعمرانــه وكان لســموه اليــد الطولــى فــي 
تطويــر جميــع القطاعــات، حتــى غدا اســم البحريــن عالًيا 

في المحافل الدولية.
Û  وعزاؤنا برحيل ســمو األمير الوالد أن يســتكمل أبناؤه ما

ســّطرته يــد ســمو األميــر الراحل مــن إنجــازات على مدى 
عقود، لما فيه خير وصالح وتقدم مملكتنا الغالية.

jasim.abdulla@albiladpress.com

جاسم اليوسف

عنفوان



سمو رئيس الوزراء طيب الله ثراه لدى استقباله رئيس وأعضاء مجلس االدارة وأسرة “البالد”

رحيل سمو األمير خليفة بن سلمان...

فقد األب  والقائد

يوم أسود وثقيل، الحزن صاحب ثوب الجميع بوفاة األمير اإلنسان وضمير البالد، 
فاضت مقلة العين دموعا وذرف القلب الكمد. لم نتصور أن الدموع خلقت للحزن، بهذا الشكل، 

حتى جاء يوم الكربة بوفاة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب هللا ثراه.

الفجيعة كبيرة والمصاب جلل. كان الدعاء متصال غير منفصل له، منذ مغادرته أرض الوطن،  الستكمال فحوصاته. وفي كل لحظة من األيام الماضية، 
كنا نمني النفس بعودة سموه سالما معافى، ونعد البرامج والطريق الستقباله، لتقر عين الوطن بوجوده، بين أسرته البحرينية الكبيرة، التي يحبها وتحبه. 
كيف سنقنع قراء الصحيفة بأنهم لن يناشدوا خليفة بن سلمان االنتصاف لقضاياهم. وكيف ستمضي أيام األجداد واآلباء واألبناء -الذين فتحوا أعينهم على 
رؤية أميرهم بينهم- دون سماع صوته مرة ثانية، ومشاهدة صوره وفيديوهاته بعد اليوم. ولن يترقبوا خبرا سارا منه مثلما دأب على بث البشارة. كلنا 
في اغتمام فقد األب ووحشة القائد، تائهون جازعون غير مصدقين بأن البحرين بال خليفة بن سلمان. وفي بالء هذه الرزية نتشاطر ثوب الحزن ثكالى، 

ونسلم أمرنا لحكم هللا وقضائه وقدره.
ق، كان الحكومة في إنسان، وال يرد متظلم عنده خائبا، وينبض عمال حتى في ذروة مرضه، ويجمع وال يُفرِّ

 ومجلسه فسيفساء البحرين الصغرى، وبيده المفتاح لحل كل أمر عسير.
أهل البحرين تبادلوا العزاء في رحيل قدوتهم. ونعوا أنفسهم برحيل أميرهم المحبوب  ورجل االستقالل والنهضة والتنمية والخير والوحدة الوطنية. 

المواطنون المخلصون سيبقون متشبثين بمبادئ األمير الراحل. ويحضر معهم حتى في غيابه.  وستكون البحرين أقوى وبقلب واحد مثلما أراد وأوصى.
إننا نحتسب عند هللا سبحانه وتعالى فقيد البالد الكبير.. وندعو أن يشمله جل وعال بعظيم الرحمة..  ويلهم محبيه الصبر والسلوان فقد وفد على رب كريم 

رحيم.. إنا هلل وإنا إليه راجعون.

وفي هذا المصاب الجلل ترفع “^” أصدق التعازي والمواساة إلى 

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه

وسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء

وسمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

وإلى أفراد العائلة المالكة الكريمة وشعب البحرين الوفي في وفاة فقيد الوطن

local@albiladpress.com
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39696598
مهدي حبيل باراث

17555593
المكتب الرئيسي

36184000Call.

Broker's license No. 3 

Property Manager's license No. 23

لإليجار
 for Rent

Manamaالمنامة

محالت تجارية 

Shops

floors

Offices

 40 to 50 Sqm       Rent price: BD 5 Per Sqm

50 to 90 Sqm       Rent price: BD 4 per Sqm

730 to 830  Sqm     Rent price: BD 4 per Sqm

طوابق مفتوحة
 �| 730 - 830 م� | بسعر 4 دينار للم

مكاتب تجارية 
�| 50 - 90 م� |  بسعر 4 دينار للم

�| 40 - 50 م� | بسعر 5 دينار للم

www.grnata.com

جميع سيارات املستعملة املعتمدة من مرسيدس-بنز تشمل باقة الخدمة ملدة ٣ سنوات باإلضافة إلى ما تبقى 
من ضمان السيارة الذي ٥ سنوات*.

ملزيد من املعلومات اتصل على ١٧٧٨٥٤٥٤.

*تطبق الشروط واالحكام
*ما تبقى من ضمان السيارة الذي مدته ٥ سنوات

١٧٧٨٥٤٥٤marketing@alhaddad-mer w r r

ٕاعالن بحل وتصفية شركة: 
الخليج الراقية لالستشارات ذ.م.م

 سجل تجاري رقم 1-127073

بنــاء علــى قــرار المالك لشــركة: الخليــج الراقية لالستشــارات ذ.م.م، المســجلة على 
قيد رقم 1-127073. بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســيدة / دانه علي عبدهللا 

البستكي مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي ٔان ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لعــام 2001، و 
عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دأئني الشركة ٕالى 
تقديم مطالباتهم ٕاليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:دانه علي عبدهللا البستكي

DANA-ALBASTAKI@HOTMAIL.COM    -  + 973  37303004 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

) 157160-CR2020 ) إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : حسن عبدعلي احمد اسيري

ROW CAFE االسم التجاري الحالي : رو كافيه
RAW CAFE االسم التجاري الجديد : رو كافيه

رقم القيد : 4-92643

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم  000  لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

كوليجان انترناشيونال ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بأنــه قــد 
MUHAMMED JUNAID KALLANKUNNATH / تقدم إليها السيد

ذ.م.م  انترناشــيونال  كوليجــان  لشــركة  القانونــي  المصفــي  باعتبــاره 
،المســجلة كشــركة ذات مسؤولية محدودة بموجب القيد رقم 118003 
، طالبا إشــهار إنتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية و شطبها 

من السجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

التاريخ   11 نوفمبر 2020
إعالن بحل و تصفية شركة

شركة شيخ العرب للدالله و إدارة األمالك ذ.م.م
سجل تجاري رقم 91745 - 1

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة شــيخ العــرب للداللــه و إدارة األمــالك ذ.م.م   
بموجــب القيــد رقــم 91745 - 1 ،   / بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســيد  عماد 
احمــد محمــد طنطــاوي مصفيــا للشــركة. بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن 
قــد انتهــت وفقــا لنص المــادة 325 من قانون الشــركات التجاريــة البحريني الصادر 
بالمرســوم بقانــون رقــم ( 21 ) لعــام 2001 ، و عمــال بنــص المــادة 335 مــن قانــون 
الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة 
بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان 

التالي: عماد احمد محمد طنطاوي
37704442

eatantawi@yahoo.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن    لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بأنــه قــد 
تقــدم إليهــا باناتكنكــس ذ.م.م  و المســجلة بموجــب القيد رقــم 106335 
طالبين إشهار إنتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية و شطبها 
مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001
 

القيد: 128541 - التاريخ: 2020-11-11
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم ---- لسنة 
بشٔان تحويل مٔوسسة فردية ٕالى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانــه قــد تقــدم ٕاليها الســيد بيتر جون 
سمعان بباوي الخييرالمالك لـ ٔاوالد الخير للتجارة العامة (مٔوسسة فردية) والمسجلة بموجب القيد 
رقم -128541 طالبا تحويل المٔوسســة الفردية ٕالى شــركة ذات مســٔيولية محدودة برٔاســمال وقدره 

2000دينار بحريني ، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. - بيتر جون سمعان بباوي الخيير 2. - جون سمعان بباوي الخيير

وتغيير االســم التجاري من ٔاوالد الخير للتجارة العامة الى شــركة ٔاوالد الخير ذ.م.م وتغيير االســم 
التجاري للفرع الثاني من كيرو ون كافية الى كايرو الونج ذ.م.م

فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه ٕالــى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمســة عشــر يوم 
يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

 القيد : 91847  -  التاريخ: 2020-11-09
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

إدارة التسجيل 
إعالن  رقم 0000 لسنة 2020 

بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة تضامن 

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا 
الســادة أصحــاب شــركة بيلــد ايديا للمقــاوالت ذ.م.م ، المســجلة بموجــب القيد رقم 
91847، طالبيــن تحويــل الشــكل القانونــي للشــركة المذكــورة إلــى شــركة تضامــن 

بحرينية برأسمال وقدره 20000 عشرين ألف دينار ، بين كل من:
 

1.   زاهر حبيب داود الخباز
2.    ياسر حمزه علي رحمه 

القيد   101859 - 1
التاريخ   11 نوفمبر 2020

وزارة الصناعة والتجارة و السياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم    CR2020- 157651   لسنة 2020
بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة

إلى مؤسسة فردية

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم اليهــا 
مكتــب / عبدالعــال الخليــج للتدقيــق نيابــة عــن الشــركاء في شــركة زباري ســبورت 
التجارية ذ.م.م المســجلة بموجب القيد رقم 101859 - 1 ، طالبين تحويل الشــركة 
إلــى مؤسســة فرديــة لتصبــح مملوكــة مــن الســيدة هــال خالد خليــل زبــاري وتعيين 

مكتب / عبدالعال الخليج للتدقيق للقيام بإجراءات التحويل.

38344464
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Vacancies Available
NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of
  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact
 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH

 NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

PAPILLON Restaurant CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MARKETING) 
 suitably qualified applicants can contact

 17243953  or  EALFARIS@GMAIL.COM 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17786500  or  sulaiman@kcbahrain.com 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ALALAM ELECTRICAL CONTRACTING COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17250878  or  A_KGROUP@HOTMAIL.COM 

RAFIE GOLDSMITHS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JEWELLERY & PRECIOUS METAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39622422  or  RAFIEJ@BATELCO.COM.BH 

AL-AHLIA CONTRACTING CO. S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

NISSAN SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39539595  or  KARU110@GMAIL.COM 

SOHAR INDUSTRIAL MAINTENCE EST 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36612922  or  SAYED.ABDULLA@YAHOO.COM 

ISFAHANI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 
 suitably qualified applicants can contact

 17742428  or  reeman@ISFAHANIGROUP.COM 

ISFAHANI 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 
 suitably qualified applicants can contact

 17742428  or  reeman@ISFAHANIGROUP.COM 

Cosmo chicken Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17310077  or  MAJEEDTHANAL@GMAIL.COM 

Al-Bado Oasis Trading Center 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77160001  or  ALBADOOASIS@GMAIL.COM 

SHALLAL ALBAHRAIN BUILDING MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 9464260 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact
 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com

ALBARZAKH CONTRACTING CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17592120  or  albarzakhco@outlook.com 

Premiere Hotel W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER(GAS & ELECTRIC).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION SUPERINTENDENT 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STRUCTURAL METAL PREP.&ERECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN (INSTRUMENT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Apex Steel Construction Company W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17375909  or  MMTHREEM56@GMAIL.COM 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER(GAS & ELECTRIC).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

M E & F Holdings W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  ANALYST INVESTMENT BUSINESS 

 suitably qualified applicants can contact
 17701711  or  LMRA@KECC.ME 

SIKANDAR RAZA TRANSPORT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17431606  or  MARIYAASHRAT90@GMAIL.COM 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

ALBASEEL ALUMINUM EXHIBITION & WROUGHT IRON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17414423  or  AL_EMANGROUP@HOTMAIL.COM 

ARCAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17701900  or  hrd@arcal.biz 

AKRAM GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39261722  or  REDA_HAMMAD83@YAHOO.COM 

NAMA INTERNATIONAL REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17221173  or  rabeah.alawadhi@kooheji.com 

Home cart decor 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39446755  or  HOMECARTBH@GMAIL.COM 

GULF SEA SWEETS CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39854228  or  mkdamu62@hotmail.com 

AL MUALLIM HIRING EQU1PMENTS 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER/OPERATOR(SHOVEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39694643  or  Sadiqahs@hotmail.com 

SEA BIRD Mechanical and Marine Contracting S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

THE KINGDOM FOR SAND DREDGING AND WASHING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  abdulla@kingdom.bh 

Climate control mechanical and electrical maintenance 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33000206  or  ABOSOOK32@HOTMAIL.COM 

SEA STAR CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17677025  or  ADMIN@SEASTAR_GROUPS.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

SAYED SADIQ NASSER ALSHARAF IMPORT & EXPORT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39813999  or  SAD9SAM@GMAIL.COM 

USMANS NEW LOOK SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39133187  or  USMANS_DC@YAHOO.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

Areena Contractor Group Co. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

POWER TECH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 39279042  or  sio.ptc.bh@gmail.com 

PERFECT CAR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39444479  or  Almansoori66@live.com 

Enova Energy and Facilities Management Services S.P.C 
Owned by Enova Facilities Management Services L.L.C 

has a vacancy for the occupation of
  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17564855  or FRAMALHEIRA@DALKIA.AE 

Security Solutions Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 77996666  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

Infinity Ships services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39395775  or  Infinitiservicesbh@GMAIL.COM 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17131018  or  AHMEDALKHAN@GMAIL.COM 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

RAWAL INTERIOR DESIGN CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33249930  or  SHAKIL.AFZAL@HOTMAIL.COM 

ABDULNABI ALI BUHASAN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39436320  or  EBRAHIMWADI@HOTMAIL.COM 

FABEX interior design 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33022259  or  ALWANI007@HOTMAIL.COM 

PROPEL CONSULT LIMITED WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17382265  or  marwa@PROPELCONSULT.COM 

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL 
has a vacancy for the occupation of

  EXECUTIVE EMPLOYEE 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  hussain.alali@royalbhrn.com 

ALFASEL CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39461969  or  TARIQRAMZAN4@GMAIL.COM 

SEA STAR CLERING EXPRESS 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 37353230  or  seastarexpress@gmail.com 

ESQUIREES COFFEE HOUSES 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact
 77110001  or  NROSINTAN@YAHOO.COM 

Praxair Bahrain BSC 
has a vacancy for the occupation of
  BUSINESS RELATIONS MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact
 39909935  or  mohammed.azem@linde.com 

Bandwidth Solutions for Telecommunication W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17244633  or  AHMED_MAHDI@AL-FAWZ.COM 

AL ZAHRAA Palace Services 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39193884  or  ALIKADHEMMOHSEN@GMAIL.COM 

LANTERNS LOUNGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17591807  or  SKAPUR100@YAHOO.COM 

BALA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33802366  or  club88bah@yahoo.com 

ALMOASHER SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33448868  or  MHMD_ALARADI@LIVE.COM 

Naseef Restaurant W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PASTRY MAKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17000201  or  AMINA@NASEEFMC.COM 

Green way to wash and polish cars 
has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 33639898  or  SADIQ_O9O@HOTMAIL.COM 

CHERISON COMMUNICATIONS ADVERTISING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 33339591  or  DANO@COMMUNIONME.COM 

AlMansoori Workover Service W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17556880  or  talshaala@almansoori.biz 

NEW AL RABEEH GATE DENTAL CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17410200  or  NISARTA@GMAIL.COM 

Suprema marine co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN(MARINE ENGINEERING) 
 suitably qualified applicants can contact

 17111722  or  TARIQ1@BATELCO.COM.BH 

AL TARIQ GENTS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36428158  or  USMAN.5551@HOTMAIL.COM 

GOLDEN GROUP CONTRACTORS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

Time CONSTRUCTION CONTRACTING CO. PARTNERSHIP CO. 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17644899  or  TIMECONSTRUCTION123@GMAIL.COM 

FARHAT AFZA GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 39604949  or  MALIK_ST84@YAHOO.IT 

HAMOODI KARAK 
has a vacancy for the occupation of
  WORKER(JUICE & SANDWICHES) 

 suitably qualified applicants can contact
 36729990  or  RAZA4070@GMAIL.COM 

LBC PRO SERVICES AND CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17292239  or  4LAWANDBUSINESS@GMAIL.COM 

GLOBAL REMOTE BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17811757  or  INFO@PROCOAT.CO 

Arla Foods S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 17464523  or  mohmr@arlafoods.com 

M by Mirai Restaurant W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39659666  or  SHARIFALSAMAHIJI22@GMAIL.COM 

City Tower Apartments S.P.C owned by Blue Hills Property Managem 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33485689  or  BLUEHILLSMANAGEMENT@GMAIL.COM 

Mahmood kids tailoring W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33898119  or  MEHMOOD.ALI1@YAHOO.COM 

Charcoal Gourmet Burger Snack 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36020031  or  PRINCEBURGER@GMAIL.COM 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

Boulevard Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17745060  or  ibrahim68.gov@gmail.com 

AL MARAI COMPANY BAHRAIN S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17789788  or  HR.BAHRAIN@ALMARAI.COM 

AL MARAI COMPANY BAHRAIN S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17789788  or  HR.BAHRAIN@ALMARAI.COM 

The Arch Hotel W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

BAK-EX BAKERY PRODUCTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER & CONFECTIONER 
 suitably qualified applicants can contact

 17870023  or  CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM 

RUBY STAR RESTAURANT Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17641616  or  AHUJAIRI@HOTMAIL.COM 

SHORNALI MARKETING S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35356790  or  salehhaammad3535@gmail.com 

SAFA HOLDINGS  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 34117475  or  alsafadentalcenter@gmail.com 

PREET CARGO AND TRANSPORT SERVICES S.P.C  owned by MANPREET KAUR 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39150495  or  MANPREET78.PREET@GMAIL.COM 

FAMA DOCUMENT CLEARANCE AND ACCOUNTING SERVICES CO SPC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33733381  or  CEO@381AGROUP.COM 

RED CROISSANT CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact
 36632263  or  ALAWEYAT@GMAIL.COM 

SIKANDAR RAZA TRANSPORT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17431606  or  MARIYAASHRAT90@GMAIL.COM 

ZURIK GOLD JEWELLERY CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39424492  or  SH_AMNAH@HOTMAIL.COM 

Arla Foods S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 17464523  or  mohmr@arlafoods.com 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

Sadman construction co wll 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 37728500  or  hkbclearance@gmail.com 

Elegant Leo contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33725553  or  E.LEO.BH@GMAIL.COM 

Hengtong International Trading - Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 33262671  or  WPARKAR.79@GMAIL.COM 

AIR EASE AIR CONDITIONING MAINTENANCE AND CLEANING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 35049883  or  MUHAMMADFAZAIL@YAHOO.COM 

Confianza Business Consultancy company S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTING ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 34674093  or  CINFIANZABUSINESSBH@GMAIL.COM 

Seed2cup Coffee Services W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36555316  or  SIXSTARS-CO@HOTMAIL.COM 

AJ Fortune for Management W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact
 36942380  or  aj.fortune.bah@gmail.com 

MILLS CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 39444331  or  KOFFIATTO@GMAIL.COM 

BAHRAIN EXPRESS TRAVEL AND TOURS w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  TICKETING CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17214948  or  AREF28ALALAWI@GMAIL.COM 

ABDULNABI ALI HASAN BUHASAN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39977664  or  POWERCARGO9@GMAIL.COM 

AIRMECH COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ERECTOR(MACHINERY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

AIRMECH COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

Basma Security 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

ALTAWFEEK MAINTENANCE SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786828  or  YASMEEN@ALTAWFEEK.NET 

TAIBA DAIRY MANFACTURE 
has a vacancy for the occupation of

  PRODUCTION ENGINEERING TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36622995  or  ASED_BARBARY@YAHOO.COM 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

Mc 6 Construction S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrassistant@mcsix.me 

Security Solutions Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 77996666  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

Security Solutions Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 77996666  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER(GAS & ELECTRIC).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

ATLAS ALUMINUM S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39997929  or  sayed.atlasaluminum@gmail.com 

ATLAS ALUMINUM S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 39997929  or  sayed.atlasaluminum@gmail.com 

AL GHARAF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39662581  or  ALGHARAFCONSTRUCTION@GMAIL.COM 

ABDULLA & A.RAHMAN S/O GHULOOM MOHAMMED 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17253385  or  KHALID.ABDULLA.AMIN@GMAIL.COM 

KHALIL ALI AKBAR LARI 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17311178  or  anisa@larigroup.com.bh 

Turk Excavation Company B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17700165  or  HR@TURK.bh 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

AKHBAR ALKHALEEJ PRESS & PUBLISHING COMP 
has a vacancy for the occupation of

  BOOKBINDER(MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact
 17620111  or  SAM.GDN.AK@GMAIL.COM 

ALJAZERA ALARABEAH ELECTRICAL CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38814444  or  BLUEWINGGARAGE@GMAIL.COM 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PORTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  enily@kcbahrain.com 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  enily@kcbahrain.com 

AlHelli Express 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39620016  or  HANAN@ALHELLI.COM 

AWAL PRODUCTS COMPANY LIMITED S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17813535  or  hrd@shaheengroup.com 

RAHMA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17661055  or  MOHD265@HOTMAIL.COM 

ALAHLAM TECHNICAL & CONSTRUCTION SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

ALAHLAM STEEL FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

ALSALAM GAS S.P.C owned by MOHSEN MAKKI ALI ALBUNNI 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 39661162  or  MOHSEN@SALAMGAS.COM 

BDO Specialized Partnership 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17530077  or  jawad.habib@bdo.bh 

ALFURAT FOODS FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39542791  or  ALFURATF@HOTMAIL.COM 

NATIONAL EXCAVATING EST. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17621168  or  NEEWLL@BATELCO.COM.BH 

MOHAMMED ASHOOR ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17640970  or  alshughul@gmail.com 

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

ALYAA CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39836099  or  ALYAA_WORKSHOP@OUTLOOK.COM.COM 

MINO COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 69423522  or  SADBOYBH@HOTMAIL.COM 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact
 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

GLOBAL REMOTE BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17811757  or  INFO@PROCOAT.CO 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NAVITAS ELECTRICALS WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17264528  or  HR.S@EKKANOO.COM.BH 

Almufeed Electrical Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17677784  or  SHANAVAZ_SAIT@EVERESTELECTRICAL.COM 

HANI SALMAN ALI SALMAN / ATAA ALSOFUN10435 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17325348  or  waheeb_j@yahoo.com 

Arabesque for Carpentery Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17701006  or  hr@actbh.com 

HASSAN ABDULLA JANAHI CONT. EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39457881  or  H.A.JANAHI@HOTMAIL.COM 

MURAD AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINIST 
 suitably qualified applicants can contact

 36588533  or  ESSAMURAD11573@GMAIL.COM 

CITY GLASSES 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17874492  or  SAYEDCITY@HOTMAIL.COM 

ABDULRAZZAQ ALMAHOOD OFFICE SUPPLIES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39460276  or  ARAZZAQALI@YAHOO.COM 

Omni Trading and Services W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39629056  or  MANIAGS@OMNIBAHRAIN.COM 

PREMATOR GULF W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DIESEL MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17673513  or  NASCO@BATELCO.COM.BH 

Allamah banguests 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36970787  or  mariamalwazzan4@gmail.com 

SABERAH RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39674663  or  ALMEHAIZEAV8@GMAIL.COM 

Souq Waqif Mobile Phones 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34228931  or  HELPLINE888@GMAIL.COM 

Rafie salon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39252546  or  NAJEEBQAMBAR53@GMAIL.COM 

BAHRAIN FOUNDATION CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826430  or  a.sharan@bfccwll.com 

FAST TRACK ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39247500  or  clickon.bh@gmail.com 

FALAFEL ALNUWAIR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(FALAFEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39860011  or  F.ALQADHI@HOTMAIL.COM 

ATLAS BUSINESS MANGEMENT SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17295488  or  ATLASBMS@BATELCO.COM.BH 

HESTON INTERNATIONAL COMPNAY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17537743  or  Recruitment.bh@heston.net 

HAIR CRAFT GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17790151  or  MMOHD_22@HOTMAIL.COM 

HMC MIDDLE EAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 39690038  or  SHAWAA@CLUBHOTEL.COM 

NEW-AGE MARKETING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17298893  or  INFO@NEWAGEMARKETINGWLL.CO 

CITY LIGTH RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33888406  or  HOORALAND@GMAIL.COM 

Areena Contractor Group Co. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

TALHA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 34228834  or  saj75ss@YAHOO.COM 

Burj alnoor restaurent 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17290666  or  EBRAHIMALI1952@GMAIL.COM 

HULL DIVING SERVICES CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17670923  or  INFO@HULLDIVING.COM 

ABU ALI GENTS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17297371  or  HUSSAIN_ALATIF@YAHOO.COM 

Um Mohamed Traditional Foods Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35570605  or  UMMOHAMEDFOODS@GMAIL.COM 

SPECTRUM ADVERTISING CALLIGRAPHY DRAWING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77019726  or  HAMED71BH@GMAIL.COM 

TATA CONSULTANCY SERVICES LTD BAHRAIN 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR PROGRAMMER 
 suitably qualified applicants can contact

 17536222  or  firoz.p@tcs.com 

212 supermarket 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 39083243  or  JASSIM.FARDAN@HOTMAIL.COM 

Sky light trading 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17684718  or  AMEENA.84.AA@GMAIL.COM 

B F G INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17727063  or  ali.m@bfginternational.com 

Uco Engineering W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730816  or  MKAIKSOW@BAKGROUP.NET 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

GREEN VALLEY RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39442151  or  AHMEDKUAIT@GMAIL.COM 

UNISKILLS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224578  or  INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM 

DAR AL-SHIFA MEDICAL CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 16161616  or  KTMALI@DARALSHIFA.COM.BH 

GREEN CITY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36022682  or  info@gcs.bh 

GREEN CITY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36022682  or  info@gcs.bh 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STRUCTURAL METAL PREP.&ERECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STRUCTURAL METAL PREP.&ERECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

M.B.C.E SPECIALIZED CONSTRUCTION OWNED BY AWAL COMMERCIAL SERVIC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17230808  or  NAEEM6683@GMAIL.COM 

Abu Omran for Gardens And Palm Trees 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17261222  or  ABDUEMAMMOOSA@GMAIL.COM 

Bader palace construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39456955  or  BADARALBADER101@GMAIL.COM 

Pure look beauty salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33655884  or  DANEEZ1977@GMAIL.COM 

Galali Star For Fish 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36764422  or  AMMAR01235@HOTMAIL.COM 

AYUSHI INTERNATONAL BUILDING MATERIALS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36311866  or  HUSSAINAL3OOD@GMAIL.COM 

NOOR AL KERAM RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33600771  or  WORDEXPE64@GMAIL.COM 

Golden documents for clearance and tourist service 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33600771  or  SALIMREALESTATEBH99@GMAIL.COM 

BOSS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 36611882  or  M.66661666@GMAIL.COM 

FAISAL ABAD BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33118837  or  qaisermw@hotmail.com 

GOLDEN STAR KARAK 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39867872  or  HASH2H2@GMAIL.COM 

ABWAB ALKAHAIR MARKAT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17216030  or  SKYBAHRAIN2@GMAIL.COM 

Romouz Consultancy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 17682459  or  MR.KHEDR@GMAIL.COM 

GREEN VALLEY RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39442151  or  AHMEDKUAIT@GMAIL.COM 

COOL POINT GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39269269  or  hayyan_zuhaib@hotmail.com 

Steps Rehabilitation Center W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17246256  or  WARASHDAN@GMAIL.COM 

AL FARHAN PLASTIC INDUSTRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17874308  or  farhanindustry@batelco.com.bh 

MOHAMED ABDULRAHMAN EBRAHIM ALBAKER 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17712689  or  M.ALBAKER87@GMAIL.COM 

DGB ADVERTISING S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  GRAPHIC DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact
 39876905  or  accounts@dgbbahrain.com 

EVER FINE TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 39151200  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

Huawei technologies Bahrain s.p.c. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTION 
W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  CONSULTANT 

 suitably qualified applicants can contact
 17551909  or  hr@globalits.bh 

MAGIC OVEN CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39939958  or  ALBOAINAIN_1@HOTMAIL.COM 

Alharah alshamya for healthy and beuty products 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 66660013  or  ZAINAB198403@GMAIL.COM 

Wipro Bahrain Limited CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17171656  or  MEQDAD.GHAREEB@WIPRO.COM 

SF Wood Decor & Furnishing Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17403060  or  EBRAHIM_83@HOTMAIL.COM  
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حقـــق البنك األهلـــي المتحد أرباًحـــا صافيًة 
بلغـــت  األم  المجموعـــة  لمســـاهمي  عائـــدة 
الثالـــث  الربـــع  115.9 مليـــون دوالر خـــال 
2020، بإنخفـــاض قـــدره 35.9 % عـــن الربع 
المقـــارن نفســـه 2019 والذي ســـجل 180.9 
البنـــك  أربـــاح  بذلـــك  مليـــون دوالر، لتصـــل 
الصافية إلى 409.3 مليون دوالر عن مجمل 
فترة التســـعة أشـــهر األولى المنتهية في 30 
ســـبتمبر 2020، بتراجـــع 26.7 % عـــن فترة 
التســـعة أشـــهر نفســـها 2019 والتي سجلت 
558.4 مليـــون دوالر، وليبلـــغ كل مـــن العائد 
األساســـي والمخفض للســـهم 1.2 سنت عن 
فترة الربع الثالث من العام مقابل 1.9 سنت 
للربـــع ذاتـــه مـــن العـــام الســـابق أي عائد 4.1 
ســـنت عـــن التســـعة أشـــهر األولى مـــن العام 
مقابل 5.6 سنت لنفس الفترة 2019. كما بلغ 
الدخل الشـــامل العائد لمســـاهمي المجموعة 
 2020 الثالـــث  للربـــع  دوالر  مليـــون   129.7
نفســـه  للربـــع  دوالر  مليـــون   179.8 مقابـــل 
2019، مســـجاً بذلـــك 287.1 مليـــون دوالر 
لفترة التســـعة أشـــهر األولى من العام مقابل 

 2019 ذاتهـــا  للفتـــرة  دوالر  مليـــون   577.8
وذلك كنتيجة لتدنّيات سعرية مؤقتة وغير 

محققة مرتبطة بالتقلبات اآلنية لألسواق. 
وتعكـــس نتائـــج الفتـــرة اســـتمرار األوضاع 
تهيمـــن علـــى األســـواق  التـــي  االســـتثنائية 
جـــراء أزمـــة الجائحـــة الفيروســـية العالمية 
وتداعياتها غير المســـبوقة، فعلى الرغم مما 
شـــهده الربـــع الثالث من العام من مؤشـــرات 
لبـــوادر تحســـن تدريجـــي فـــي أداء بعـــض 
االقتصاديات الرئيســـية إثـــر تخفيف تدابير 
الحظـــر واإلغـــاق العـــام فـــي دولهـــا، إال أن 
حـــّدة األزمة وتراجع وتيرة النشـــاط ما زال 
يلقـــي بتبعاتـــه الســـلبية على منـــاخ األعمال 
وأداء القطـــاع المصرفـــي ككل وعلى فرص 
اإلقـــراض والتمويـــل وعلى موارد الســـيولة 
المتاحـــة خاصـــة فـــي ظـــل التراجـــع الكبيـــر 
في أســـعار النفط وعائداته. وانعكاًســـا لهذه 
األوضاع، فقد تراجع دخل البنك من صافي 
الفوائـــد بنســـبة 16.9 % فـــي الربـــع الثالـــث 
من العام ليبلـــغ 193.2 مليون دوالر )232.5 
مليـــون دوالر للربـــع الثالـــث 2019( وبنســـبة 
17.0 % في التســـعة أشهر األولى من العام 
مســـجاً 599.9 مليون دوالر )722.7 مليون 

دوالر للتســـعة أشـــهر المقارنـــة 2019(، ممـــا 
أدى بـــدوره إلـــى انخفـــاض إجمالـــي الدخل 
التشـــغيلي للبنـــك إلـــى 247.4 مليـــون دوالر 
فـــي الربـــع الثالث مـــن العـــام )289.2 مليون 
دوالر للربع نفسه من العام السابق( ومسجاً 
823.0 مليون دوالر للتسعة أشهر األولى من 
العـــام الجـــاري )919.3 مليون دوالر أميركي 
للفترة نفســـها 2019(، فـــي حين نجح البنك 
فـــي احتـــواء نســـبة التكاليـــف إلـــى إجمالي 
 %  26.7 مقابـــل   %  28.6 لتبلـــغ  الدخـــل 
للتسعة أشـــهر األولى 2019 رغم االنخفاض 
فـــي دخل البنك وذلـــك بفضل جهود الضبط 
الُمرّشد للمصروفات ومبادرات الحفاظ على 
كفاءة التشغيل المعهودة في كافة مجاالت 

اإلنفاق. 
كمـــا نجـــح البنك أيًضـــا فـــي المحافظة على 
حيـــث  األصـــول  لجـــودة  العاليـــة  معدالتـــه 
لـــم تتجـــاوز القروض غيـــر المنتظمة نســـبة 
2.5 % مـــن إجمالـــي المحفظـــة االئتمانيـــة 
2019( مـــع  31 ديســـمبر  فـــي  )1.9 % كمـــا 
مواصلـــة توفيـــر نســـبة التغطيـــة المائمـــة 
مـــن المخصصات المحـــددة المرصودة لهذه 
األصـــول، حيث بلغـــت 77.7 % مقابل 85.9 

% كما في 31 ديسمبر 2019، كما قام البنك 
إلى جانب ذلك بتدعيم مركزه المالي بزيادة 
المرصـــودة  العامـــة  المخصصـــات  صافـــي 
بشكل إضافي واســـتباقي لمجمل المحفظة 
االئتمانيـــة واالســـتثمارية لتبلغ 35.2 مليون 
دوالر للربـــع الثالـــث مـــن العـــام )4.9 مليـــون 
دوالر للربـــع الثالـــث 2019( ومرتفعـــة إلـــى 
117.6 مليون دوالر للتســـعة أشهر من العام 

)39.2 مليون دوالر للفترة نفسها 2019(. 
فقـــد  العموميـــة،  الميزانيـــة  صعيـــد  وعلـــى 

ســـجلت الموجـــودات االجماليـــة للمجموعة 
ارتفاًعـــا طفيًفـــا بنســـبة 1.0 % لتبلـــغ 40.7 
مليـــار دوالر بالمقارنة مـــع 40.3 مليار دوالر 
في 31 ديســـمبر 2019 وليسجل معها العائد 
على متوسط األصول 1.4 % لفترة التسعة 
أشـــهر األولى من العـــام مقابل 2.2 % لنفس 
الفتـــرة 2019، فـــي حيـــن انخفـــض إجمالي 
الحقوق العائدة لمساهمي المجموعة بنسبة 
6.5 % إلـــى 4.0 مليـــار دوالر كمـــا فـــي 30 
سبتمبر 2020 مقابل 4.3 مليار دوالر في 31 
ديســـمبر 2019 نظًرا لتراجع الربحية بحيث 
بلغ العائد على متوســـط حقوق المســـاهمين 
12.7 % لفتـــرة التســـعة أشـــهر األولـــى مـــن 

العام مقابل 18.1 % لنفس الفترة 2019. 
وقـــال رئيس مجلـــس إدارة مجموعة البنك 
األهلـــي المتحـــد، مشـــعل العثمـــان “ال تـــزال 
االقتصاديات واألسواق الدولية واإلقليمية 
تنوء تحت وطأة أزمة الجائحة الفيروســـية 
اســـتثنائية  تدابيـــر  مـــن  اســـتدعته  ومـــا 
للحظـــر والحجـــر واإلغـــاق العـــام امتـــدت 
ألشـــهر وخّلفت آثـــاًرا اقتصاديـــة بالغة على 
اقتصاديات العالم أجمع، كما زاد من تبعاتها 
على دول المنطقة بشكل خاص التدهور في 

أســـعار النفط والذي ألقـــى بأعباء وتحديات 
مضاعفـــة على كاهـــل الماليـــات العامة لهذه 
الدول وعلى مجمل أنشـــطة القطاع الخاص 

فيها”. 
 وأضـــاف “تســـتند المجموعـــة فـــي مواجهة 
هـــذه التحديـــات إلـــى خطـــة عمـــل واضحة 
ومنهجية اســـتباقية متحوطـــة في التعامل 
مـــع هـــذه األوضـــاع االســـتثنائية ومعالجـــة 
والمهنيـــة  والخبـــرة  بالتأنـــي  تداعياتهـــا 
الضروريـــة، ملتزمين في ذلـــك بضمان بيئة 
مـــن  للجميـــع  أوال  وبالســـامة  آمنـــة  عمـــل 
كأولويـــة  وعمائنـــا  ومنتســـبينا  موظفينـــا 
مطلقـــة، وســـاعين فـــي ذات الوقـــت بجهود 
مكثفة إلى تطوير منظومة قدرات متكاملة 
تكفـــل  عاليـــة  وإداريـــة  تقنيـــة  وجاهزيـــة 
اســـتمرارية أداء األعمال وتقديم الخدمات 
للعماء والوفـــاء بمتطلباتهم عن بعد بنفس 
درجـــة كفـــاءة التعامـــات عـــن كثـــب لحين 
اجتيـــاز هـــذه األزمة وعـــودة عجلـــة الحياة 
واالقتصـــاد إلى الـــدوران بوتيرتها الطبيعية 

المعتادة”.

مشعل العثمان

المنامة - األهلي المتحد

أربــاح “األهلــي المتحـد” فــي 9 أشهــر 2020
سنت  4.1 لــلــســهــم  ــض  ــف ــخ ــم وال ــي  ــ ــاس ــ األس ــد  ــائـ ــعـ والـ  %  26.7 بـــتـــراجـــع 
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المنامة - مكتب النائب أحمد السلوم

أعـــرب النائب أحمد صباح الســـلوم عضو 
وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  إدارة  مجلـــس 
 البحرين، رئيس جمعيـــة البحرين لتنمية 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
عـــن خالـــص  تعازيـــه   ومواســـاته للقيـــادة 
البحرينيـــة الرشـــيدة وآلل خليفـــة الكرام 
ولجميـــع أهل البحرين فـــي  وفاة المغفور 
له بإذن هللا تعالى صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة  عليه 

رحمة هللا. 
فجعـــت  “البحريـــن  إن  الســـلوم  وقـــال    
اليـــوم )أمـــس( بخبـــر وفـــاة الوالـــد واألب 
لجميـــع أبنائها، الرجل  الـــذي طالما أعطى 
بســـخاء على مدار الســـنين وحفر اســـمه 
فـــي  تاريـــخ  تمحـــى  ال  بـــارزة  بحـــروف 
البحرين الحديث بجهـــده الكبير ورؤيته 
الثاقبة وخبرته الطويلة”، مشـــيًرا إلى أن 
 عطـــاء ســـموه اإلنســـاني وقربـــه الشـــديد 

بـــكل طبقاتـــه  البحرينـــي  المجتمـــع  مـــن 
وطوائفـــه ســـيبقى  فـــي ذاكرتنـــا جميًعـــا 
ا ال تســـتطيع أن تمحـــوه خطب الدهر  حيًّ
وال توالـــي األيـــام، ولعل ما  رأينـــاه جميًعا 
اليـــوم مـــن دعوات لهذا الرجل في شـــتى 
وســـائل التواصـــل االجتماعـــي ليس  على 
مســـتوى البحريـــن فحســـب ولكـــن علـــى 
التعـــاون  مجلـــس  دول  جميـــع  مســـتوى 
الخليجي  واألشقاء العرب، يعكس مكانة 
صاحب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان في قلوبنا  ونفوسنا جميًعا بسبب 

تواضعه الجم وسعة صدره. 
  وتابـــع قائـــاً “ومثلمـــا فقد أهـــل البحرين 
ا مســـتمًعا  أًبـــا حنوًنا رفيًقا متواضًعا محبًّ
عطوًفا،  فقدت مملكة البحرين رجل دولة 
من طراز فريـــد بكل ما تحمله الكلمة في 
جوهرهـــا مـــن  معـــان عميقة لكلمـــة رجل 
ولكلمـــة دولـــة، رجـــاً بصماتـــه واضحـــة 

جليـــة علـــى حاضـــر  البحرين ومســـتقبلها 
أيًضـــا بمـــا كان له من رؤى بعيـــدة وأفكار 
فـــي  عصـــره  وخاصـــة  ســـبقت  تقدميـــة 
القطـــاع االقتصـــادي الذي طالمـــا نال من 
اهتماماتـــه كقائد ورئيـــس للحكومة  على 
مـــدار نحـــو 50 عامـــا كاملـــة، إن مواقفـــه 
وعطاءه ســـتظل في أذهان الجميع وفي 
كتب  التاريخ مســـطورة بمـــداد من القوة 

والعظمة والشموخ”. 

النائب أحمد السلوم

رؤيتــه الثاقبــة وضعــت المملكــة فــي مكانــة ســامية
السلوم: البحرين فقدت أًبا عطوًفا متواضًعا و “رجل دولة”

قــّدم تعازيه للقيادة الرشــيدة في رحيل ســمو رئيس الوزراء

نجيبي: مناقب الفقيد ستظل خالدة بتاريخ البحرين

إدارة شـــركة  رئيـــس مجلـــس  أعـــرب 
عقارات الســـيف، عيســـى نجيبي، عن 
لعاهـــل  والمواســـاة  التعـــازي  خالـــص 
البـــاد حضـــرة صاحب الجالـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وولـــي 
النائـــب  األعلـــى  القائـــد  نائـــب  العهـــد 
األول لرئيـــس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 

آل خليفـــة، وألســـرة آل خليفـــة الكرام 
بوفـــاة  الوفـــي  البحرينـــي  والشـــعب 
المغفـــور لـــه بـــإذن هللا تعالـــى صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 

آل خليفة. 
الفقيـــد  مناقـــب  نجيبـــي  واســـتذكر   
الامحـــدودة في بنـــاء نهضة البحرين 
فيهـــا  كـــّرس  طويلـــة،  عقـــود  طـــوال 
حياتـــه الحافلـــة باإلنجـــازات الوطنية 

المشـــرفة في كافة المجـــاالت لخدمة 
الشـــعب وجميـــع أبناء وبنـــات الوطن. 
كما اســـتذكر نجيبي جهود الفقيد في 
الخـــاص  القطـــاع  بمســـتوى  االرتقـــاء 
ومؤسســـاته الوطنيـــة وجعلها شـــريًكا 
فاعًا مع القطاع الحكومي في سبيل 
النهـــوض باالقتصـــاد الوطنـــي، مؤكًدا 
أن مناقـــب الفقيـــد ســـتظل خالدة في 
تاريخ البحرين ووجدان كل بحريني.

المنامة - شركة عقارات السيف

عيسى نجيبي

المنامة - البحرين لمعاهد التدريب

“معاهد التدريب”: األمير 
الراحل دعم انطالقة القطاع

أكدت جمعية البحرين لمعاهد التدريب أن 
المغفور له بإذن هللا تعالى رئيس الوزراء 
بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
كبيرا  إرثــا  خلفه  تــرك  خليفة،  آل  سلمان 
مــن الــعــطــاء الـــذي امــتــد إلـــى مـــدى أكثر 
المجاالت،  مختلف  في  عقود  خمسة  من 
الــتــدريــب الــذي شهد  بما فــي ذلــك مجال 
سبعينات  في  بالبحرين  األولى  انطالقته 
من  الحكومة؛  مــن  بدعم  الماضي  الــقــرن 

أجل رفع مسيرة التنمية واالزدهار.

قامئة املزيانية العمومية املوحدة -  بآالف الدوالرات األمريكية  

قامئة التدفقات النقدية املوحدة - بآالف الدوالرات األمريكية 

قامئة التغيريات يف حقوق املسامهني املوحدة  - بآالف الدوالرات األمريكية 

قامئة الدخل املرحلية املوحدة - بآالف الدوالرات األمريكية 

مكا يف 30 سبمترب 2020 )مراجعة(

للتسعة اهشر املنهتية يف 30 سبمترب 2020 )مراجعة(

للتسعة اهشر املنهتية يف 30 سبمترب 2020 )مراجعة(

للتسعة اهشر املنهتية يف 30 سبمترب 2020 )مراجعة(

مراجعة
30 سبتمبر

2020

مدققة
 31  ديسمبر 

2019

األصول

 2,233  3,530 نقد وأرصدة لدى البنوك 

 1,000  -   مستحقات لدى البنوك

 560  -   تمويالت مستحقة القبض

 16,560  16,332 استثمارات في الصكوك

 4,691  4,677 استثمارات االسهم والصناديق المالية

 135  142 معدات

 388  863 أصول أخرى

 25,866  23,240 االستثمارات العقارية

 51,433  48,784 مجموع األصول

 للتسعة اشهر المنتهية في
30 سبتمبر

20202019

 )16,736( 308 صافي النقد من )المستخدم في( األنشطة التشغيلية
 -    )11(صافي النقد المستخدم في االستثمارية
 )16,736( 297 صافي الحركة في النقد وما في حكمه

 19,210  3,233 النقد وما في حكمه في 1 يناير 
 2,474  3,530 النقد وما في حكمه في 30 سبتمبر

مالحظة: قائمة التدفقات النقدية الموحدة متوفرة بالتفصيل على الموقع االلكتروني لمركز إدارة السيولة المالية

 للثالثة اشهر المنتهية في
30 سبتمبر

 للتسعة اشهر المنتهية في
30 سبتمبر

2020201920202019

الدخل من:
 234  584  175  195 األستثمار في الصكوك

 89  -    11  -   االستثمارات في األسهم والصناديق المالية

 132  11  38  1 مستحقات لدى البنوك

 19  -    19  -   مستحقات التمويل

 16  -    -    -   مستحقات المضاربات
مخصوما منها : عائد الى حاملي الصكوك قصيرة االجل 

 )823( -    )72( -   - المستثمرين و البنوك

 196  171  595 )333( 

 215  251  71  84 رسوم الخدمات المصرفية االستثمارية

 973  991  336  348 أرباح اإلجارة 

 2  427  -    63 أرباح أخرى 

 )1( -    -    -   خسائر من العمالت األجنبية

 856  2,264  578 691ايرادات التشغيل 

المصروفات
 2,049  739  543  254 تكاليف الموظفين 

 533  630  173  315 االستهالك

 881  639  288  217 مصروفات عامة وادارية  

 3,463  2,008  1,004  786 المصروفات التشغيلية 

صافي )خسارة( / الربح للفترة قبل 
)2,607(256 )426()95( مخصص االضمحالل 

 -    )790( -   -صافي البدالت لخسائر االئتمان

مستردات/ )مخصصات( األضمحالل 
48)1,986(-   14لألستثمارات - الصافي

 )2,559()2,520( )426( )81(صافي )خسارة( للفترة

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات                              

 1,254  1,342 مستحقات الموظفين

 636  419 مطلوبات أخرى

 1,890  1,761 مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين

 59,039  59,039 رأس المال

 )17,778( )20,298()خسائر متراكمة(

 8,282  8,282 احتياطات

 49,543  47,023 مجموع حقوق المساهمين 

 51,433  48,784 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

احتياطات

احتياطي رأس المال
قانوني 

احتياطي 
عام

احتياطي القيمة 
العادلة لالستثمار 

مجموع 
األحتياطات 

)خسائر 
متراكمة(

مجموع 
حقوق 

المساهمين

الرصيد في 1 يناير 2020

صافي الخسارة للفترة
 59,039 

 - 
 3,881 

 - 
 2,226 

 - 
 2,175 

- 
 8,282 

- 
)17,778( 
)2,520( 

 49,543 
)2,520( 

 47,023 )20,298( 8,282  2,175  2,226  3,881  59,039 الرصيد في 30 سبتمبر 2020

52,147 )15,174(2,1758,282 2,226  3,881  59,039 الرصيد في 1 يناير 2019

 )2,559( )2,559( -    -    -    -    -   صافي الخسارة للفترة

49,588 )17,733(2,1758,282 2,226  3,881  59,039 الرصيد في 30 سبتمبر 2019
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هذه القوائم تم استخالصها من القوائم المالية الموحدة والتي تم إصدار تقرير بها دون أي تحفظ من قبل شركة إرنست ويونغ بتاريخ 10 نوفمبر 2020
القوائم المالية الموحدة متوفرة على موقع إدارة السيولة المالية

لقد تم اعتماد اصدار القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 8 نوفمبر 2020 
بلغ رأس مال المجموعه كما في تاريخ 30 سبتمبر 2020 ما يساوي47.023 مليون دوالر امريكي، مما يعد اقل من الحد االدنى المطلوب لرأس المال و هو 100 مليون دوالر امريكي كما هو منصوص عليه حسب دليل 

التوجيهات البحرين المركزي تحت بند رقم )LR-2.5.2B(. كما قام المساهمون خالل اجتماع الجمعية العمومية غير االعتيادية المنعقد بتاريخ 27 ابريل 2020 باصدار قرار بالموافقة على تحويل البنك من مصرف قطاع جملة 
اسالمي الى شركة مساهمة بحرينية شريطة موافقة البنك المركزي.

مركز إدارة السيولة ش.م.ب )م( مرخص كمصرف قطاع جملة إسالمي من قبل مصرف البحرين المركزي.
أمري عبدالغين

عضو جملس اإلدارة
حسان جرار

 رئيس جملس اإلدارة 
عامر صادق

الرئيس التنفيذي

القوامئ املالية املرحلية املوحدة املخترصة
مكا يف 30 سبتــمبــــر 2020 )مراجعـــة(

المنامة - دار القرار

عّبـــر رئيس مجلـــس إدارة مركز التحكيم 
التجـــاري لـــدول مجلـــس التعـــاون لـــدول 
الخليـــج العربية “دار القرار”، محمد هال 
المهيـــري، عن خالص التعازي والمواســـاة 
بوفـــاة رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 

رحمه هللا تعالى. 
وأشـــار المهيـــري بالقول “يتقـــدم مجلس 
إدارة المركـــز وموظفـــي األمانـــة العامـــة 
لــــ”دار القـــرار” بالتعـــازي والمواســـاة لـــكل 
الجالـــة  صاحـــب  البحريـــن  عاهـــل  مـــن 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، وإلى 
ولـــي العهد صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة وإلـــى عموم 
أخوتنـــا وأحبائنـــا فـــي البحريـــن ومنطقة 
العربـــي بوفـــاة فقيدنـــا جميًعـــا  الخليـــج 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة رحمه 

هللا تعالى”. 
 وتابـــع بالقـــول “فقدنـــا اليـــوم شـــخصية 
الواضحـــة  إســـهاماتها  لهـــا  كان  عظيمـــة 
والجليـــة فـــي مســـيرة العمـــل الخليجـــي 
والوحـــدة  االقتصـــاد  ودعـــم  المشـــترك 
الخليجية، فســـموه كان من الشـــخصيات 
ومملكـــة  الخليـــج  تاريـــخ  فـــي  الملهمـــة 
تحقـــق  أن  اســـتطاعت  التـــي  البحريـــن 
مـــن  وتبـــوأت  رائـــدة  تنمويـــة  إنجـــازات 
الريـــادة والصـــدارة فـــي  خالهـــا مواقـــع 
الصعيديـــن  علـــى  المجـــاالت  مختلـــف 

اإلقليمي والدولي”. 
واســـتطرد “أننـــا إذ نســـتذكر مآثـــر هـــذه 
الشـــخصية العزيـــزة علـــى قلوبنـــا والتـــي 
حملت رسالة السام والمحبة في منطقة 
الخليج العربـــي وكان لها الدور البارز في 
المحافل الدولية في لم الشـــمل وتقريب 
وجهـــات النظـــر فـــكان نعـــم القائـــد لخيـــر 

شعب”. 
 ونـــّوه المهيري بأن مملكة البحرين كانت 
وما زالت الحاضـــن األول لمركز التحكيم 
التجاري لدول مجلس التعاون منذ العام 
1995 وكانـــت حكومـــة البحريـــن بقيـــادة 
ســـموه من أكثر الداعميـــن للمركز بإعتبار 
مملكـــة البحريـــن الموقـــع الجغرافي الذي 
ينطلـــق منه المركز لتقديم خدماته لكافة 

أبناء دول الخليج والمنطقة. 

محمد المهيري

حكومــة البحريــن بقيادتــه مــن أكثــر الداعميــن للمركز
“دار القرار”: فقدنا شخصية عظيمة ساهمت بالعمل الخليجي
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

حزني على فقدكم يا والدي ال يوقفه حاجز
أعطيتنـــا أزهارا خالدة ال تعرف الذبول وال يقترب منها الموت، كنت 
الشـــموع التي تنير للمواطنين طريقهم، مسحت دموعهم وعانقتهم، 

كنت المعنى الحقيقي لحياة كل بحريني.
فجعني يا ســـيدي ويا والد البحرين ونورها خبر رحيلكم عنا، ذهبت 
مـــن الحـــزن إلـــى عالـــم آخـــر، عالم بعيـــد جـــدا وليس لدي مـــا يقيس 
الزمـــن... شـــعرت أننـــي أركـــض فـــي ســـاحة الحزن دهـــرا بـــا نهاية، 
وشـــعرت بطعـــم الحـــزن المـــر فـــي فمـــي وانحنيـــت على كتـــف ابني 
“محمـــد” وبكيـــت وانتحبت بحرقـــة، وكان كل من حولـــي من األهل 
يلتهـــب وتنمـــو أغصـــان الحزن فـــي أعماقهم، كل شـــيء كان ســـاكنا 
وأرضنا جفت وكان الصوت الوحيد صادرا عن ارتطام قلوبنا بالخبر 

المفجع وعمق الجرح.
حزنـــي علـــى فقدكم يا والدي ال يوقفه حاجز، تيـــار عنيف من الكآبة 
يلتف حولي وأمطار موحشـــة ترشني بسياط العذاب، أصبحت مثل 
الزهرة الملتوية، سهلة الدوس باألقدام، كيف لنا أن نعيش بدونك “يا 
بوعلـــي”، برحيلك مات منطق حياتنـــا ومناظر الربيع اختفت وانطفأ 

الضـــوء، لقد ذابت قلوبنـــا من الحزن والفجيعة مثلما تذوب شـــمس 
المساء، من سيمسح عنا اغتراب الحياة وأنات المتعبين، من سينشر 
في وجه األرض الســـعادة واألمل.. هجرتني لغة اإلنســـان وانسكبت 
روحي على الجرح، فنحن لم نعرف في حياتنا غير الوالد خليفة بن 
ســـلمان، ولم تخضر قلوبنا إال بيد خليفة بن سلمان، ولم تسق جذور 
نخيلنا إال بيد خليفة بن سلمان، وال مياه األفراح سالت على عتبات 

دارنا إال بفضل خليفة بن سلمان.

تسرح عيناي في البعد وفي أذني صدى يتردد “شلونك يا ولد الماجد..  «
واشلون لعيال”، كانت تلك العبارة التي يقولها لي سموه رحمه الله 

كلما تشرفت بزيارته في المجلس، وال يتركنا إال بعد أن يتأكد بأن 
السعادة وراحة البال تحيط بنا كأسرة، فلوال خليفة بن سلمان لما 

كان أسامة الماجد، فقد منحتني وعائلتي بهجة الزهور والربيع المقمر 
الوضاء، لكن رحيلك عنا يا أروع اآلباء والقادة فجر في نفوسنا وقلوبنا 

الضعيفة إعصارا هائال من األلم ونيران الحرقة تمزق سماءنا.. لقد 
انقلب العالم رأسا على عقب، وال حياة وال سعادة من بعدكم يا سيدي.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

درع المواطن في ذمة اهلل
أجـــد صعوبـــة فـــي أن أكتب مقـــاالً يوفي ســـمو األمير خليفة بن ســـلمان آل 
خليفة رحمه هللا، ذلك لوقع وألم الفراق ومشاعر الحزن التي لم تخيم علّي 
وحدي وال على محيطي األســـري فحســـب، بل على شـــعب البحرين الوفي 

األصيل.
لم يكن سمو األمير إنسانًا عاديًا، إنما كان إنسانًا عطوفًا حكيمًا محبًا للجميع، 
ولـــم يفـــرق قط بين أحد من أبناء الوطن، حيث كان مجلس ســـموه مفتوحًا 
للجميـــع مصغيـــًا لمـــا يدور ويثـــار بين الفينـــة واألخـــرى، ومتابعـــًا دقيقًا لكل 
شـــؤون الوطـــن والعمل الحكومـــي لما فيه خير وصالح شـــعب البحرين بكل 

تاوينه وأطيافه.
رئاســـة ســـموه مجلس الـــوزراء وخبرتـــه اإلدارية المتراكمة لســـنوات جعلت 
العمـــل الحكومي أنموذجًا للعمـــل الناجح، حيث الترابط المؤسســـي الهادف 
لخدمـــة المواطنيـــن والمقيميـــن على هـــذه األرض، ما جعل مملكـــة البحرين 
تحصـــد جوائـــز أممية عديـــدة، كما واإلشـــادة بقيادة ســـموه مســـيرة التقدم 

والبناء، ذلك رغم كل التحديات التي واجهت بادنا العزيزة.
ســـمو األميـــر خليفة كان دائمًا العين الســـاهرة والحريصـــة على أمن وراحة 
المواطنين والمقيمين، فدائمًا ما كانت كلماته المؤثرة وتوجيهاته السديدة 
وحزمه تجاه من يتقاعس من مســـؤولين عـــن أداء مهماته على أكمل وجه 
نبـــراس أمـــل ووســـامًا رفيعـــًا يرتديـــه كل بحرينـــي، فـــكان رحمـــه هللا درع 
المواطن البســـيط وســـنده إذا ضاقت عليه الســـبل، ذلك لما يؤمن به سموه 
بـــأن مهمـــة الحكومـــة خدمـــة المواطن وإســـناده طريقـــًا إلى مســـتقبل أكثر 

ازدهارًا للجميع.

لقد مرت بالدي بتحديات كثيرة لكنها لم تتراجع أبداً للوراء، إنما خرجت بشكل  «
أقوى ال يستطيع القاصي وال الداني أبداً التشكيك بذلك، وذلك يعود إلدارة 

حكومية سليمة ومتطورة كان مؤسسها ومؤطرها وقائدها األمير خليفة بن 
سلمان، والذي ال يمكن أن نغفل مواقفه الوطنية والدولية وسياساته التي 

رسخت في أذهان العالم اسم البحرين وقوتها، ورغم كونها البلد الصغير 
بمساحته كانت الكبيرة بعطاءاتها وإنجازاتها... فرحم الله من كان له الفضل 

في كل ذلك وإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم تغمد والدنا جميعًا األمير خليفة 
بواسع رحمتك وأسكنه فسيح جناتك.

بدور عدنان
bedoor.articles@gmail.com

نعـــم أقول رحل األب، وأنا أقول ما أشـــعر به وأعتقده، فرحيل ســـمو األمير 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفـــة بمثابة رحيل األب الحنون... 12 عاما عشـــتها 
بمجلس الوزراء لم أجد من سموه سوى األبوة والرعاية، وعذرا سامحوني 
إذا تحدثـــت هكـــذا، فحياة خليفة بن ســـلمان وســـيرته ال تختـــزل فقط في 
كونـــه أبـــا حنونا يرعى الجميع ويحنو عليهم، بل إن حياة خليفة بن ســـلمان 

موسوعة ال تتسع لها زاويتي الصغيرة.
حيـــاة خليفة بن ســـلمان رحلـــة ثرية يعجز عن وصفها الكام، وها أنا أشـــعر 
باالرتباك وال أجد المفردات التي تصف حزني وشعوري باليتم، أتحدث عن 
الجانب اإلنســـاني وعن األبوة والعطف الذي اتسعت له حياة رجل لديه كل 

هذه المشاغل وكل هذه المسؤوليات.
هـــذه الخواطـــر التي تردني بعـــد أن تلقيت النبأ الحزين لـــن تفي ولن تكفي 
لوصف لحظة واحدة من لحظات حياة خليفة بن ســـلمان الحافلة بالعطاء، 
فليســـامحني الجميع على عجزي عن اســـتدعاء اللغـــة واختيار المفردات... 
ومـــاذا بوســـعي أن أقول عن رجل أعطـــى حياته كلها للبحريـــن؟ ماذا أقول 
عن رجل لم تمنعه مهماته اليومية الشـــاقة عن المسح على رؤوس اليتامى 
والعطـــف على الفقـــراء؟ ماذا أقول عن رجل يرتبـــط تاريخه بكل بناء وكل 

شـــارع وكل مشـــروع وكل مدرســـة وكل مستشـــفى وكل أشـــكال اإلعمـــار 
والنهضة التي شهدتها البحرين خال حياته الحافلة بالعطاء. 

مـــاذا أقول عن رجل سيشـــهد له األمن واألمان واالســـتقرار ونجاة البحرين 
من كثير من المكائد التي اســـتهدفت بقاءهـــا ووحدتها وأرادت أن تمحوها 
مـــن علـــى الخريطـــة؟ إنه خليفة بن ســـلمان الرجـــل الذي سيســـجل التاريخ 
ســـيرته بأحرف من نور وسيذكره اآلباء واألمهات وسيذكره كل المخلصين 
وكل أصحاب النفوس العادلة الذين عاشوا أو سمعوا عن عطاءاته الكثيرة.
إنـــه أبـــي وأب كل البســـطاء وكل أصحاب الحاجات، فســـموه لـــم يغلق بابه 
يوما في وجه أحد، إنه الرجل البســـيط الوقور الذي شـــهد ببساطته كل من 
أتـــى إلـــى البحريـــن ورآه يرتاد المجالـــس بتواضع واحترام وبدون حراســـة 
شـــخصية، إنـــه العامـــة المضيئة في تاريـــخ البحرين الحديـــث.. إنه الرجل 
الـــذي ال يوفيـــه الكام وال تتســـع لها زاويتي الفقيرة، لكن إذا كانت مســـاحة 

زاويتي غير كافية فدموعي لم تتوقف منذ أن تلقيت الخبر الحزين.

وفي النهاية ال نقول إال ما يرضي ربنا، فبكل الحزن واألسى وبقلوب مؤمنة  «
بقضاء الله وقدره نودع رجال ليس ككل الرجال، إنا لله وإنا إليه راجعون.

B7747@hot-
mail.com

بثينة خليفة قاسم

رحل األب وخانني الكالم

شاٌق هو الفراق ولكّن عزاءنا في الخلود األبدي، شاٌق هو الرحيل ولكّن عزاءنا في 
الذكـــرى األبدية، شـــاق هو الغياب ولكّن عزاءنا في الصـــور المحفورة في الوجدان، 
شـــاقة الحيـــاة هـــي بدونك خليفـــة األب واإلنســـان ولكـــّن البصمات مطبوعـــة أينما 
أدرت وجهـــك فـــي البـــاد... كل قطعـــة أو زاويـــة أو ركٍن مـــن البحريـــن يذكرك، كل 
حي ومنطقة وكل طريق بالمحرق والمنامة والرفاع والســـنابس والزالق وكل شـــبر 
مـــن الوطـــن وطأته قدماك يذكرك، شـــاق علينا تصور البحرين بدونك وشـــاق علينا 
تخيل المجالس من غيرك وشـــاق علينا احتمال المناسبات من غيرك... شاق وشاق 
كل هـــذا، لكـــن عزاءنا يا زهـــرة الوطن وعبقها وطيفها أن ذكراك ســـتخلد في قلوبنا 
وأعماقنـــا، وهللا مـــا دمُت حًيا بهذه األرض لن تغيـــب عني ما حييت يا أبي وقائدي 

ورمزي.
اليوم فقط تعجز حروف قلمي عن النطق ويعجز لســـاني عن التعبير وال تســـعفني 
الكلمات والمشاعر على البوح، لكنني أمام الذكرى الباقية والمحفورة في الوجدان 
أســـتخرج بعًضا مما في القلب ولتســـعفن اللحظة على البوح فأرثيك وأعزي النفس 

بأنك باٍق بيننا بطيفك األزلي.
رحلـــت أيهـــا األب والرمز والحبيب... وعزائي فـــي بقائي على الوفاء لك أعاهدك يا 

رمز اإلخاص والوفاء، لقد فقدتك ولم أفقدك وســـتظل ذكراك محفورة في أعماق 
روحـــي، لـــن أبكيـــك يا خليفـــة ألنك باق معـــي، حروفي التـــي كتبتهـــا بكلمات حبك 
بحياتك ســـتبق معي وســـأذكرها وأعيدها... قلمي لن ينساك ما حييت ألنك الوفاء 
الزاهـــي بـــكل معانيه، حروفي وكلماتي وقلمي... ترثيك خليفة بن ســـلمان ولكن لن 

تبكيك ألنك باٍق معي، بصورك بكلماتك ومشاعرك وذكرياتك... بوفائك.
كيـــف أرثيـــك وبأية كلمات أو حروف؟ كيف أرثيـــك وقد غصت بي الحروف؟ كيف 
أرثيـــك يـــا من كنت أرى الوفـــاء معه فوق كل اعتبـــار... كيف أرثيـــك وبأية حروف 
أســـتنطقها يـــا مـــن كنت األمـــان والعطاء؟ يـــا أميري ويـــا صديقي ويا أبـــي وقائدي 

ورمزي، بأي الكلمات أرثيك وقد غصت في فمي الحروف؟.
 وقد رحلت عنا يا روح الوطن لكن ستبقى بصماتك ورمزك، لن نبكيك فقلوبنا تدعو 
لك بالرحمة والســـكينة والســـام، وعظم هللا أجرنا وأجركم، وستبقى يا خليفة بين 
جوانحنا ولن تفارقنا ما حيينا بروحك التي صعدت للســـماء، لك الخلود والسام... 

رحمك هللا خليفة الخير وعزائي بقاؤك حًيا بالوجدان.

تنويرة : لن تنسى الروح توأمها. «

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

مازلت بيننا خليفة...

وداعًا أبا علي
يـــوم حـــزن كبير في تاريخ البحرين، بل في المنطقة وخســـارة فادحة جســـيمة 
برحيل ســـمو األمير اإلنســـان خليفة بن ســـلمان طيب هللا ثراه، لكنها إرادة هللا، 
نعـــم فقدنـــا برحيل األمير خليفة أبا حانيا، وال تســـعنا الكلمات للتعبير عن حجم 
األلـــم ومـــرارة الحـــزن الذي غمر كل ذرة مـــن تراب الوطن بهـــذا المصاب الجلل، 
فقدنـــا أبـــا وقائدا محنكا قل نظيره، وعزاؤنا أن الراحـــل الكبير ترك إرثا وعطاًء 
سيبقى خالدا في جبين الوطن والتاريخ، كما أنه سيبقى مخلدا في وجدان كل 

فرد لما حفلت به سيرته من مواقف مشرفة تستعصي على النسيان.
لقـــد كان رحيـــل ســـمو األمير فادحا نظـــرا للدور الـــذي نهض به طوال مســـيرته 
الحافلـــة باألعمال االســـتثنائية في خدمـــة وطنه وأمته، نعـــم إن األمير الراحل 
هو بحق رجل الحكمة والسام المحب للوطن، إّن الراحل الكبير يعد من القادة 
النادريـــن والقائل الذين وهبوا كل ذرة من كيانهم لخدمة وطنهم وأمتهم.. من 
هنا فإّن حجم الخسارة مضاعف خصوصا في هذا الوقت العصيب فإنه يشكل 
خســـارة ال تعوض ال لمملكة البحرين فحسب، لكن لألمتين العربية واإلسامية، 
كونه الزعيم الداعم للسام، وكم نحن بحاجة إلى رصانة سموه ونهجه الحكيم 

وسياسته المتزنة للتعامل مع األحداث.
يشـــهد القاصـــي والدانـــي للراحـــل الكبيـــر أنـــه مـــن القـــادة االســـتثنائيين، حيث 
اســـتطاع بما يمتلك من رؤية ثاقبة ودبلوماســـية أن يعالج أشد القضايا تعقيدا 
طـــوال حياته، وبفضل بعد نظره فإّن مملكتنا شـــهدت نهضـــة عمرانية وتنموية 
وأصبحت مركزا اقتصاديا مرموقا. إّن غياب األمير اإلنســـان خليفة بن ســـلمان 
ال شـــك ســـيترك فراغا كبيـــرا على صعيـــد القيم اإلنســـانية وســـتفتقده األجيال 

القادمة.
ليس رثاء لهذا القائد الكبير، فالكبار من طراز األمير خليفة بن سلمان ال يغيبون 
لكنهـــم يرحلـــون بأجســـادهم، أمـــا آثارهـــم ومنجزاتهـــم اإلنســـانية والحضاريـــة 
فســـتبقى شـــاهدة على عظمتهم. كم نحـــن حزانى لرحيلك أيها األمير اإلنســـان 
ألنك لم تخذل أحدا يوما ما، وكثيرون مروا بظروف صعبة لكّنك بما كنت تملك 

من قلب كبير وقفت إلى جانبهم حتى عبروا الظروف بأمان.

نم قرير العين أيها الراحل الكبير، والوطن الذي كرست له كل طاقتك وجهدك لن  «
ينسى مواقفك عرفانا بجميل ما أسديت وتقديرا ألدوارك في خدمته بل خدمة 

اإلنسانية بأسرها، ولن نقول في وداعك إال ما يلهج به المؤمنون الصابرون “إنا لله 
وإنا إليه راجعون”.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ



سمو األمير الراحل... حارب األمية وأسس منارة التعليم

ســيظل قلبك “طور” التعليم الذي يقتبس منه اإللهام ويمنحه النبوءات يا خليفة بن ســلمان، وســتظل المنارة التعليمية األولى التي 
يسترشــد الســلك التعليمــي منهــا بوصلته لتحقيق اإلنجــازات. الماضي جزء من ذاكرة الخطاب، ليحاكي الحاضر والمســتقبل، واألمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة كان رجــل النهضــة التعليميــة األول في البحرين، واســتطاع بفضل جهده ودأبه أن ينهــض بهذا القطاع 
الذي يعد عماد تفريخ المخرجات لسوق العمل والنهوض بمشاريع التنمية الكبرى التي كانت البحرين منذ السبعينات على موعد معها.

األمير خليفة بن ســـلمان خاض 
فـــي  الصعبـــة  التعليـــم  معركـــة 
محاربـــة األميـــة والجهـــل وكل 
التحديات التي حولها إلى فرص 
نجـــاح حيث عمل علـــى تطوير 
مســـارات ومناهـــج التعليم في 
والمتوسط  األساســـي  البحرين 
والمهني  واألكاديمـــي  والثانوي 
ضمن ثوابت وطنية لم يســـمح 
مثـــل  فيهـــا  التفريـــط  ألحـــد 
مواءمة التعليم مع سوق العمل 
وتأهيل اإلنســـان البحريني في 
بمـــا  التعليـــم  مختلـــف مراحـــل 

يتالزم مع متطلبات العصر.
النهضـــة  هـــذه  بصمـــات  ولعـــل 
واضحـــة فـــي هـــذا الكـــم الـــذي 
نـــراه من مخرجـــات التعليم من 
مختلـــف  فـــي  البحريـــن  أبنـــاء 
التخصصـــات العلمية والثقافية 
والمعمليـــة بمختلـــف قطاعـــات 
الصناعيـــة  العمـــل  ســـوق 
والتجارية والمالية والمصرفية 

والشرعية والتشريعية.
سموه كان ثاقب البصيرة ولذلك 
وجـــد أن األمـــم تبنـــى بالمعرفة 
والعلـــم والثقافة باعتبار أن هذا 

األكســـير هو الوســـيلة الوحيدة 
للنهضـــة  طريقهـــا  عـــن  التـــي 
وهـــي  والرفعـــة،  واالزدهـــار 
الســـالح الذي يواجـــه به الجهل 

واألمية والتخلف.
فـــي 1957 عيـــن ســـموه رئيًســـا 
وكانـــت  المعـــارف،  لمجلـــس 
أولـــى قراراتـــه زيـــارة ميدانيـــة 
للمدن والقرى؛ من أجل دراســـة 
فتـــح المزيـــد من المـــدارس في 
العشـــرين،  القـــرن  خمســـينات 
يتولـــى  أن  قـــراًرا  وأصـــدر 
البنيـــن  تعليـــم  إدارة  المجلـــس 

والبنات ليتـــم االرتقاء بهما إلى 
أرفع المستويات.

ومنـــذ تلـــك اللحظة أمر ســـموه 
بافتتـــاح المزيـــد مـــن المدارس 
قـــرى  فـــي  والبنـــات  للبنيـــن 
البحرين بصـــورة خاصة، حيث 
وجد أبناء القرى في خمسينات 
القرن العشـــرين تتفشـــى بينهم 
األمية بشكل كبير، وصمم على 
انتشـــار المـــدارس فـــي القـــرى؛ 
للقضـــاء على األمية وكان له ما 

أراد.
بعدها ازداد ســـموه في اإلصرار 

لتطويـــر التعليم، إذ قـــام بمئات 
للمـــدارس  التفقديـــة  الزيـــارات 
مجريـــات  قـــرب  مـــن  ليراقـــب 
العمل بها. وكان من نتيجة ذلك 
التعليميـــة  الخدمـــات  تحســـين 
فقـــد  البـــالد،  فـــي  وتطويرهـــا 
درس مجلـــس المعارف الحاجة 
صفـــوف  فتـــح  إلـــى  الماســـة 
جديـــدة، وتحســـين تعليم اللغة 
أوقـــات  وتحديـــد  اإلنجليزيـــة، 
فـــي  بهـــا  المعمـــول  التدريـــس 
جميع المدارس، والمساواة بين 
الصناعيـــة  المدرســـة  خريجـــي 
الثانويـــة  المدرســـة  وخريجـــي 
عند توظيفهم، وتم وضع قانون 
لإلشـــراف  الخاصـــة  المـــدارس 
والمتابعة الكاملـــة عليها. وبهذا 
مـــن وضـــع  أول  يكـــون ســـموه 

األسس الرئيسة التي من شأنها 
بيـــن  ونشـــره  التعليـــم  تطويـــر 
جميع أبناء المجتمع البحريني.

فتـــرة  طـــوال  ســـموه  سياســـة 
عطائـــه الزاهر ســـاهمت بشـــكل 
التعليـــم  تطـــور  إلـــى  الفـــت 
فـــي  ومواقفـــه  ومخرجاتـــه 
التاريـــخ  ينســـاها  لـــن  التعليـــم 
وشـــعب البحرين، ولعـــل آخرها 
كان الفتا للجميـــع، حيث حضر 
ســـموه قبـــل بضـــع ســـنين إلـــى 
االبتدائيـــة  الســـنابس  مدرســـة 
للبنات، بعد انتشـــار خبر تصدع 
ولـــم  المدرســـة  هـــذه  جـــدران 
يطلب ســـموه تقريـــرا عن حالة 
ســـموه  توجـــه  إذ  المدرســـة، 
بشـــخصه ليقـــف على المســـألة؛ 

ألنها تتعلق بالتربية والتعليم.
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أولــى الراحــل الكبيــر المغفــور لــه بإذن هللا صاحب الســمو الملكي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة 
رحمه هللا، اهتماًما كبيًرا لتســخير كل الجهود من أجل عالم تنعم شــعوبه باالســتقرار والسالم، وعلى 
خارطــة الوطــن العربــي واإلســالمي، يدعــو إلــى جعــل التضامــن العربــي قبس النــور الذي يقــود هذه 
المنطقة إلى أعلى مراتب التنمية في ظل بيئة آمنة ومستقرة، فهذا التعاون هو السبيل األمثل لدرء 
المخاطر التي تحدق بالمنطقة، والطريق األسلم واألنجح لوقف التدخالت في شؤون دول المنطقة.

األمـــن  علـــى  الحفـــاظ  بـــأن  يؤمـــن  ســـموه  كان 
واالســـتقرار، لم يعـــد من بين خيـــارات متعددة بل 
ضرورة تفرضهـــا التحديات األمنيـــة واالقتصادية 
العالميـــة التي تحـــدق بالمنطقة بأشـــكال وصنوف 
متعددة؛ ذلك ألن استهداف هذه المنطقة ومحاولة 
تقويض اســـتقرارها لم يتوقف يوًما، والخروج من 
هـــذه التحديـــات بســـالم دونمـــا أن تتأثر شـــعوبنا، 
وإن حكمـــة قـــادة الدول العربية ســـتقوي منظومة 
التعاون العربي وســـتجعلها أكثر قـــدرة ومنعة في 
مواجهـــة األخطار وفي مقدمتهـــا اإلرهاب، والعمل 

علـــى تطوير العمـــل العربي المشـــترك للتغلب على 
كل التحديات التي تواجه أمتنا العربية.

السياســـة  ثوابـــت  تعكـــس  ســـموه  رؤى  وكانـــت 
البحرينيـــة التـــي تدعـــم كل جهد يســـتهدف تعزيز 
بمســـتوى  واالرتقـــاء  العربـــي  التضامـــن  أواصـــر 
التنســـيق والتشـــاور بين الـــدول العربيـــة؛ من أجل 
بلورة رؤى مشـــتركة بشأن قضايا وأزمات المنطقة 
المختلفـــة، إيمانـــا منها بـــأن ذلك هو أفضل ســـبيل 
للتصـــدي للتحديـــات والمخاطـــر التـــي تهـــدد أمـــن 

المنطقة.

الراحل الكبير امتلك رؤية مستنيرة لعالم ملؤه السالم

ــبــحــريــن ــب ال ــع ــا ش ــاه ــس ــن ــات ســـمـــوه فـــي عـــمـــران الــــمــــدارس لـــن ي ــم ــص ب



وّدعــت مملكــة البحريــن بانــي نهضتهــا وأميرهــا المعطاء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفــة رئيس مجلس الــوزراء لتفقد 
رمًزا من رموزها وأحد أبرز رجاالتها الذي ســّخر حياته في ســبيل رفعتها 

وإعالء مكانتها بين األمم.

 ســـيرة الشـــيخ خليفـــة بـــن ســـلمان 
آل خليفـــة حافلـــة بالبـــذل والعطاء 
وشـــملت كافـــة مجـــاالت قطاعـــات 
الدولـــة، ومن بينها القطاع الشـــبابي 
والرياضـــي والـــذي حظـــي باهتمـــام 
مـــن  العديـــد  عبـــر  ســـموه  ودعـــم 
المشـــاريع والمبـــادرات والمنجـــزات 
التـــي عـــّززت مكانـــة البحريـــن على 
خارطـــة الرياضـــة البحرينية، حيث 
خســـرت الرياضة في المملكة داعًما 
ا لها على مدى أكثر  كبيـــًرا وأًبا روحيًّ

من 60 عاًما.
 وقد أولت الحكومة برئاســـة سموه 
الشـــبابية  بالحركـــة  بالًغـــا  اهتماًمـــا 
هـــذا  أصبـــح  حتـــى  والرياضيـــة 
القطـــاع إحـــدى العالمـــات المضيئة 
لنهضـــة الوطـــن ورقيـــه، ولقـــد كان 
لســـموه دور بارز في تشييد اللبنات 
الرياضيـــة  الحركـــة  ألركان  األولـــى 
من خالل تأســـيس المجلس األعلى 
والمؤسســـة  والرياضـــة  للشـــباب 
العامـــة للشـــباب والرياضة وإشـــهار 
الرياضيـــة  واألنديـــة  االتحـــادات 

واللجنة األولمبية البحرينية.

تأسيس نادي الرفاع وعالقته 
مع كرة القدم

منـــذ نشـــأة ســـمو الشـــيخ خليفة بن 
سلمان آل خليفة في طفولته وصباه 
كان متابًعـــا لكـــرة القـــدم، وقـــد بارك 
ســـموه ودعم تأســـيس نادي الرفاع 
)الرفـــاع الغربـــي ســـابًقا( عندمـــا تـــم 
دمـــج الفريق الذي كان يحمل اســـم 
ســـموه في منطقة الرفـــاع مع فريق 
الشـــيخ إبراهيم بن حمد آل خليفة، 
وقـــد حرص الراحل على المشـــاركة 
فـــي تدريبـــات الفريـــق بـــكل تواضع 
وتوفير مختلف مســـتلزمات الفريق 
مـــن كوادر فنية وإدارية وتجهيزات 
رغم مسئولياته الرسمية في الجهاز 

اإلداري للحكومـــة حتى أصبح نادي 
األنديـــة  أبـــرز  أحـــد  اليـــوم  الرفـــاع 
الوطنيـــة بفضـــل مؤسســـه وداعمـــه 

خليفة بن سلمان.

صاحب فكرة أول استاد 
رياضي

ويعتبـــر الراحل صاحب فكـــرة بناء 
القـــدم  لكـــرة  رياضـــي  اســـتاد  أول 
فـــي المملكة، حيث إنـــه كان يحضر 
المالعـــب  فـــي  النهائيـــة  المباريـــات 
همـــوم  يعايـــش  وكان  المكشـــوفة 
ومشـــاكل الالعبين وقد طرح سموه 
علـــى االتحاد البحرينـــي لكرة القدم 
فـــي مطلع ســـتينيات القرن الماضي 
فكـــرة إنشـــاء اســـتاد رياضـــي لكرة 
القدم فلقيت تلـــك الفكرة الترحيب 
مـــن االتحـــاد والمهتميـــن بالرياضـــة 
محدوديـــة  رغـــم  النـــور  لتجـــد 

اإلمكانيات.
فقد افتتح يوم الجمعة 22 ديسمبر 
بمنطقـــة  االتحـــاد  اســـتاد   1961
األميـــر  االفتتـــاح  ورعـــى  المحـــرق 
الراحـــل الشـــيخ عيســـى بن ســـلمان 
آل خليفة ولم يكتف الشـــيخ خليفة 
بن ســـلمان آل خليفة بطـــرح الفكرة 
ـــا عندمـــا كان مديًرا  بـــل دعمها ماديًّ

للمالية بحكومة البحرين.
وفـــي مرحلـــة الحقـــة وّجـــه ســـموه 
بأن يكـــون ضمـــن مرافق ومنشـــآت 
مدينة عيســـى الســـكنية بناء استاد 
مدينة عيســـى )استاد مدينة خليفة 
مدينـــة  بمنطقـــة  ـــا  حاليًّ الرياضيـــة 
ا عام  عيســـى( والـــذي افتتح رســـميًّ

.1969

وفـــي عهد ســـموه شـــهدت البحرين 
بنـــاء  صعيـــد  علـــى  كبيـــرة  طفـــرة 
المنشآت الرياضية الحًقا، حيث دعم 
الراحـــل بنـــاء العديـــد من المنشـــآت 
الرياضية الكبرى مثل مدينة عيسى 
الرياضية ومدينـــة خليفة الرياضية 
اللتين تشـــكالن منارتيـــن مضيئتين 
في ســـماء الرياضة البحرينية وكان 
لهما دور فعال في تنظيم العديد من 
الرياضية  المهرجانـــات والبطـــوالت 
والدوليـــة  والعربيـــة  الخليجيـــة 
وإظهارهـــا بالصورة المشـــرقة إيماًنا 
مـــن ســـموه بأهميـــة توفيـــر المنـــاح 
أمـــام  الماليـــة  والظـــروف  المالئـــم 
شـــباب المملكة لممارســـة هواياتهم 

الرياضية.

رعاية المسابقات

كان للراحـــل اهتمـــام بدعـــم ورعاية 
شـــتى  فـــي  المحليـــة  المســـابقات 
وافـــق  حيـــث  الرياضيـــة،  األلعـــاب 
كأس  “دوري  إطـــالق  علـــى  ســـموه 
خليفة بن ســـلمان لكـــرة القدم” على 
مســـابقة الدوري الممتاز لكرة القدم 
ابتـــداء مـــن موســـم 2006 – 2007 
 2009  –  2008 موســـم  ولغايـــة 
مـــع توفيـــر مكافـــآت ماليـــة ســـخية 
لألبطـــال انطالًقا من حرص ســـموه 

على تشجيع أبنائه الرياضيين.
الســـلة  كـــرة  أســـرة  تشـــرفت  كمـــا 
البحرينية باســـتحداث بطولة كأس 

خليفة بن ســـلمان لكرة السلة والتي 
الموســـم  األولـــى  نســـختها  أقيمـــت 
ويحصـــل   2016/2017 الماضـــي 
مكافـــآت  علـــى  والوصيـــف  بطلهـــا 
مالية، ونالت المسابقة أهمية كبيرة 
قبـــل جميـــع  مـــن  ا  تنافســـيًّ وزخًمـــا 
األنديـــة التـــي تتطلع للظفـــر باللقب 
والتشرف بالسالم على سمو رئيس 

الوزراء.

دعم سخي أثمر عن إنجازات 

باهرة

دعم صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة للحركة 
وتهيئـــة  المملكـــة  فـــي  الرياضيـــة 
أبطالهـــا  أمـــام  المثاليـــة  األجـــواء 
ومنتسبيها قادها إلى تحقيق العديد 
مـــن المنجزات والمكتســـبات، حيث 
أصبح القطـــاع الرياضي والشـــبابي 
بـــارزة  وعالمـــة  مشـــرفة  واجهـــة 
لنهضـــة الوطن ورقية، حيث حّققت 
البحرينيـــة  واألنديـــة  المنتخبـــات 
العديد من اإلنجـــازات المتميزة في 

مختلف األلعاب الرياضية.
الموقـــرة  الحكومـــة  لدعـــم  وكان 
برئاســـة ســـموه مـــن خـــالل توفيـــر 
الميزانيـــات وإقامـــة مشـــاريع البنية 
التحتية وإتاحة المجال أمام إشهار 
األنديـــة واالتحـــادات الرياضية دور 
بـــارز فـــي تهيئـــة األرضيـــة الخصبة 
أمـــام أبناء الوطـــن لإلنجاز واإلبداع 

وهـــو  الوطـــن خفاقـــة  رايـــة  ورفـــع 
مـــا قـــاد أبطـــال وبطـــالت البحريـــن 
العتالء منصات التتويج، ومن أبرز 
تلـــك اإلنجـــازات فـــوز العـــداء أحمد 
حمادة بـــأول ميدالية ذهبية لمملكة 
البحرين في دورة األلعاب اآلسيوية 
في النســـخة العاشـــرة التـــي أقيمت 
بســـيئول عام 1986 في سباق 400 
متـــر، كمـــا أنـــه أحـــرز أول ميداليـــة 
لبـــالده بفـــوزه بالميداليـــة البرونزية 
في ســـباق 400 متـــر حواجز بدورة 
التـــي  التاســـعة  األلعـــاب اآلســـيوية 

أقيمت في نيودلهي 1982م.
وعقـــب ذلك وبفضل اهتمام ســـموه 
بالقطاع الرياضي توالت اإلنجازات 
في كال من ألعاب الكرة الطائرة وكرة 
ا، وتواصلت في  ا وعربيًّ اليد خليجيًّ
كرة القـــدم وألعاب القوى والبولينج 
والرماية وكرة الســـلة وكرة الطاولة 
والســـباحة  العســـكرية  والرياضـــات 
األجســـام  وبنـــاء  األثقـــال  ورفـــع 
ال  التـــي  اإلنجـــازات  مـــن  والعديـــد 

يتسع المجال لذكرها.

استقبال األبطال

كانـــت الرياضـــة والرياضيـــون دوًما 
فـــي قلب ووجـــدان صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان، 
وقـــد حرصـــت الحكومـــة برئاســـته 
علـــى توفيـــر كافـــة وســـائل الدعـــم 
الشـــبابية  للحركـــة  والمســـاندة 

ـــا، بـــل إنه  ـــا ومعنويًّ والرياضـــة ماديًّ
تعـــدى ذلـــك ليصـــل إلـــى اســـتقبال 
وتقديرهـــم  والبطـــالت  األبطـــال 
وتكريمهـــم والثنـــاء عليهـــم، حيـــث 
دأب الراحل على اســـتقبال أصحاب 
الرياضيـــة وتشـــجيعهم  اإلنجـــازات 
ألنه يؤمن بـــأن الرياضي المنجز هو 

ثروة وطنية كبيرة.
كما أن الراحل كان يحضر البطوالت 
ويكـــرم األبطال ويرعـــى الكثير من 
المسابقات ويتواصل مع الرياضيين 
ويبادلهم األحاديـــث الودية انطالقا 
مـــن ســـجاياه الكريمـــة المتمثلة في 

البساطة والتواضع.

اليوم الرياضي

ومن أهم مظاهر دعم سموه للحركة 
الصـــادر عـــن  هـــو األمـــر  الرياضيـــة 
ســـموه عام 2017 بتخصيص نصف 
يوم عمل للنشاط الرياضي، بمناسبة 
لمملكـــة  الوطنـــي  الرياضـــي  اليـــوم 
البحريـــن، وتوجيـــه ســـموه الكريـــم 
لكافة الوزارات والهيئات الحكومية، 
بتنظيـــم فعاليـــات رياضيـــة في هذا 
اليـــوم تتيـــح لموظفيهـــا المشـــاركة 
ا  فيـــه، لتحقيق ما يهـــدف إليه صحيًّ
ا وتعزيـــز مفهوم الرياضة  واجتماعيًّ
الوعـــي  مســـتوى  ورفـــع  للجميـــع 
بأهميـــة الرياضة ودورهـــا في حياة 
الفرد والمجتمع، وهي من المبادرات 
الكفيلـــة بالحفاظ علـــى صحة الفرد 
عبـــر تواصـــل ومشـــاركة مجتمعيـــة 
بين أفراد المجتمـــع البحريني لتدل 
على الرؤى السديدة لسموه الكريم، 
نحـــو تحقيـــق تنمية مســـتدامة في 

مملكة البحرين.

سموه مستقباًل منتخب كرة القدم في بانكوك بشهر يوليو 2008

الراحل متّوًجا المحرق ببطولة كأس سموه لكرة القدم 2007 رئيس الوزراء مستقباًل رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم

خليفــة بــن سلمـان.. راعـي النهضـة الرياضيـة وداًعـا
كـــــــروي اســـــــتـــــــاد  أول  بــــــنــــــاء  فــــــكــــــرة  صــــــاحــــــب  الــــــــراحــــــــل 

بصمات ومآثر عديدة للراحل في دعم 
القطاعين الشبابي والرياضي

أّسس نادي الرفاع ووّجه ببناء المنشآت 
لألندية واالتحادات

الرياضة البحرينية.. تخسر داعمها وباني 
نهضتها

حضور متواصل بالفعاليات ورعاية 
لألحداث الرياضية

توجيه سموه بتخصيص نصف يوم عمل 
باليوم الرياضي يعكس اهتمامه بالرياضة

حسن علي
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إنجازات باهرة عاشتها الرياضية في 
حكومة خليفة بن سلمان
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بسم هللا الرحمن الرحيم

بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره نتـقـدم
بخالص العزاء والمواساة إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه

وسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء

وسمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

وشعــــب البحريــــن
بوفاة المغفور له  بإذن هللا تعالى صاحب السمو الملكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء 

داعين المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته 

وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان.

عمـوم عائلـة الزامــــل في مملكة البحريـن
والمملكــة العربيــة السعوديــة
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رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

 واإلدارة التنفيذية وجميع العاملين في

شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات

حفظه اهلل ورعاه
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء

ّ ّ

        

               

 

 �وزير األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمرا

ووكالء الوزارة والرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمرا� واملدراء العامون والوكالء املساعدون 

وجميع منتسبي الوزارة
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بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره نتـقـدم
بخالص العزاء والمواساة إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه

وسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء

وسمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

وشعــــب البحريــــن
بوفاة المغفور له  بإذن هللا تعالى صاحب السمو الملكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء 

داعين المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان

رئيس واعضاء مجلس االدارة 
وجميع منتسبي سيتي

بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره نتـقـدم
بخالص العزاء والمواساة إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه

وسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء

وسمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

وشعــــب البحريــــن
بوفاة المغفور له  بإذن هللا تعالى صاحب السمو الملكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء 

داعين المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان.

جميل امين وفا وابناؤه رمزي وسامي وفا
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بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره نتـقـدم
بخالص العزاء والمواساة إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه

وسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء

وسمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

وشعــــب البحريــــن
بوفاة المغفور له  بإذن هللا تعالى صاحب السمو الملكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء 

داعين المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان.

عائلة المرحوم محمد عبدالنور البستكي

بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره نتـقـدم
بخالص العزاء والمواساة إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه

وسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء

وسمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

وشعــــب البحريــــن
بوفاة المغفور له  بإذن هللا تعالى صاحب السمو الملكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء 

داعين المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان.
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بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره نتـقـدم
بخالص العزاء والمواساة إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه

وسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء

وسمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

وشعــــب البحريــــن
بوفاة المغفور له  بإذن هللا تعالى صاحب السمو الملكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء 

داعين المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان

بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره نتـقـدم
بخالص العزاء والمواساة إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه

وسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء

وسمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

وشعــــب البحريــــن
بوفاة المغفور له  بإذن هللا تعالى صاحب السمو الملكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء 

داعين المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان.

ناصر علي األهلي وجميع أفراد عائلته وجميع العاملين في مجموعة ناصر علي األهلي 
وكالة ناصر العقارية ومؤسسة االهلي للمقاوالت وشركة أجواد للتطوير العقاري
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بسم هللا الرحمن الرحيم

بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره نتـقـدم
بخالص العزاء والمواساة إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه

وسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء

وسمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

وإلى جميع أفراد العائلة المالكة الكرام و شعب البحرين الوفي
بوفاة المغفور له  بإذن هللا تعالى صاحب السمو الملكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء 

داعين المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته 
وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان.

Ambassador Amable R. Aguiluz V, DBA 

Chairman of the Board of Trustees – AMA International University- Bahrain,   Athena Private School for Special Education,    AMA International Training Institute

Chairman Emeritus, AMA Education System

Philippine Presidents’ Special Envoy to the Gulf Cooperation Council

Dr. Amable C. Aguiluz IX

CEO and Vice Chairman, AMA Education System

Honorary Consul, Honorary Consulate of the Kingdom of Bahrain to the Philippines
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بسم هللا الرحمن الرحيم

بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره نتـقـدم
بخالص العزاء والمواساة إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه

وسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء

وسمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

وشعــــب البحريــــن
بوفاة المغفور له  بإذن هللا تعالى صاحب السمو الملكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء 

داعين المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته 

وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره نتـقـدم
بخالص العزاء والمواساة إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه

وسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء

وسمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

وشعــــب البحريــــن
بوفاة المغفور له  بإذن هللا تعالى صاحب السمو الملكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء 

داعين المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته 

وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره نتـقـدم

بخالص العزاء والمواساة إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه

وسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء

وسمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

وشعــــب البحريــــن

بوفاة المغفور له  بإذن هللا تعالى صاحب السمو الملكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء 

داعين المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته 

وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان.

مجلــس الشـــورى
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بسم هللا الرحمن الرحيم

بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره نتـقـدم
بخالص العزاء والمواساة إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه

وسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء

وسمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

وشعــــب البحريــــن
بوفاة المغفور له  بإذن هللا تعالى صاحب السمو الملكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء 

داعين المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته 

وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان.

عائلـــــة الحــــــداد
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بسم هللا الرحمن الرحيم

بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره نتـقـدم
بخالص العزاء والمواساة إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه

وسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء

وسمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

وشعــــب البحريــــن
بوفاة المغفور له  بإذن هللا تعالى صاحب السمو الملكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء 

داعين المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته 
وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان.
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بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره نتـقـدم
بخالص العزاء والمواساة إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه

وسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء

وسمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

وشعــــب البحريــــن
بوفاة المغفور له  بإذن هللا تعالى صاحب السمو الملكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء 

داعين المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان.

عبدالرحمن وعبدهللا أبناء عبدهللا محمد جمعة

ِتي« ًة َفاْدُخِلي ِف ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَّ ِك َراِضَيًة َمْرِضيَّ ُة اْرِجِعي ِإَلى َربِّ ْطَمِئنَّ ْفُس اْلُ ُتَها النَّ ِتي«»َيا َأيَّ ًة َفاْدُخِلي ِف ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَّ ِك َراِضَيًة َمْرِضيَّ ُة اْرِجِعي ِإَلى َربِّ ْطَمِئنَّ ْفُس اْلُ ُتَها النَّ »َيا َأيَّ

نتقدم 
بأحر التعازي وعظيم المواساة إلى

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه
وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

وسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء
وسمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

وسمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء والرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة

وشعب البحرين

بوفاة المغفور له  بإذن اهلل تعالى
صاحب السمو الملكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء
داعين المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان

صدق اهلل العظيم

بسم اهلل الرحمن الرحيــمبسم اهلل الرحمن الرحيــم

إنا هلل وإنا إليه راجعون

 رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وجميع منتسبي جمعية الكلمة الطيبة ودار المحرق لرعاية الوالدين
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بسم هللا الرحمن الرحيم

بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره نتـقـدم

بخالص العزاء والمواساة إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه

وسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء

وسمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

وشعــــب البحريــــن

بوفاة المغفور له  بإذن هللا تعالى صاحب السمو الملكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء 

داعين المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته 

وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان.

أحمد بن محمد آل خليفة
رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية

الوكالء وجميع العاملين بالديوان
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بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره نتـقـدم
بخالص العزاء والمواساة إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه

وسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء

وسمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

وشعــــب البحريــــن
بوفاة المغفور له  بإذن هللا تعالى صاحب السمو الملكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء 

داعين المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان.

محمد جابر زباري

بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره نتـقـدم
بخالص العزاء والمواساة إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه

وسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء

وسمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

وشعــــب البحريــــن
بوفاة المغفور له  بإذن هللا تعالى صاحب السمو الملكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء 

داعين المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان.

بسم هللا الرحمن الرحيم



local@albiladpress.com

الخميس 12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع األول 1442 - العدد 4412
68

بسم هللا الرحمن الرحيم

بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره نتـقـدم
بخالص العزاء والمواساة إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه

وسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء

وسمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

وشعــــب البحريــــن
بوفاة المغفور له  بإذن هللا تعالى صاحب السمو الملكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء 

داعين المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته 
وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان.

اريكسكو للصرافة - طيران كاثي باسيفيك - طيران دلتا - ماغنام للسفريات - شركة سيمنز - صنشاين للسياحة - يونيسكنز للتنظيفات 
يونيتاك - شركة اتحاد الممونين والمقاولين - الخدمات الدولية للسفريات
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بسم هللا الرحمن الرحيم

بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره نتـقـدم
بخالص العزاء والمواساة إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه

وسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء

وسمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

وشعــــب البحريــــن
بوفاة المغفور له  بإذن هللا تعالى صاحب السمو الملكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء 

داعين المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته 

وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان.

رئيس واعضاء مجلس االدارة 
واالدارة التنفيذية وجميع العاملين في
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الصحافة العالمية تنقل خبر رحيل فقيد البحرين  الكبير 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

 تناقل العديد من الصحف والمواقع 
األجنبيــة الكبيرة خبــر وفاة المغفور 
لــه بــإذن هللا رئيس الــوزراء صاحب 
بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
سلمان آل خليفة ”رحمه هللا وأسكنه 
فســيح جناته“ الذي انتقل إلى جوار 
مستشــفى  فــي  أمــس  صبــاح  ربــه 
مايــو كلينــك فــي الواليــات المتحدة 

األميركية.
”بلومبيــرغ“  محطــة  ونقلــت 
االقتصاديــة الخبر في رأس موقعها 
الدوليــة  قناتهــا  وعبــر  اإللكترونــي 
الخبــر الحزين وقالــت: “وفاة رئيس 
بــن  خليفــة  األميــر  البحريــن  وزراء 
ســلمان آل خليفــة، كما ذكــرت وكالة 
وأكــدت  الرســمية،  البحريــن  أنبــاء 

الوكالــة أن الراحــل الكبيــر قد توفى 
فــي وقــت مبّكــر مــن صبــاح اليــوم 
)أمــس( في مستشــفى مايــو كلينيك 

بالواليات المتحدة”.
ونقلــت وكالــة رويتــرز العالميــة عبــر 
خبــر  المتنوعــة  الرســمية  مواقعهــا 
رحيــل وفــاة صاحــب الســمو الملكي 

األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء البحريني ”رحمه هللا“ 
وكتبــت: “أعلــن القصــر الملكــي فــي 
البحريــن اليوم األربعــاء وفاة األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، أكبــر 
رئيــس وزراء فــي العالــم، والحليــف 
الســعودية  العربيــة  للمملكــة  القــوي 
مــا  بحســب  المتحــدة،  والواليــات 
البحرينيــة  األنبــاء  وكالــة  ذكرتــه 

الرسمية...”.

 وخّصصــت قنــاة ســي ان بــي ســي 
مســاحة كبيــرة للخبــر الحزيــن عبــر 
قناتهــا وموقعهــا الرســمي الــذي ذكر 
الخبــر نقالً عن تويتــر: “توفي األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيس 
وزراء البحرين، وفق ما أعلن القصر 
الملكــي اليــوم األربعــاء علــى تويتر، 
ومــا أكدتــه وكالــة األنبــاء البحرينية 

الرسمية“.
 ومن المواقع اإلخبارية الكبيرة التي 

نقلــت الخيــر أيًضــا الموقــع الرســمي 
لفوربس الشــرق االوســط الــذي نقل 
لغــات.  بعــدة  مواقعهــا  عبــر  الخبــر 
وخصصــت الوكالــة األلمانية األخبار 
عيــر منصاتهــا اإلخباريــة مســاحات 
دي  وكالــة  وقدمــت  الرحيــل،  لخبــر 
بــي ايه انترناشــونال الخبر مع صور 
تجمع راحل البحرين الكبير مع عدد 
وكتبــت:  األلمــان  المســؤولين  مــن 
“أعلــن اليــوم األربعــاء فــي البحريــن 
وفــاة األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
خليفــة الــذي شــغل منصــب رئيــس 
وزراء البحريــن منــذ 1971 عــن عمر 

يناهز 84 عاًما”.

 

ونقــل التلفزيــون الهنــدي خبر رحيل 
صاحب الســمو الملكي األمير خليفة 
بــن ســلمان رحمــه هللا وكتبت: “نعى 
الديــوان الملكــي البحرينــي صاحــب 
بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
الــوزراء  رئيــس  خليفــة  آل  ســلمان 
جــوار  إلــى  انتقــل  الــذي  البحرينــي 
مستشــفى  فــي  اليــوم  صبــاح  ربــه 
مايــو كلينــك فــي الواليــات المتحدة 
األنبــاء  وكالــة  بحســب  األميركيــة 
او  فــي  قنــاة  ونقلــت  البحرينيــة..“. 
دبليــو األميركية بأن البحرين فقدت 
رئيســي  خبــر  فــي  وزرائهــا  رئيــس 
الناطقــة  وقنواتهــا  موقعهــا  عبــر 

باإلنجليزية واإليرانية.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر
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بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره نتـقـدم
بخالص العزاء والمواساة إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه

وسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء

وسمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

وشعــــب البحريــــن
بوفاة المغفور له  بإذن هللا تعالى صاحب السمو الملكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء 

داعين المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان.

{ اإنا لله واإنا اإليه راجعون }

بـمــزيــد مــن الأ�ســى واحلـــزن
نتقـــدم بــاأحر  التـعــازي وعـظـــيـم املوا�ســـاة اإلى مـقــام 

حـ�ســرة �سـاحـب �جلــاللة �ملـلك حـمــد بـن عـيـ�سـى �آل خـلـيـفـة
عـــاهــل البــالد املفــدى حـفظــه اهلل ورعــاه

و�إلى �ساحب �ل�سـمـو �ملـلـكـي �لأمـري �سـلـمـان بـن حـمــد �آل خـلـيـفـة
ويل العــهـد نــائب القـائـد الأعـلـى رئـيــ�س مـجـلـ�س الوزراء حـفـظـه اهلل ورعـــاه

و�إلى �سـمـو �ل�ســيـخ عـلـي بـن خـلـيـفــة �آل خـلـيـفـة
نـائـب رئـيـ�س جمـلـ�س الـــوزراء

و�إلى �سـمــو �ل�سـيــخ �سـلـمــان بـن خـلـيـفــة  �آل خـلـيـفـة
م�ســتـ�ســار رئـيــ�س مـجـلـ�س الوزراء 

واإلى عـمــوم العـائـلــة املـالكة الكـريـمـة وحـكـــومـة و�ســعـب مـمـلـكـة البـحــــريـن  
يف وفاة املغفور له باإذن اهلل تعالى

�سـاحـب �لـ�سـمـو �لـمـلـكـي �لأمـري خـلـيـفـة بـن �سـلـمـان �آل خـلـيـفة
رئيــ�س جمل�س الــوزراء الــذي انـتـقــل اإلـى جـــوار ربــه  

داعني املولى عز وجل اأن يتغمد فقيد الوطن بوا�سع رحمته واأن ي�سكنه ف�سيح جناته واأن يلهمنا جميعا ال�سرب وال�سلوان.

رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة والع�سو املنتدب والإدارة التنفيذية وجميع منت�سبي 
�ل�ســـركــة �لـعـربـيــة لـبـنـاء و�إ�ســالح �ل�سـفـــن )�أ�سري(
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بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره نتـقـدم
بخالص العزاء والمواساة إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه

وسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء

وسمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

وشعــــب البحريــــن
بوفاة المغفور له  بإذن هللا تعالى صاحب السمو الملكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء 

داعين المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان

وزارة الخارجيــــة

بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره
يتقدم رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي وجميع العاملين 

في شركة البحرين للسينما ش.م.ب بخالص التعازى إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه

وسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء

وسمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

وشعــــب البحريــــن
بوفاة المغفور له  بإذن هللا تعالى صاحب السمو الملكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء 

داعين المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته 

وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان.
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عـــائــلـــة شــيــرازي

بـمـزيــد مــن الحـــزن واألســـــى
نـتــقــدم

بخــالـــص العــــزاء وصـــادق المــــواســـــاة إلـــــى
مـقـام ح�صرة �صـاحـب الـجـاللـة

الـمـلـك حـمـد بـن عـي�صـى اآل خـلـيـفـة
ملك مملكة البحرين المفدى حفظه اهلل ورعاه

واإلـى �صـاحـب الـ�صـمــو الـمـلـكـي
الأمـيـر �صـلـمــان بـن حـمــد اآل خـلـيـفـة

ولي العهد نائب القائد األعلى
 النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

واإلـى �صـمـو ال�صـيخ عـلـي بـن خـلـيفـة اآل خـليـفة
نائب رئيس مجلس الوزراء

واإلـى �صـمـو ال�صـيخ �صلمـان بـن خـلـيفـة اآل خـليـفة
مستشار رئيس مجلس الوزراء

واإلـى العـائـلـة المـالكـة الـكريـمـة

و�صعـب مـملـكـة البحـرين الـوفـي

فـــي وفـــاة فقـيـد البحــريـن الـغــالـي المـغـفــور لـــه بــإذن اهلل تعـالـــى
�صـاحـب الـ�صـمـو الـمـلـكـي

الأمـيـر خـلـيـفـة بـن �صـلـمـان اآل خـلـيـفـة
رئيس مجلس الوزراء 

داعـيـن المـولـى القـديـر أن يتغـمـد الفقـيـد الكبـيـر
 بـواسـع رحمـتـه ويسـكـنـه فسـيـح جـنـاتــه
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بسم هللا الرحمن الرحيم

بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره نتـقـدم
بخالص العزاء والمواساة إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه

وسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء

وسمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

وشعــــب البحريــــن
بوفاة المغفور له  بإذن هللا تعالى صاحب السمو الملكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء 

داعين المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته 
وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان.


