
أدى عاهـــل البـــالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
صباح أمـــس، صالة الجنـــازة على 
جثمان فقيد الوطن صاحب السمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة )رحمه هللا(، بجامع الشـــيخ 

عيسى بن سلمان بالرفاع.
كما أدى الصالة بمعية جاللته ولي 
العهـــد نائـــب القائد األعلـــى رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
وكبار أفراد العائلة المالكة الكريمة 
وكبـــار ضباط قوة دفـــاع البحرين 
والحـــرس  الداخليـــة  ووزارة 

الوطني.

بعد ذلـــك تقبل جاللة ملـــك البالد، 
بحضـــور ســـمو ولـــي العهـــد نائـــب 
الـــوزراء،  رئيـــس  األعلـــى  القائـــد 
التعازي بوفاة فقيد الوطن صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بن 
ســـلمان آل خليفة )رحمه هللا(، من 
كبـــار أفراد العائلة المالكة الكريمة، 
حيـــث أعربوا عـــن خالص تعازيهم 
وصـــادق مواســـاتهم لجاللتـــه في 
هذا المصاب، ضارعين إلى المولى 
الفقيـــد  يتغمـــد  أن  القديـــر  العلـــي 
بواســـع رحمته ورضوانه ويسكنه 
فســـيح جناتـــه، وأن يحفظ جاللة 
الملك ويديم علـــى جاللته موفور 

الصحة والسعادة.

جاللة الملك  يؤدي صالة الجنازة على جثمان صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة )رحمه الله(، بجامع الشيخ عيسى بن سلمان بالرفاع

سمو ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء يحضر مراسم دفن جثمان صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة )رحمه الله( بمقبرة الحنينية بالرفاع

بحضـــور ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد 
صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  األعلـــى 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، أقيمت مراسم دفن 
جثمان فقيد الوطن صاحب السمو 
الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل 

خليفـــة )رحمـــه هللا(، صبـــاح امـــس 
بمقبرة الحنينية بالرفاع.

كمـــا شـــارك في مراســـم الدفن كبار 
أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار 
ضباط قوة دفـــاع البحرين ووزارة 

الداخلية والحرس الوطني.

 بعـــد ذلـــك تقبـــل صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
فقيـــد  بوفـــاة  التعـــازي  خليفـــة  آل 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الوطـــن 
األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
)رحمـــه هللا( من كبار أفـــراد العائلة 

المالكـــة الكريمة، حيـــث أعربوا عن 
أحـــر تعازيهـــم وصادق مواســـاتهم 
لســـموه في هذا المصاب، ضارعين 
الى المولـــى العلي القدير أن يتغمد 
الفقيـــد بواســـع رحمتـــه ورضوانـــه 

ويسكنه فسيح جناته.
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تشييع جثمان سمو األمير خليفة بن سلمان إلى مثواه األخير

جاللة الملك يؤدي صالة الجنازة على جثمان فقيد الوطن

ــة ــم ــري ــك ــار أفـــــــراد الـــعـــائـــلـــة الـــمـــالـــكـــة ال ــ ــب ــ ــي الـــعـــهـــد وك ــ بـــحـــضـــور ســـمـــو ولـ

ســـلمان بـــن  خليفـــة  األميـــر  ســـمو  برحيـــل  تعازيهـــم  علـــى  الجميـــع  يشـــكر  جاللتـــه 

لســـنوات طويلـــة ارتبط اســـم مملكة البحرين بالمغفـــور له بإذن هللا 
تعالـــى صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة، 
الذي تصدر المشـــهد السياسي منذ بداية عهد شقيقه الراحل، رفيق 
دربه، الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البحرين السابق، فقد 
كان بين الشـــقيقين ارتباط روحي يضرب به المثل، وال يمكن ألحد 
أن يتصـــور متانتـــه وقوته، حتـــى أن المواطن البحرينـــي، أو الزائر، 
يـــرى بالعيـــن المجردة الصفـــات المشـــتركة بين الشـــقيقين )رحمهما 

هللا(.
كان التواضع سمة واضحة اقتسمها الشقيقان بشكل يجعل اإلنسان 
يخجـــل من نفســـه أمام تلـــك القامات العظيمـــة وتواضعها. في أحد 
األيام اتصل بي رقم عادي من البحرين ليس فيه رقم يشـــبه اآلخر، 
لدرجة أنني ترددت قبل الرد عليه، ثم رددت، فإذا الذي على الطرف 
اآلخر يقول لي “معك خليفة بن ســـلمان” ، هكذا من دون ألقاب، وال 
مقدمات، وال سكرتارية، فوجئت باالتصال والمتصل، فقلت بعفوية 

خليفة بن سلمان ماغيره؟ قال “نعم”.
فلم أعد أعرف ما أقول!

تحـــدث معـــي )رحمـــه هللا( نحو ربع ســـاعة، تأكدت خاللهـــا من نبرة 
الصوت، وعرفت كم هو عظيم متواضع )رحمه هللا(.

أحرص في كل زيارة للبحرين على الســـالم على هذا اإلنسان الكبير 
والزعيـــم الرائـــع، وفي كل مرة أجده أكثر تواضعا مما ســـبق، لدرجة 
تجعلني ال أتصور البحرين من دون خليفة بن ســـلمان، الذي عاشت 

األجيال في هذا البلد الجميل على محبته وتوجيهاته وقيادته.
المؤســـف حقـــا أنني أجد القلم عاجـــزا عن رثاء هـــذا الراحل الكبير، 
لكنها سنة الحياة، فالبد من الرحيل، ومثل خليفة بن سلمان يرحل 

مأسوف عليه، فيترحم عليه من ال يعرفه فكيف بمن يعرفه؟
اللهم اجعله في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء... آمين.

طالل السعيد

أمير التواضع

وداع أمير القلوب..
اليوم المؤلــم بذاكرتنــا الوطنيــة

)17(

)08(

كلمة ^

)١٤( )١٥( 
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بسم هللا الرحمن الرحيم

مبزيد من احلزن واألسى
 نتـقـدم بخالص التعازي إلى

حضرة صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه اهلل ورعاه
ملك مملكة البحرين املفدى

وإلى صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء

وسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة 
نائب رئيس مجلس الوزراء

وسمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة 
مستشار سمو رئيس الوزراء
وإلى العائلة املالكة الكرمية

وشعــــب مملكة البحريــــن الويف
في وفاة فقيد البحرين الغالي المغفور له  بإذنه هللا تعالى

صاحب السمو امللكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه اهلل
رئيس الوزراء 

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

 رجل األعمال السعودي
علي إبراهيم طلب إبن حسان الشمري
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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.

أعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية وجميع منتسبي
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تتقدم بأحر التعازي وعظيم المواساة إلى مقام 

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 مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة 
 نائب رئيس مجلس الوزراء

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

وإلى عموم العائلة المالكة الكريمة، وحكومة وشعب مملكة البحرين

في وفاة المغفور له  بإذن اهلل تعالى

 صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الذي انتقل إلى جوار ربه

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

علماء جدحفص ووجهاؤها ورجاالتها ومؤسساتها

إنا هلل وإنـــــا إليــــه راجعـــــون

تتقدم بأحر التعازي وعظيم المواساة إلى مقام 

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 مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة 
 نائب رئيس مجلس الوزراء

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

وإلى عموم العائلة المالكة الكريمة، وحكومة وشعب مملكة البحرين

في وفاة المغفور له  بإذن اهلل تعالى

 صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الذي انتقل إلى جوار ربه

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

جمعية الرابطة االسالمية 

إنا هلل وإنـــــا إليــــه راجعـــــون
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نتقدم
بأحر التعازي وعظيم املواساة إىل

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

وصاحب السمو امللكي األمري سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس 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 امللكي رئيس الوزراء

وإىل أحفاده الكرام والعائلة املالكة الكريمة 
وإىل شعب البحرين الويف

بوفاة املغفور له  بإذن اهلل تعاىل
صاحب السمو امللكي

األمري خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء

داعني املوىل عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته 
وأن يلهمنا جميعا الصرب والسلوان

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وكافة منتسبي شركة نجيبي لالستثمار 
وعائلة املرحوم محمد يوسف نجيبي

إنا هلل وإنا إليـــه راجعون
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بـقــلــــوب مؤمنة راضيــة بقضاء اهللا وقدره تتقدم
 مجموعــة شــركات عبداهللا أحمد بن هندي بخالص التعازي واملواســاة إلى 

 

حضــرة صاحــب اجلاللة امللك حمد بن عيســى آل خليفة
 عاهل البــالد املفدي حفظه اهللا ورعاه

 
وصاحب الســمو امللكي األمير ســلمان بن حمد بن عيســى آل خليفة

ولــي العهد نائــب القائد األعلى رئيس مجلــس الوزراء حفظه اهللا ورعاه
 

وســمو الشــيخ علي بن خليفة آل خليفة
نائــب رئيس مجلس الوزراء

 
وسمو الشــيخ ســلمان بن خليفة آل خليفة

مستشــار صاحب الســمو امللكي رئيس الوزراء
  

وجميــع عموم عائلــة آل خليفة الكرام والشــعب البحريني األصيل واألمتني العربية واإلســالمية
في وفاة املغفــور له بإذن اهللا تعالى

 
صاحب الســمو امللكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة 

الوزراء رئيس   
 

راجــني املولــى العلي القدير عز وجل أن يتغمده بواســع رحمته،
وأن يســكنه فســيح جناته وأن يلهمنا جميعاً الصبر والســلوان.

 

يمِ َّحِ ـٰنِ الر مَ َّحْ ــهِ الر مِ اللـَّ بِسْ

نَّتِي. لِي جَ بَــادِي وَادْخُ لِي فِي عِ ادْخُ يَّةً فَ رْضِ يَةً مَ َبِّــكِ رَاضِ لَى ر ي إِ ْجِعِ نَّةُ ار ئِ مَ ُطْ ــسُ املْ ا النَّفْ َّتُهَ َي يَــا أ
العظيم اهللا  صدق 
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بمزيد من الحزن واألسى نتقدم بخالص التعازي وإلى 

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

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

سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة 
 نائب رئيس مجلس الوزراء

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

وإلى العائلة المالكة الكريمة، وشعب مملكة البحرين الوفي

في وفاة فقيد البحرين الغالي المغفور له  بإذن اهلل تعالى

صاحب السمو الملكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء
داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته

إنا هلل وإنا إليه راجعون

ِتي« ًة َفاْدُخِلي ِف ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَّ ِك َراِضَيًة َمْرِضيَّ ُة اْرِجِعي ِإَلى َربِّ ْطَمِئنَّ ْفُس اْلُ ُتَها النَّ »َيا َأيَّ
صدق اهلل العظيم

بسم اهلل الرحمن الرحيــم

أدى  عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفة، صباح أمس الجمعة، صالة الجنازة 
على جثمان فقيد الوطن صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة، رحمـــه هللا، وذلك بجامع 

الشيخ عيسى بن سلمان بالرفاع.
كمـــا أدى الصـــالة بمعية جاللته ولي العهـــد نائب القائد 
األعلـــى رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، وكبار أفـــراد العائلة المالكة 
الكريمـــة وكبـــار ضبـــاط قـــوة دفـــاع البحريـــن ووزارة 

الداخلية والحرس الوطني.
بعـــد ذلك تقبـــل جاللة ملـــك البالد، بحضور ســـمو ولي 
العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء، التعازي بوفاة 

فقيـــد الوطن صاحب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة رحمـــه هللا، مـــن كبـــار أفـــراد العائلة 
المالكـــة الكريمـــة، حيـــث أعربـــوا عـــن خالـــص تعازيهم 
وصادق مواساتهم لجاللته في هذا المصاب، ضارعين 
إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ورضوانـــه ويســـكنه فســـيح جناتـــه، وأن يحفظ جاللة 

الملك ويديم على جاللته موفور الصحة والسعادة.
وأعـــرب صاحـــب الجاللة عـــن خالص شـــكره وتقديره 
للجميـــع علـــى تعازيهـــم ومواســـاتهم، ومـــا أبـــدوه مـــن 
مشـــاعر طيبـــة ونبيلة، ســـائالً هللا ســـبحانه وتعالى أن 
يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه 

فسيح جناته.

المنامة - بنا

جاللة الملك يؤدي صالة الجنازة على جثمان فقيد الوطن
ســلمان بــن  خليفــة  األميــر  ســمو  برحيــل  تعازيهــم  علــى  الجميــع  يشــكر  جاللتــه 
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بمزيد من الحزن واألسى نتقدم بخالص التعازي وإلى 

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

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

سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة 
 نائب رئيس مجلس الوزراء

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

وإلى العائلة المالكة الكريمة، وشعب مملكة البحرين الوفي

في وفاة فقيد البحرين الغالي المغفور له  بإذن اهلل تعالى

صاحب السمو الملكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء
داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته

ويذرفورد العالمية للحفر البحرين ذ.م.م.

إنا هلل وإنا إليه راجعون

ِتي« ًة َفاْدُخِلي ِف ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَّ ِك َراِضَيًة َمْرِضيَّ ُة اْرِجِعي ِإَلى َربِّ ْطَمِئنَّ ْفُس اْلُ ُتَها النَّ »َيا َأيَّ
صدق اهلل العظيم

بسم اهلل الرحمن الرحيــم

تلقــى عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة، رســالة شــكر 
وتقدير من ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســلمان بن حمد آل خليفة،  رفع ســموه فيها إلى المقام الســامي لجاللة الملك خالص 
الــوالء وعظيــم االمتنان على الثقــة الملكية الغالية التي أوالها إيــاه جاللته بتعيينه 

رئيسًا لمجلس الوزراء.

وعاهـــد ســـموه جاللتـــه مع مباشـــرة حمل 
المهـــام  وكافـــة  الحكومـــي  العمـــل  أمانـــة 
الوطنيـــة التـــي كلفـــه بهـــا جاللتـــه، علـــى 
مواصلـــة تحقيـــق تطلعـــات ورؤى جاللته 
التنمويـــة  المســـيرة  أهـــداف  يحقـــق  بمـــا 
الشـــاملة التي أرســـى دعائمهـــا جاللته بما 
ينعكس أثرها على استمرار ازدهار الوطن 
في كافـــة ميادينه ويعـــود بالنماء والخير 

على المواطنين.
وفيما يلي نص الرسالة:

ســـيدي حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الوالـــد 
العزيـــز الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة 
ملـــك مملكـــة البحرين المفـــدى حفظه هللا 

ورعاه
وبركاتـــه..  هللا  ورحمـــة  عليكـــم  الســـالم 

وبعد..

إلـــى مقـــام جاللتكـــم  أرفـــع  يشـــرفني أن 
الســـامي خالص الـــوالء وعظيـــم االمتنان 
على الثقة الملكية الغالية التي أوليتموني 
إياهـــا بتعيينـــي رئيســـًا لمجلس الـــوزراء، 
وأعاهـــد جاللتكم مع مباشـــرة حمل أمانة 
العمـــل الحكومـــي وكافة المهـــام الوطنية 
التـــي كلفتمونا جاللتكـــم بها على مواصلة 
تحقيـــق تطلعاتكـــم ورؤاكـــم حفظكم هللا 
المســـيرة  أهـــداف  يحقـــق  بمـــا  ورعاكـــم 
التنمويـــة الشـــاملة التي أرســـيتم دعائمها 

بمـــا ينعكـــس أثرها علـــى اســـتمرار ازدهار 
الوطـــن في كافـــة ميادينه ويعـــود بالنماء 

والخير على المواطنين.
كما نجدد لجاللتكم، حفظكم هللا ورعاكم، 
العهـــد برًا وإخالصًا وعطـــاًء وحرصًا على 

ترجمـــة رؤاكـــم واقعـــًا ملموســـًا بتحقيـــق 
المزيد من المكتسبات واإلنجازات لصالح 
الوطـــن والمواطـــن على األســـس المنبثقة 
مـــن تطلعات جاللتكـــم، أيدكم هللا، والتي 
تجلت في ميثاق العمل الوطني ودســـتور 

مملكـــة البحرين لنبلغ األهداف المنشـــودة 
لغـــٍد مشـــرق للوطن وفـــق رؤيـــة البحرين 

االقتصادية 2030.
أن  هللا  حفظكـــم  لجاللتكـــم  ونؤكـــد 
توجيهاتكـــم الســـامية ترســـم لنـــا خارطة 
الطريـــق لمواصلـــة نهضة الوطـــن المباركة 
في عهدكـــم الزاهر، الذي أصبح بحكمتكم 
نموذجـــًا يصبـــو إليه الجميع في مســـاعي 

التنمية واإلنجاز والخير والسالم.
ســـائالً المولـــى عـــز وجـــل أن يديـــم علـــى 
جاللتكـــم حفظكـــم هللا ورعاكـــم موفـــور 

الصحة والسعادة وطول العمر.
ســـالمين  هللا  بعـــون  ســـيدي  ودمتـــم 

موفقين،،،

ابنكم المخلص
سلمان بن حمد آل خليفة

ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى رئيس 
الوزراء

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

 المنامة - بنا

التوجيهات السامية خارطة الطريق لمواصلة نهضة الوطن
ــوزراء ــلـ ــا لـ ــس ــي ــد بــتــعــيــيــنــه رئ ــه ــع ــي ال ــ ــو ول ــم ــر س ــك ــك يــتــلــقــى ش ــل ــم جــالــة ال

المنامة - بنا  المنامة - بنا

تلقـــى  عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
رئيـــس  مـــن  ومواســـاة  تعزيـــة  برقيـــة 
الحرس الوطني  الفريق أول ركن ســـمو 
الشـــيخ محمـــد بـــن عيســـى آل خليفة ، 
أعـــرب فيها عن خالـــص تعازيه وصادق 
مواساته لجاللة الملك المفدى في وفاة 

صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة )رحمـــه هللا(، مبتهال 
إلـــى هللا العلي القديـــر أن يتغمد الفقيد 
بواســـع رحمته وعظيم غفرانه ويسكنه 
فســـيح جناته، وأن يلهـــم جاللته الصبر 
والسلوان، وأن يديم عليه نعمة الصحة 

والعافية وطول العمر.

صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  تلقـــى 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفـــة، برقية تعزية ومواســـاة 
دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  مـــن 
البحريـــن المشـــير الركن الشـــيخ 
خليفـــة،  آل  أحمـــد  بـــن  خليفـــة 
أعـــرب فيها عـــن خالـــص تعازيه 

وصادق مواســـاته لجاللة الملك 
في وفاة صاحب الســـمو الملكي 
آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر 
خليفة رحمه هللا، ســـائالً المولى 
عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح 

جناته.

 جاللة الملك يتلقى تعزية 
سمو رئيس الحرس الوطني

 جاللة الملك يتلقى برقية
تعزية من القائد العام

سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفةالشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة
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أعربــوا فيها عــن أحر التعازي بوفاة ســمو األمير خليفة بن ســلمان

تتقدم بأحر التعازي وعظيم المواساة إلى مقام 

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

سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة 
 نائب رئيس مجلس الوزراء

وسمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة 
مستشار سمو رئيس الوزراء

وإلى عموم العائلة المالكة الكريمة، وحكومة وشعب مملكة البحرين

في وفاة المغفور له  بإذن اهلل تعالى

 صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الذي انتقل إلى جوار ربه

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

عموم مآتم وحسينيات مملكة البحرين

إنا هلل وإنـــــا إليــــه راجعـــــون

بمزيد من الحزن واألسى
نتقدم بخالص التعازي وإلى 

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

 ملك مملكة البحرين المفدى

وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
  حفظه اهلل ورعاه

ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء

سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة 
 نائب رئيس مجلس الوزراء

وسمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة 
مستشار سمو رئيس الوزراء

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

صاحب السمو الملكي

 األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء

داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته 
وأن يسكنه فسيح جناته

إنا هلل وإنا إليـــه راجعون

 المنامة - بنا

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
بـــن عيســـى آل خليفـــة  الملـــك حمـــد 
برقيات تعزية ومواســـاة من عدد من  
كبار المســـئولين بالمملكة أعربوا فيها 
عـــن أحـــر التعـــازي وصادق المواســـاة 
بوفـــاة صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة رحمـــه 
أن  وجـــل  عـــز  المولـــى  داعيـــن  هللا، 
يتغمـــده بواســـع رحمتـــه وأن يدخلـــه 

فسيح جناته.
 فوزيـــة بنـــت عبـــدهللا زينـــل رئيســـة 

مجلس النواب
علـــي بن صالح الصالح رئيس مجلس 

الشورى
 الشـــيخ احمـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة 
رئيس ديوان الرقابة المالية واالدارية

 عبدالحســـين بـــن علـــي ميـــرزا رئيس 
هيئة الطاقة المستدامة

وزيـــر  خلـــف  عبـــدهللا  بـــن  عصـــام   
األشغال وشئون البلديات والتخطيط 

العمراني
باسم بن يعقوب الحمر وزير اإلسكان

وزيـــرة  الصالـــح  ســـعيد  بنـــت  فائقـــة 
الصحة

  علي بن محمد الرميحي وزير شؤون 
اإلعالم

بـــن حســـن  عبـــدهللا  الركـــن  الفريـــق   
النعيمي وزير شؤون الدفاع

 وائـــل بـــن ناصر المبارك وزير شـــؤون 
الكهرباء والماء

 الشـــيخة مي بنـــت محمـــد آل خليفة 
رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار

نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جاللة 
الملك لشؤون االعالم

 محمد علي بن الشيخ منصور الستري 

مستشار جاللة الملك لشؤون السلطة 
التشريعية

 الشـــيخ دعيج بـــن ســـلمان آل خليفة 
نائب رئيس المجلس األعلى للشـــباب 

والرياضة
 الشـــيخ حمـــود بن عبـــدهللا آل خليفة 
ســـفير مملكـــة البحريـــن لـــدى المملكة 

العربية السعودية
آل  عبدالرحمـــن  بـــن  هشـــام  الشـــيخ 

خليفة محافظ محافظة العاصمة
  عبـــدهللا بن حســـن البوعينين رئيس 
محكمـــة التمييز نائب رئيس المجلس 

األعلى للقضاء
بـــن عبدالرحمـــن الحمـــادي    عيســـى 
مستشـــار شـــئون اإلعالم بديوان ولي 

العهد
  خليفـــة بـــن أحمـــد الظهرانـــي رئيس 

مجلس النواب سابقا
المنـــدوب  الرويعـــي  فـــارس  جمـــال   
الدائـــم وأعضاء البعثة الدائمة لمملكة 
البحرين لدى األمم المتحدةـ  نيويورك

 فوزيـــة يوســـف الجيب األميـــن العام 
المســـاعد لشـــؤون العالقات واإلعالم 

والبحوث مجلس الشورى
  جميلـــة علـــي ســـلمان النائـــب الثاني 

لرئيس مجلس الشورى
  أســـامة أحمـــد العصفـــور أميـــن عـــام 

مجلس الشورى
الشـــيخ علي بـــن خليفة بـــن أحمد بن 

محمد آل خليفة
الشـــيخ عبدالرحمن بن مبارك بن حمد 

آل خليفة رئيس نادي النجمة
 الشـــيخ محمد بـــن خليفـــة آل خليفة 
الرئيس التنفيذي شـــركة غاز البحرين 

الوطنية

الشـــيخ عبدهللا بن ســـلمان بن خليفة 
بن حمد آل خليفة

  جمـــال محمـــد فخـــرو النائـــب األول 
لرئيس مجلس الشورى

 عبدالرحمـــن محمـــد جمشـــير عضـــو 
مجلس الشورى

 نانســـي دينـــا ايلـــي خضـــوري لجنـــة 
الشـــئون الخارجيـــة والدفـــاع واألمن 
الوطنـــي نائـــب رئيـــس لجنـــة شـــئون 

الشباب مجلس الشورى
  علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور 

محافظ المحافظة الشمالية
الشـــيخ ســـلمان بن علي بن محمد بن 

عيسى آل خليفة
الشـــيخ المهندس محمد بـــن أحمد آل 
خليفة وكيل الوزارة لشئون البلديات

الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة 
رئيـــس مجلـــس أمنـــاء المستشـــفيات 

الحكومية
الشـــيخ عبـــدهللا بن خليفـــة آل خليفة 
رئيس مجلـــس إدارة شـــركة البحرين 
لالتصاالت السلكية والالسلكية بتلكو

جواد عبدهللا بوحسين عضو مجلس 
الشورى

عـــام  أميـــن  بونجمـــة  محمـــد  راشـــد 
مجلس النواب

عبدالحكيـــم يعقـــوب الخياط الرئيس 
التنفيذي لبيت التمويل الكويتي

أحمد يوســـف األنصاري عضو مجلس 
النواب وعائلته

 خالد بوعنق عضو مجلس النواب
خالد حســـين المسقطي عضو مجلس 

الشورى
 جواد عبدهللا بوحسين عضو مجلس 

الشورى

 جاللة الملك يتلقى 
برقيات من كبار المسؤولين
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بمزيد من الحزن واألسى
يتقــدم رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وجميع منتسبي

بنك التضامن - اليمن
تضامن كابيتال - البحرين

 بخالص التعازي إلى 

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

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

سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة 
 نائب رئيس مجلس الوزراء

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

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

صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء

داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته

إنا هلل وإنا إليـــه راجعون
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بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره
 نرفع إلى مقام

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

 ملك مملكة البحرين المفدى

وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
 حفظه اهلل 

ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء

سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة 
 نائب رئيس مجلس الوزراء

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

وإلى العائلة المالكة الكريمة، وشعب مملكة البحرين الوفي

في وفاة فقيد البحرين الغالي المغفور له  بإذن اهلل تعالى

صاحب السمو الملكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء

داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته 
وأن يسكنه فسيح جناته

إنا هلل وإنا إليـــه راجعون

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

صدق اهلل العظيم

بسم اهلل الرحمن الرحيــم

عائلة العبسي

بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره
نرفع إلى مقام

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

 عاهل البالد المفدى

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
  حفظه اهلل ورعاه

ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء

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

وإلى سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة 
مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

وإلى كافة أفراد االسرة المالكة الكريمة

وجميع أبناء شعب البحرين الوفي
صادق التعازي والمواساة

في وفاة فقيد الوطن الكبير المغفور له  بإذن اهلل تعالى

صاحب السمو الملكي

 األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد سمّوه برحمته وواسع رضوانه 

وأن يسكنه فسيح جناته
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 المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

الجاللـــة  البـــالد صاحـــب  تلقـــى عاهـــل 

الملك حمد بن عيســـى آل خليفة برقية 

تعزيـــة ومواســـاة من رئيـــس جمهورية 

نيكاراغـــوا، دانييـــل أورتيغـــا ســـافيدرا،  

روزاريـــو  الجمهوريـــة  رئيـــس  ونائبـــة 
نيكاراغـــوا  رئيـــس  وأعـــرب  موريلـــو. 
ونائبته في البرقية عن خالص تعازيهما 
وصـــادق مواســـاتهما لجاللـــة الملك في 
وفـــاة صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 

خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه هللا.

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة برقية تعزية 
ومواســـاة مـــن وزيـــر الخارجيـــة ووزير 
األعـــالم بالوكالة بدولة الكويت الشـــيخ 
أحمد ناصر المحمد الصباح، أعرب فيها 

عـــن خالـــص تعازيـــه وصادق مواســـاته 
لجاللـــة الملك  في وفاة صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل 
خليفـــة، رحمـــه هللا، ســـائالً المولـــى عـــز 
وجـــل أن يتغمـــد الفقيد بواســـع رحمته 

ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
بـــن عيســـى آل خليفـــة،  الملـــك حمـــد 
برقيـــة تعزيـــة ومواســـاة مـــن األميـــن 
العـــام لمجلـــس التعاون لـــدول الخليج 
العربيـــة نايـــف الحجـــرف، أعـــرب فيها 

عـــن خالـــص تعازيه وصادق مواســـاته 
لجاللة الملك في وفاة صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل 
خليفـــة )رحمـــه هللا(، ســـائالً المولى عز 
وجـــل أن يتغمد الفقيد بواســـع رحمته 

ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

تلقـــى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، برقية تعزية 
بدولـــة  مـــن محافـــظ حولـــي  ومواســـاة 
نـــواف األحمـــد  الشـــيخ أحمـــد  الكويـــت 
الصبـــاح، أعـــرب فيها عن خالـــص تعازيه 

وصادق مواساته لجاللة الملك في وفاة 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة )رحمـــه هللا(، ســـائال 
المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواســـع 

رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

تلقـــى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، برقية تعزية 
ومواســـاة مـــن أمين عـــام جامعـــة الدول 
العربيـــة أحمد أبوالغيط،، أعرب فيها عن 

خالـــص تعازيه وصادق مواســـاته لجاللة 
الملـــك في وفـــاة صاحب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رحمه 
هللا، ســـائالً المولـــى عـــز وجـــل أن يتغمد 
الفقيد بواســـع رحمته ومغفرته ويســـكنه 

فسيح جناته.

تلقـــى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، برقية تعزية 
ومواســـاة من ســـفير دولـــة الكويت لدى 
الجمهورية اإليطالية الشيخ عزام مبارك 
الصبـــاح، أعـــرب فيها عن خالـــص تعازيه 

وصادق مواساته لجاللة الملك في وفاة 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة )رحمـــه هللا(، ســـائالً 
المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواســـع 

رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

جاللة الملك يتلقى تعزية رئيس نيكاراغوا

جاللة الملك يتلقى تعزية وزير الخارجية الكويتي

المنامة - بنا

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تعزية 
ومواســـاة من سفير ســـلطنة عمان لدى 
المملكـــة عبدهللا المديلـــوي، أعرب فيها 
عـــن خالـــص تعازيـــه وصادق مواســـاته 

لجاللـــة الملك في وفاة صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل 
خليفـــة )رحمـــه هللا(، ســـائال المولـــى عز 
وجـــل أن يتغمـــد الفقيد بواســـع رحمته 

ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

جاللة الملك يتلقى تعزية سفير عمان

جاللة الملك يتلقى تعزية “أمين التعاون”

جاللة الملك يتلقى تعزية محافظ حولي

جاللة الملك يتلقى تعزية أمين الجامعة العربية

جاللة الملك يتلقى تعزية عزام الصباح

المنامة - بنا

تلقى عاهـــل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، برقية تعزية 
ومواســـاة من سمو الشـــيخ جابر المبارك 
الحمـــد الصبـــاح، أعـــرب فيها عـــن خالص 
تعازيـــه وصادق مواســـاته لجاللـــة الملك 

فـــي وفاة صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفـــة رحمه هللا، 
ســـائالً المولى عز وجـــل أن يتغمد الفقيد 
بواســـع رحمته ومغفرته ويســـكنه فسيح 

جناته.

جاللة الملك يتلقى تعزية جابر المبارك

المنامة - بنا

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة برقية تعزية 
ومواســـاة مـــن رئيـــس وزراء جمهورية 

الهنـــد نارينـــدرا مـــودي، أعـــرب فيها عن 
خالص تعازيه ومواســـاته لجاللة الملك 
فـــي وفاة صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة )رحمه هللا(.

جاللة الملك يتلقى تعزية رئيس وزراء الهند

المنامة - بنا

تلقـــى عاهل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة 
برقيـــة تعزية ومواســـاة مـــن رئيس 
الشـــعبية  بنغالديـــش  جمهوريـــة 
محمـــد عبدالحامد، أعـــرب فيها عن 

خالـــص تعازيـــه وصـــادق مواســـاته 
فـــي وفـــاة صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
)رحمه هللا(، ســـائالً المولى عز وجل 
الفقيـــد بواســـع رحمتـــه  أن يتغمـــد 

ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

جاللة الملك يتلقى تعزية رئيس بنغالديش

المنامة - بنا

الجاللـــة  البـــالد صاحـــب  تلقـــى عاهـــل 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اتصاًل 
هاتفًيا من شـــيخ األزهر الشـــريف أحمد 
الطيـــب، أعـــرب فيه عن صـــادق تعازيه 
الجاللـــة  لصاحـــب  مواســـاته  وخالـــص 
الملـــك في وفاة صاحب الســـمو الملكي 

األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة 
)رحمـــه هللا(، مبتهـــال إلـــى هللا تعالى أن 
يتغمـــد الفقيد بواســـع رحمتـــه ومغفرته 
يلهـــم  وأن  جناتـــه،  فســـيح  ويســـكنه 
جاللتـــه الصبـــر والســـلوان. وعبر جاللة 
العاهـــل عـــن شـــكره وتقديـــره لفضيلته 
على صادق مشاعره النبيلة المعزية في 

الفقيد الراحل )رحمه هللا(.

جاللة الملك يتلقى اتصاال من شيخ األزهر

المنامة - بنا

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تعزية 
ومواساة من رئيس جمهورية باكستان 
اإلســـالمية عـــارف علـــوي وذلـــك بوفاة 
صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن 

سلمان آل خليفة )رحمه هللا(.
وعبـــر الرئيس الباكســـتاني في البرقية 
عـــن خالص تعازيـــه ومواســـاته لجاللة 
يتغمـــد  أن  تعالـــى  هللا  داعيـــًا  الملـــك، 
الفقيد بواســـع رحمته ويســـكنه فسيح 

جناته.

جاللة الملك يتلقى تعزية رئيس باكستان

المنامة - بنا

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، اتصال هاتفيا 
من صاحب الســـمو الملكي األمير تركي 
بن ناصر بن عبدالعزيز آل ســـعود، أعرب 
فيه عن صادق تعازيه وخالص مواساته 
وفـــاة  فـــي  الملـــك،  الجاللـــة  لصاحـــب 

صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة 
بن ســـلمان آل خليفـــة رحمه هللا، مبتهال 
إلـــى هللا تعالى أن يتغمد الفقيد بواســـع 
رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، 
وأن يلهم جاللته الصبر والسلوان. وعبر 
جاللة العاهل عن شكره وتقديره لسموه 
على صادق مشاعره النبيلة المعزية في 

الفقيد الراحل رحمه هللا.

جاللة الملك يتلقى اتصاال من تركي بن ناصر

المنامة - بنا

الجاللـــة  البـــالد صاحـــب  تلقـــى عاهـــل 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة برقية 
تعزية ومواساة من نائب رئيس الوزراء 
لشـــؤون مجلس الوزراء بســـلطنة ُعمان 
فهـــد بن محمـــود آل ســـعيد، أعرب فيها 

عـــن خالـــص تعازيـــه وصادق مواســـاته 
لجاللـــة الملك في وفاة صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل 
خليفـــة )رحمـــه هللا(، ســـائالً المولـــى عز 
وجـــل أن يتغمـــد الفقيد بواســـع رحمته 

ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

جاللة الملك يتلقى تعزية فهد آل سعيد

المنامة - بنا

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية 
تعزيـــة ومواســـاة مـــن رئيـــس وزراء 

اليابان يوشـــيهيدي ســـوغا، في وفاة 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة )رحمـــه هللا(، 

ضمنها خالص تعازيه ومواساته.

جاللة العاهل يتلقى تعزية رئيس وزراء اليابان
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بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره تتـقـدم 

عائلـــة العمـــــادي
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

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.

عادل ابراهيم العمادي

تشييع جثمــــان سمو األمير خليفـــــــــــة بن سلمان إلى مثـواه األخيـــر

القائـــد  نائـــب  العهـــد  ولـــي  بحضـــور 
األعلى رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفـــة، أقيمت مراســـم دفـــن جثمان 
فقيـــد الوطـــن صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة 
رحمـــه هللا، وذلك صباح امس بمقبرة 

الحنينية بالرفاع.
كمـــا شـــارك فـــي مراســـم الدفـــن كبـــار 
أفـــراد العائلـــة المالكة الكريمـــة وكبار 
ضبـــاط قـــوة دفـــاع البحريـــن ووزارة 

الداخلية والحرس الوطني.
 بعد ذلك تقبل صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة 
التعـــازي بوفـــاة فقيـــد الوطن صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفـــة رحمـــه هللا مـــن كبـــار أفراد 
العائلة المالكـــة الكريمة، حيث أعربوا 
عـــن أحر تعازيهم وصادق مواســـاتهم 
لسموه في هذا المصاب، ضارعين الى 
المولـــى العلي القدير أن يتغمد الفقيد 
ويســـكنه  ورضوانـــه  رحمتـــه  بواســـع 

فسيح جناته.
 وأعـــرب صاحـــب الســـمو الملكي ولي 
رئيـــس  األعلـــى  القائـــد  نائـــب  العهـــد 
الـــوزراء، عـــن خالص شـــكره وتقديره 
للجميـــع علـــى تعازيهـــم ومواســـاتهم، 
ومـــا أبدوه من مشـــاعر طيبـــة ونبيلة، 
ســـائالً هللا ســـبحانه وتعالى أن يتغمد 
ومغفرتـــه  رحمتـــه  بواســـع  الفقيـــد 
ويسكنه فسيح جناته، متمنيًا للجميع 

دوام الصحة والعافية.

المنامة - بنا

الكريمة الــمــالــكــة  الــعــائــلــة  ــراد  ــ أف ــار  ــب وك الــعــهــد  ولـــي  بــحــضــور ســمــو 
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تتقدم بأحر التعازي وعظيم المواساة إلى مقام 

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

سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة 
 نائب رئيس مجلس الوزراء

وسمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة 
مستشار سمو رئيس الوزراء

وإلى عموم العائلة المالكة الكريمة، وحكومة وشعب مملكة البحرين

في وفاة المغفور له  بإذن اهلل تعالى

 صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الذي انتقل إلى جوار ربه

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

عائلة أبوالفتـــح

إنا هلل وإنـــــا إليــــه راجعـــــون



 المنامة - بنا

تلقـــى عاهـــل البـــاد صاحـــب 
الجالة الملك حمد بن عيسى 
تعزيـــة  برقيـــة  خليفـــة،   آل 
ومواساة من سمو األمير بندر 
بن سعود بن محمد آل سعود، 
أعرب فيها عن خالص تعازيه 
لجالـــة  مواســـاته  وصـــادق 

وفـــاة  فـــي  المفـــدى  الملـــك 
صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة، 
رحمـــه هللا، ســـائاً المولى عز 
وجل أن يتغمد الفقيد بواســـع 
ويســـكنه  ومغفرتـــه  رحمتـــه 

فسيح جناته.

جاللة الملك يتلقى 
تعزية  بندر بن سعود
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 المنامة - بنا

صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  تلقـــى 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفـــة، برقيـــة تعزية ومواســـاة 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  مـــن 
األميـــر عمرو بن محمـــد الفيصل 
بـــن عبدالعزيز آل ســـعود، أعرب 
فيها عـــن خالص تعازيه وصادق 

مواســـاته لجالة الملك في وفاة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة 
)رحمـــه هللا(، ســـائاً المولـــى عـــز 
وجـــل أن يتغمـــد الفقيـــد بواســـع 
رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح 

جناته.

جاللة الملك يتلقى 
تعزية عمرو الفيصل

 المنامة - بنا

تلقـــى عاهل الباد صاحـــب الجالة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
برقية تعزية ومواســـاة من مستشار 
أميـــر  الشـــريفين  الحرميـــن  خـــادم 
منطقة مكة المكرمة صاحب السمو 
الملكي األمير خالد الفيصل بن عبد 
العزيـــز آل ســـعود، أعـــرب فيهـــا عن 

خالـــص تعازيـــه وصـــادق مواســـاته 
لجالـــة الملـــك فـــي وفـــاة صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن 
سلمان آل خليفة )رحمه هللا(، سائاً 
المولـــى عز وجـــل أن يتغمـــد الفقيد 
بواســـع رحمتـــه ومغفرتـــه ويســـكنه 

فسيح جناته.

جاللة الملك يتلقى 
تعزية خالد الفيصل

 المنامة - بنا

صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  تلقـــى 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفـــة، برقيـــة تعزية ومواســـاة 
من محافظ جدة صاحب السمو 
الملكـــي األمير مشـــعل بن ماجد 
بـــن عبدالعزيز آل ســـعود، أعرب 
فيها عـــن خالص تعازيه وصادق 

مواســـاته لجالة الملك في وفاة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة 
)رحمـــه هللا(، ســـائاً المولـــى عـــز 
وجـــل أن يتغمـــد الفقيـــد بواســـع 
رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح 

جناته.

جاللة الملك يتلقى 
تعزية مشعل بن ماجد

 المنامة - بنا

صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  تلقـــى  
الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفـــة، برقيـــة تعزية ومواســـاة 
مـــن مستشـــار خـــادم الحرميـــن 
الشريفين صاحب السمو الملكي 
األمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز 
آل سعود، أعرب فيها عن خالص 

تعازيه وصادق مواســـاته لجالة 
الملك المفـــدى في وفاة صاحب 
الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة، رحمـــه هللا، 
سائاً المولى عز وجل أن يتغمد 
الفقيد بواســـع رحمتـــه ومغفرته 

ويسكنه فسيح جناته.

جاللة الملك يتلقى 
مواساة خالد بن بندر

 المنامة - بنا

تلقـــى عاهل البـــاد صاحب الجالة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
برقية تعزية ومواساة من مستشار 
دولـــة  رئيـــس  الســـمو  صاحـــب 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة ســـمو 
الشـــيخ  ســـلطان بن خليفة بن زايد 
آل نهيـــان، أعـــرب فيها عـــن خالص 

تعازيـــه وصـــادق مواســـاته لجالـــة 
الملـــك  فـــي وفـــاة صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة، رحمـــه هللا، ســـائاً المولـــى 
عـــز وجـــل أن يتغمد الفقيد بواســـع 
رحمتـــه ومغفرته ويســـكنه فســـيح 

جناته.

جاللة الملك يتلقى 
تعزية سلطان بن خليفة

 المنامة - بنا

تلقـــى ولـــي العهد نائـــب القائد األعلى 
رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
برقية تعزية ومواساة من القائد العام 
لقـــوة دفـــاع البحريـــن المشـــير الركـــن 
الشـــيخ خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفة، 
أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق 

مواســـاته لصاحب السمو الملكي ولي 
رئيـــس  األعلـــى  القائـــد  نائـــب  العهـــد 
الـــوزراء فـــي وفـــاة صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 
خليفـــة رحمـــه هللا، ســـائا المولى عز 
وجل أن يتغمد الفقيد بواســـع رحمته 

ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

سمو ولي العهد يتلقى 
تعزية القائد العام

المنامة - بنا

البادصاحـــب  عاهـــل  تلقـــى 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفـــة، برقيـــة تعزية ومواســـاة 
من رئيـــس مجلـــس إدارة اتحاد 
كرة القدم بدولة الكويت الشيخ 
أحمـــد يوســـف الســـعود الصباح، 
أعـــرب فيها عـــن خالـــص تعازيه 

وصـــادق مواســـاته لجالة الملك 
في وفاة صاحب الســـمو الملكي 
آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر 
خليفة )رحمه هللا(، سائاً المولى 
عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح 

جناته.

جاللة الملك يتلقى 
تعزية  أحمد الصباح  المنامة - بنا

صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  تلقـــى 
الجالة الملك حمد بن عيســـى 
تعزيـــة  برقيـــة  خليفـــة،  آل 
اليابـــان  ســـفير  مـــن  ومواســـاة 
لـــدى المملكـــة هيديكـــي إيتـــو، 

أعـــرب فيها عـــن خالص تعازيه 
ومواســـاته لجالـــة الملـــك في 
وفـــاة صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل 

خليفة رحمه هللا.

جاللة الملك يتلقى 
تعزية سفير اليابان

 المنامة - بنا

القائـــد  نائـــب  العهـــد  تلقـــى ولـــي 
األعلـــى رئيـــس الـــوزراء  صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة  برقيـــة تعزيـــة 
الســـمو  صاحـــب  مـــن  ومواســـاة 
الملكـــي األميـــر عمـــرو بـــن محمد 
الفيصل بن عبدالعزيز آل ســـعود، 
أعـــرب فيهـــا عـــن خالـــص تعازيه 

وصادق مواساته لصاحب السمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائد 
األعلـــى رئيس الـــوزراء في وفاة 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
خليفـــة،  آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة 
رحمه هللا، سائاً المولى عز وجل 
أن يتغمـــد الفقيـــد بواســـع رحمته 

ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

سمو ولي العهد يتلقى 
تعزية عمرو الفيصل

 المنامة - بنا

تلقـــى ولـــي العهد نائـــب القائـــد األعلى 
رئيس الوزراء  صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة برقية 
تعزيـــة ومواســـاة مـــن أخيـــه مستشـــار 
خادم الحرمين الشـــريفين أمير منطقة 
مكـــة المكرمة صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر خالد الفيصل بـــن عبدالعزيز آل 

ســـعود، أعرب فيها عـــن خالص تعازيه 
وصـــادق مواســـاته لســـموه فـــي وفـــاة 
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة 
بن ســـلمان آل خليفة رحمه هللا، ســـائاً 
المولـــى عـــز وجـــل أن يتغمـــد الفقيـــد 
ويســـكنه  ومغفرتـــه  رحمتـــه  بواســـع 

فسيح جناته.

سمو ولي العهد يتلقى 
تعزية خالد الفيصل

 المنامة - بنا

تلقـــى ولـــي العهـــد نائـــب القائد 
األعلـــى رئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة برقيـــة تعزيـــة 
دولـــة  رئيـــس  مـــن  ومواســـاة 
فلسطين محمود عباس، أعرب 
فيها عن خالص تعازيه وصادق 
الســـمو  لصاحـــب  مواســـاته 

الملكـــي ولي العهد نائـــب القائد 
األعلى رئيس الوزراء، في وفاة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة 
)رحمـــه هللا(، ســـائاً المولـــى عز 
وجـــل أن يتغمـــد الفقيد بواســـع 
ويســـكنه  ومغفرتـــه  رحمتـــه 

فسيح جناته.

سمو ولي العهد يتلقى 
تعزية الرئيس الفلسطيني

 المنامة - بنا

تلقـــى ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 
رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة برقية 
تعزيـــة ومواســـاة مـــن  محافـــظ جـــدة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير مشـــعل 
ســـعود،  آل  عبدالعزيـــز  بـــن  ماجـــد  بـــن 

أعـــرب فيها عن خالـــص تعازيه وصادق 
وفـــاة صاحـــب  فـــي  لســـموه  مواســـاته 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة رحمه هللا، ســـائاً المولى عز 
وجـــل أن يتغمـــد الفقيد بواســـع رحمته 

ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

سمو ولي العهد يتلقى 
تعزية محافظ جدة

 المنامة - بنا

تلقى ولـــي العهد نائـــب القائد األعلى 
رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
برقيـــة تعزيـــة ومواســـاة مـــن األمين 
العام لمجلس التعـــاون لدول الخليج 
العربيـــة نايف الحجـــرف، أعرب فيها 

عن خالص تعازيه وصادق مواســـاته 
الســـمو  وفـــاة صاحـــب  فـــي  لســـموه 
الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة، رحمه هللا، ســـائاً المولى عز 
وجل أن يتغمد الفقيد بواســـع رحمته 

ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

سمو ولي العهد يتلقى 
تعزية الحجرف

 المنامة - بنا

تلقـــى ولي العهد نائب القائد األعلى 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة برقيـــة تعزية ومواســـاة من 
االتحاديـــة  روســـيا  وزراء  رئيـــس 

ميخائيـــل ميشوســـتين، أعرب فيها 
عن خالص تعازيه وصادق مواساته 
لســـموه فـــي وفـــاة صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل 

خليفة رحمه هللا.

سمو ولي العهد يتلقى 
تعزية رئيس وزراء روسيا

 المنامة - بنا

تلقـــى ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد 
األعلـــى رئيس الـــوزراء  صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة  برقيـــة تعزيـــة 
ومواســـاة مـــن محافـــظ حولـــي 
أحمـــد  الشـــيخ  الكويـــت  بدولـــة 
نـــواف األحمـــد الصبـــاح، أعـــرب 
فيها عـــن خالص تعازيه وصادق 

مواساته لصاحب السمو الملكي 
ولـــي العهد نائـــب القائـــد األعلى 
رئيس الوزراء  في وفاة صاحب 
الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
هللا،  رحمـــه  خليفـــة  آل  ســـلمان 
سائاً المولى عز وجل أن يتغمد 
الفقيد بواســـع رحمتـــه ومغفرته 

ويسكنه فسيح جناته.

سمو ولي العهد يتلقى 
تعزية محافظ حولي

 المنامة - بنا

تلقـــى ولي العهـــد نائـــب القائد 
األعلى رئيس الوزراء  صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة برقيـــة تعزية 
ومواســـاة من سمو األمير بندر 
بن ســـعود بن محمد آل سعود، 
أعرب فيها عـــن خالص تعازيه 
لصاحـــب  مواســـاته  وصـــادق 

الســـمو الملكي ولي العهد نائب 
القائـــد األعلـــى رئيـــس الوزراء 
الســـمو  صاحـــب  وفـــاة  فـــي 
الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفـــة، رحمـــه هللا، ســـائاً 
المولـــى عـــز وجـــل أن يتغمـــد 
الفقيد بواسع رحمته ومغفرته 

ويسكنه فسيح جناته.

سمو ولي العهد يتلقى 
برقية من بندر بن سعود

 المنامة - بنا

تلقـــى ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد 
األعلـــى رئيـــس الـــوزراء صاحب 
ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
حفظـــه  خليفـــة   آل  حمـــد  بـــن 
ومواســـاة  تعزيـــة  برقيـــة  هللا، 
مـــن ســـمو الشـــيخ جابـــر المبارك 
الحمـــد الصباح، أعـــرب فيها عن 
خالص تعازيه وصادق مواساته 

ولـــي  الملكـــي  الســـمو  لصاحـــب 
العهد نائـــب القائد األعلى رئيس 
الوزراء في وفاة صاحب السمو 
الملكي األمير خليفة بن ســـلمان 
ســـائاً  هللا،  رحمـــه  خليفـــة،  آل 
المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه 

فسيح جناته.

سمو ولي العهد يتلقى 
تعزية جابر الصباح

 المنامة - بنا

القائـــد  نائـــب  العهـــد  ولـــي  تلقـــى 
األعلـــى رئيـــس الـــوزراء  صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
تعزيـــة  برقيـــة  خليفـــة  آل  حمـــد 
ومواساة من أخيه مستشار خادم 
الحرميـــن الشـــريفين أمير منطقة 
الســـمو  صاحـــب  المكرمـــة  مكـــة 
الفيصـــل  خالـــد  األميـــر  الملكـــي 

بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود، أعـــرب 
فيها عـــن خالص تعازيـــه وصادق 
مواساته لسموه في وفاة صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن 
سلمان آل خليفة رحمه هللا، سائاً 
المولـــى عز وجل أن يتغمد الفقيد 
بواســـع رحمته ومغفرته ويسكنه 

فسيح جناته.

سمو ولي العهد يتلقى 
تعزية خالد الفيصل

 المنامة - بنا

القائـــد  نائـــب  العهـــد  ولـــي  تلقـــى 
األعلـــى رئيـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
تعزيـــة  برقيـــة  خليفـــة  آل  حمـــد 
الخارجيـــة  وزيـــر  مـــن  ومواســـاة 
بدولـــة  بالوكالـــة  األعـــام  ووزيـــر 
ناصـــر  أحمـــد  الشـــيخ  الكويـــت 
المحمـــد الصبـــاح، أعـــرب فيها عن 

خالـــص تعازيه وصادق مواســـاته 
لصاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
نائب القائد األعلى رئيس الوزراء 
فـــي وفـــاة صاحب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
رحمه هللا، ســـائاً المولى عز وجل 
أن يتغمـــد الفقيـــد بواســـع رحمته 

ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

سمو ولي العهد يتلقى 
مواساة أحمد الصباح

 المنامة - بنا

تلقى عاهل الباد صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
برقية تعزية ومواساة من رئيس 
بالجمهوريـــة  المكلـــف  الـــوزراء 
اللبنانية دولة الرئيس سعد رفيق 
الحريـــري، وذلـــك بوفـــاة صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن 

سلمان آل خليفة )رحمه هللا(.
فـــي  الحريـــري  الرئيـــس  وعبـــر 
تعازيـــه  خالـــص  عـــن  البرقيـــة 
ومواســـاته لجالـــة الملـــك، داعًيا 
الفقيـــد  يتغمـــد  أن  تعالـــى  هللا 
بواســـع رحمته ويســـكنه فســـيح 

جناته.

جاللة الملك يتلقى 
برقية تعزية من الحريري

 المنامة - بنا

القائـــد  نائـــب  العهـــد  تلقـــى ولـــي 
األعلـــى رئيـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
تعزيـــة  برقيـــة  خليفـــة  آل  حمـــد 
الحـــرس  رئيـــس  مـــن  ومواســـاة 
الوطنـــي الفريـــق أول ركن ســـمو 
آل  عيســـى  بـــن  محمـــد  الشـــيخ 
خليفـــة، أعـــرب فيهـــا عـــن خالص 

تعازيه وصادق مواساته لصاحب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد نائب 
الـــوزراء  رئيـــس  األعلـــى  القائـــد 
في وفـــاة صاحب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رحمه هللا، سائاً المولى عز وجل 
أن يتغمـــد الفقيـــد بواســـع رحمته 

ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

سمو ولي العهد يتلقى 
تعزية رئيس الحرس الوطني



local@albiladpress.com

السبت 14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع األول 1442 - العدد 4414
17

بقلوب يعتصرها الحزن... البحرين تودع األمير خليفة بن سلمان
رجـــل دولـــة مـــن طـــراز رفيـــع أســـهم بحكمـــة واقتـــدار فـــي بنـــاء البحريـــن الحديثـــة ونهضتهـــا

ودعـــت مملكـــة البحريـــن أمس صاحب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفـــة، رحمـــه هللا، رجـــل دولة من 
واقتـــدار  بحكمـــة  أســـهم  رفيـــع  طـــراز 
فـــي بنـــاء البحريـــن الحديثـــة ونهضتها 
التنمويـــة والحضاريـــة، وتعزيـــز دورها 
الفاعـــل فـــي محيطها العربـــي والدولي 
الســـام  قيـــم  ترســـيخ  فـــي  كشـــريك 
والتســـامح والود بين األمم والشـــعوب 
والحضـــارات، فاســـتحق حـــب وتقديـــر 
أبناء شعبه، وتكريم قادة وزعماء دول 
العالم والمنظمـــات اإلقليمية والدولية. 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة 
بن سلمان آل خليفة، رحمه هللا، عرفته 
المملكة رمًزا وطنًيا مخلصا بتوليه أول 
مناصبـــه التنفيذيـــة في مـــارس 1953، 
ووقفته التاريخية الشـــجاعة في تأكيد 
عروبـــة البحرين وانضمامهـــا إلى األمم 
المتحـــدة كدولـــة كاملـــة العضويـــة في 
21 ســـبتمبر 1971، وجدارتـــه برئاســـة 
فـــي  الفاعلـــة  ومشـــاركته  الحكومـــة 
مســـيرة البنـــاء والنهضـــة االقتصاديـــة 
واالجتماعيـــة، والذود عـــن أمن الوطن 
مســـيرته  ومواصلـــة  واســـتقراره، 
العطـــرة فـــي دعـــم المنجـــزات التنموية 
الزاهـــر  العهـــد  خـــال  والديمقراطيـــة 
لحضـــرة صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، عاهل الباد المفدى. 
وتقديـــًرا لهذا الدور الوطني المشـــرف، 
فقد منحه جالة الملك “وســـام الشـــيخ 
عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة 
الممتـــازة” فـــي 4 أكتوبـــر 1999، ولقـــب 
“صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر” بأمر 
ملكـــي فـــي 21 أكتوبـــر 2009، ووســـام 
النهضة للملك حمد من الدرجة الممتازة 
فـــي العـــام ذاتـــه، وإطاق جالته اســـم 
“مدينـــة خليفـــة” على مشـــاريع المدينة 
الجنوبيـــة اإلســـكانية؛ تقديـــًرا لجهـــود 
سموه المباركة في خدمة الوطن ورفعة 
شأنه، وغيرها من أوجه التقدير، وذلك 
بعد حصول ســـموه على وســـام القادة 

الخليفية في العام 1976. 
واكتســـب األميـــر اإلنســـان خليفـــة بـــن 
ســـلمان، رحمـــه هللا، مكانة مرموقة في 
مختلـــف المحافـــل اإلقليميـــة والدولية 
تقديـــًرا لـــدوره المخلـــص وتفانيـــه في 
خدمـــة وطنـــه وأبنـــاء شـــعبه، وتعزيـــز 
منجزاته التنموية والحضارية الشاملة، 
الكبيـــرة  وخبراتـــه  بقيمتـــه  واعتراًفـــا 
وحنكتـــه السياســـية ونهجـــه المعتـــدل 
ورؤيته الثاقبة في الحرص على توثيق 
والعربيـــة  الخليجيـــة  األخـــوة  روابـــط 
واإلســـامية، والتزامـــه بنصـــرة قضايـــا 
أمتـــه، وتوثيـــق العاقـــات الدولية على 
أســـس من الـــود والتســـامح واالحترام 
والكراهيـــة  الفرقـــة  ونبـــذ  المتبـــادل، 
الحريـــة  قيـــم  وترســـيخ  والصراعـــات، 
والعدالة والســـام والتضامن اإلنساني، 
والشـــراكة الدوليـــة فـــي دعـــم التنميـــة 

المستدامة.
االحتفـــاء العربـــي والدولـــي بإنجازاتـــه 
الوطنية، وإسهاماته في تعزيز عاقات 
البحرين الخارجية واهتمامه بتنشـــيط 
الدبلوماســـية االقتصادية، الســـيما في 
االنفتاح على دول شـــرق آسيا، وتجسد 
ذلـــك فـــي حصـــول “األميـــر خليفـــة بن 
األوســـمة  مـــن  العديـــد  علـــى  ســـلمان” 
ودرجـــات الدكتـــوراه الفخرية من قادة 
وزعمـــاء الـــدول الشـــقيقة والصديقـــة، 
كان مـــن أبرزهـــا وســـام الرافديـــن مـــن 
الدرجـــة األولـــى مـــن العراق فـــي أبريل 
مـــن  الوطنـــي  األرز  ووســـام   ،1952
الدرجـــة األولى من رئيـــس وزراء لبنان 
فـــي مـــارس 1958، ووشـــاح قائـــد مـــن 
الدرجـــة األولـــى مـــن وســـام دانييبروغ 
بالدنمـــارك في ســـبتمبر 1960، ووســـام 
النهضـــة المرصـــع عالـــي الشـــأن، أرفـــع 
وســـام أردني، مـــن ولي العهـــد األردني 
فـــي يناير 1999، ووســـام القائد األعلى 
للدفـــاع عـــن اإلقليـــم مـــن ملـــك ماليزيا 
ودرجـــة الدكتوراه الفخريـــة في العلوم 
اإلســـامية  الجامعـــة  مـــن  السياســـية 
ينايـــر2001،  فـــي  الماليزيـــة  العالميـــة 
ووســـام ســـكوتنا مـــن رئيســـة الفلبيـــن 
فـــي نوفمبـــر2001، والزمالـــة الفخريـــة 
للكليـــة الملكيـــة األيرلنديـــة للجراحيـــن 
فـــي أكتوبر 2003، ووســـام الفارس من 
ملـــك تايلنـــد فـــي ديســـمبر 2003 كأول 
شخصية عربية، ووسام جوقة الشرف 
الرفيـــع مـــن رئيـــس جمهوريـــة فرنســـا 
في فبرايـــر 2004، وهو أرفع األوســـمة 

الممنوحة لرؤســـاء الدول والحكومات، 
ودرجة الدكتـــوراه الفخرية من جامعة 
أنديرا غانـــدي بأمر من رئيس الهند في 
فبرايـــر 2004، ووســـام الحملـــة الكبرى 
للوســـام العلـــوي مـــن ملك المغـــرب في 
مـــن  االتحـــاد  ووســـام   ،2004 مـــارس 
 ،2005 فبرايـــر  فـــي  اإلمـــارات  رئيـــس 
ووســـام البرلمـــان األعلـــى لإلنجـــاز مـــن 
رئيـــس مجلـــس النـــواب الفلبينـــي فـــي 
أبريـــل 2005، ووســـام الفـــارس األعلى 
مـــن رئيســـة الفلبين، أعلى وســـام يمنح 
الـــدول والحكومـــات  للقـــادة ورؤســـاء 
الدكتـــوراه  2007، ودرجـــة  فـــي ينايـــر 
الفخرية في المجال اإلنساني والتنمية 
البشـــرية من جامعـــة لورنس األمريكية 
للتكنولوجيـــا في يونيـــو 2008، وقادة 
مـــن  تكريـــم  أعلـــى  عبدالعزيـــز  الملـــك 
خـــادم الحرمين الشـــريفين يمنح لكبار 
 ،2009 أبريـــل  فـــي  والزعمـــاء  القـــادة 
ودرجـــة الدكتوراه الفخريـــة في العلوم 
السياســـية مـــن جامعـــة “األميـــر ســـونغ 
أغســـطس   13 فـــي  التايلنديـــة  كـــوال” 
2009، ووســـام االســـتحقاق ذو النجمة 
الذهبيـــة الكبرى مـــن الطبقة األولى من 
ومجلـــس  الملكيـــة  هابســـبورغ  عائلـــة 
مدينة هوالبيرن النمســـاوية في أكتوبر 
2016، ودرجـــة الدكتـــوراه الفخرية من 
جامعة القدس من رئيس فلسطين في 

أبريل 2017. 
وفي ضوء التقدير العالمي لإلنجازات 
العهـــد  خـــال  والحضاريـــة  التنمويـــة 
الزاهـــر لحضرة صاحـــب الجالة الملك 
المفـــدى، فقـــد حصـــل صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 
خليفـــة، رحمـــه هللا، علـــى العديـــد من 
اإلقليميـــة  المنظمـــات  مـــن  الجوائـــز 
واألممية، والشـــاهدة على دور ســـموه 
التنمـــوي، وفكره االقتصـــادي المنفتح، 
الكريـــم علـــى توفيـــر ســـبل  وحرصـــه 
الخدمـــات  وأفضـــل  الكريـــم  العيـــش 
واإلســـكانية  والتعليميـــة  الصحيـــة 
لجميـــع أبنـــاء الوطـــن. وكان مـــن أهـــم 
هذه الجوائـــز الدولية، حصـــول األمير 
خليفة بن ســـلمان على “جائزة الشرف 
لإلنجاز المتميز فـــي التنمية الحضرية 
واإلســـكان” من برنامج األمم المتحدة 
2006؛  للعـــام  البشـــرية  للمســـتوطنات 
تقديـــًرا لجهـــود ســـموه التنمويـــة فـــي 
رفـــع المســـتوى المعيشـــي للمواطنين، 
الثقافـــي،  المـــوروث  علـــى  والحفـــاظ 
البشـــرية  بالمســـتوطنات  واالهتمـــام 
والتنميـــة االجتماعيـــة والبيئية للمدن 
والقـــرى؛ بهـــدف تأميـــن جـــودة الحياة 

للجميع. 
وحصـــل ســـمو األميـــر علـــى “ميداليـــة 
ابن ســـينا الذهبيـــة” من منظمـــة األمم 
للتربيـــة والعلـــوم والثقافـــة  المتحـــدة 
2009؛  أكتوبـــر   12 فـــي  )اليونســـكو( 
تقديًرا لجهود ســـموه في دعم الثقافة 

والتراث اإلنســـاني وأنشطة اليونسكو 
وتطويـــر التعليـــم، ودعمه الســـتضافة 
البحريـــن مقر المركـــز اإلقليمي العربي 
للتـــراث العالمـــي، هـــذا باإلضافـــة إلـــى 
اليونســـكو  “ميداليـــة  حصـــول ســـموه 
للســـام” فـــي 18 مايـــو 2017، وتحمل 
كلمـــة “الســـام” بـــكل اللغات الرســـمية 
ســـموه  واســـتحق  المتحـــدة.  لألمـــم 
“جائزة األهـــداف اإلنمائية لأللفية” من 
األمم المتحدة في 19 ســـبتمبر 2010، 
فـــي احتفالية كبرى بنيويورك بحضور 
نحـــو 800 شـــخصية عالميـــة؛ تقديـــًرا 
برئاســـة  الموقـــرة  الحكومـــة  لنجـــاح 
ســـموه فـــي تحقيـــق أهـــداف األلفيـــة 
اإلنمائية قبل موعدها في العام 2015، 
ممثلـــة فـــي القضاء على الفقـــر المدقع 
والجـــوع، وتحقيق التعليـــم االبتدائي 
بيـــن  المســـاواة  وتشـــجيع  الشـــامل، 
الجنســـين، وتمكين المـــرأة، وتخفيض 
معـــدالت وفيـــات األطفال، وتحســـين 
صحـــة األمهـــات، ومكافحـــة فيـــروس 
المكتســـبة  المناعـــة  نقـــص  ومـــرض 
األمـــراض،  مـــن  وغيرهمـــا  والماريـــا 
وضمـــان االســـتدامة البيئيـــة وإقامـــة 

شراكة عالمية من أجل التنمية. 
وكان األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان أول 
رئيـــس وزراء عربـــي يكرمـــه االتحـــاد 
“جائـــزة  بمنحـــه  لاتصـــاالت  الدولـــي 
واالتصـــاالت  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
في التنمية المستدامة” في 29 فبراير 
2016؛ تقديـــًرا للتقـــدم البحرينـــي في 
تقنية المعلومات واالتصاالت والتنمية 
المســـتدامة، والتـــي تعـــززت بحصـــول 
المملكـــة علـــى المرتبـــة األولـــى عربًيـــا 
و)31( عالمًيـــا في تقرير قياس مجتمع 
المعلومات لاتحاد الدولي لاتصاالت 
لعـــام 2017، والثانيـــة إقليمًيـــا ضمـــن 
جـــدا  العالـــي  المؤشـــر  ذات  الـــدول 
فـــي تقريـــر األمـــم  المتحـــدة لجاهزيـــة 

الحكومة  اإللكترونية للعام 2020. 
فـــي  الســـامية  رســـالته  العالـــم  وخلـــد 
احتفـــال األمم المتحدة فـــي الخامس 
العالمـــي  باليـــوم   2020 أبريـــل  مـــن 
للضمير للمرة األولى اســـتجابة لمبادرة 
نشـــر  فـــي  وأثرهـــا  الكريمـــة،  ســـموه 
بيـــن  والتعايـــش  والســـام  التســـامح 
الثقافات واألديان، وتكريم ســـموه في 
20 مايـــو 2020 كأول قائـــد عالمي من 
قبل منظمة الصحة العالمية في حدث 
رفيع المســـتوى بقصر األمـــم المتحدة 
ســـموه  إنجـــازات  لتســـجل  بجنيـــف، 
الرائـــدة فـــي المجـــال الصحـــي ودعـــم 

التنمية المستدامة. 
وحـــاز ســـمو األميـــر خليفة بن ســـلمان 
العديد من الجوائز والدروع اإلقليمية 
والدولية؛ تقديًرا لتميز البحرين كمركز 
تجاري ومالي رئيسي في المنطقة، من 
أهمهـــا: الدرع الذهبي من غرفة تجارة 
وصناعـــة باريـــس فـــي أكتوبـــر 2009، 

وجائـــزة الرؤيـــة القياديـــة فـــي العمـــل 
المصرفي العربي والدولي لعام 2009، 
والتي يمنحها اتحاد المصارف العربية 
للقـــادة والزعماء العرب والشـــخصيات 
الدولية البـــارزة، وجائزة رجـــل الدولة 
مـــن منتـــدى قيـــادة األعمال األســـيوي 
فـــي دبـــي بتاريـــخ 14 ديســـمبر 2013، 
الدولـــي  لاتحـــاد  الذهبيـــة  والجائـــزة 
لسيدات األعمال والمهنيات في يونيو 
2014، وجائزة القيـــادة المتميزة للعام 
2016 مـــن االتحـــاد الدولـــي لمنظمات 
البشـــرية،  المـــوارد  وتنميـــة  التدريـــب 
و”درع الجامعة العربية في الريادة في 
العمـــل التنمـــوي” فـــي 19 أبريل 2017 
علـــى  عربـــي يحصـــل  كأول مســـؤول 
هذه الجائزة التي اســـتحدثتها جامعة 
الدول العربية لدوره في تطوير العمل 
العربي التنمـــوي، والجائـــزة األوروبية 
العاقـــات  فـــي  العالميـــة  للشـــخصية 
اتحـــاد  مـــن   2013 للعـــام  الدوليـــة 
االقتصادييـــن واإلدارييـــن العـــرب في 

االتحاد األوروبي. 
الحقوقيـــة  إلســـهاماته  وتقديـــًرا 
واإلنسانية في دعم التسامح والسام، 
حصـــل األميـــر خليفة بن ســـلمان على 
“جائزة شعلة السام” من جمعية تعزيز 
الســـام في فيينـــا، كأول رئيس وزراء 
عربي ينال هذه الجائزة الدولية والتي 
يتم منحها لرؤساء الدول والحكومات 
وكبار الشـــخصيات في مـــارس 2016، 
مايـــو  فـــي  العربـــي”  البرلمـــان  و”درع 
االتحـــاد  مـــن  التســـامح  ودرع   ،2017
الدولـــي للســـام والمحبـــة )فوبال( في 
20 ســـبتمبر 2017، والدرع الذهبي من 
اتحاد الحقوقيين العرب كأرفع وســـام 
يمنحه االتحاد للقادة والزعماء العرب 
االتحـــاد  ودرع   ،2010 أبريـــل   4 فـــي 
اإلفريقي في أكتوبر 2012، لدوره في 
دعم الســـلم واألمن اإلقليمي والدولي، 
وجائزة ضيف الشرف النرويجية للعام 
2019 فـــي احتفاليـــة بأوســـلو بحضور 
رئيســـة الـــوزراء تعبيـــًرا عـــن االحترام 
والتقدير لمكانة ســـموه ومبادراته في 

تعزيز السام والتنمية المستدامة.
ودع شـــعب البحرين بقلوب يعتصرها 
الحزن الشـــديد صاحب السمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة 
بعد مسيرة حافلة بالعطاء واإلخاص 
والوفـــاء فـــي حـــب الوطـــن والوفـــاء 
واإلســـامية،  العربيـــة  أمتـــه  لقضايـــا 
ودروًســـا في الدبلوماســـية اإلنســـانية 
الحكيمة، وتاريًخا من النجاح والريادة 
رفعـــة  علـــى  الحـــرص  فـــي  والتميـــز 
المواطـــن البحريني وخدمة البشـــرية، 
فاســـتحق ســـموه التقدير الســـامي من 
جالـــة العاهـــل المفدى وحـــب وتقدير 
أبناء شعبه وتعاطف اإلنسانية.. ترجل 
ابـــن البحريـــن البـــار، أميـــر اإلنســـانية 

والمحبة.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

تابعــت الصحــف الخليجيــة والعربيــة أمــس، الجمعــة، وفــاة صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، رحمــه هللا، الــذي وري جثمانه 
الثــري صبــاح أمــس، حيث أشــادت الصحــف بمناقــب الفقيــد وإنجازاته في 
بنــاء نهضــة البحريــن وتنميتها في مختلــف المجاالت، فضالً عن دور ســموه 
في تعزيز العمل الخليجي وعطائه اإلنساني الحافل على المستوى االقليمي 

والدولي.

ومن جانبها وتحت عنوان “خليفة بن 
سلمان مدرسة وأحد الرموز الكبيرة”؛ 
أبـــرزت صحيفـــة “األنبـــاء” الكويتيـــة 
ودوره  للفقيـــد  الحافلـــة  المســـيرة 
فـــي بنـــاء الدولـــة الحديثـــة، ونقلـــت 
المســـؤولين  كبـــار  رثـــاء  الصحيفـــة 
والدبلوماســـيين فـــي دولـــة الكويـــت 
الشـــقيقة فـــي رحيـــل ســـموه حيـــث 

قالوا:
الســـفير الســـعودي ســـلطان بن سعد: 
نـــودع أبًا وقائـــدًا ورمزًا فـــي الخليج 

والعالم.
رئيـــس مجلـــس إدارة وكالـــة األنبـــاء 
الدعيـــج:  مبـــارك  الشـــيخ  الكويتيـــة 
األمير الراحل تميـــز بالحكمة والصبر 
والرؤية الثاقبة والقدرة على تخطي 

العقبات.
طـــال  الشـــيخ  العاصمـــة  محافـــظ 
بـــن  خليفـــة  الكبيـــر  الفقيـــد  الخالـــد: 
ســـلمان كـــّرس حياتـــه لخدمـــة وطنه 
وبصماته ستظل راسخة في التاريخ.
نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي 
ووزير الدفاع الشـــيخ أحمد المنصور 
ينقـــل تعازيـــه إلـــى القائد العـــام لقوة 

دفاع البحرين.
وزيـــر الخارجيـــة الكويتـــي د. أحمـــد 
الحافلـــة  المســـيرة  المحمـــد:  ناصـــر 
للفقيـــد امتدت لعقود زاخرة في بناء 

الدولة الحديثة.
الكويـــت؛  لـــدى  الســـنغال  ســـفير 
عبداألحد إمباكي: تلقينا ببالغ األسى 

نبأ وفاة الفقيد الكبير.
ســـفير ســـلطنة ُعمـــان فـــي الكويـــت؛ 
صالـــح بـــن عامـــر الخروصـــي: األمير 
وثيقـــة  عاقـــة  علـــى  كان  الراحـــل 
بالقيـــادة الُعمانيـــة الفتا إلـــى أن خبر 
لجميـــع  محزنـــًا  كان  ســـموه  وفـــاة 

العمانيين.
القونـــي:  طـــارق  المصـــري  الســـفير 
الراحـــل خليفة بن ســـلمان رجل دولة 
ورحيلـــه  حافلـــة  مســـيرة  وصاحـــب 

مصاب لمصر وشعبها.
ســـفير جيبوتي محمـــد مؤمن: األمير 
بنـــاء البحريـــن  الراحـــل ســـاهم فـــي 
العريقة والتي صنعت لنفســـها مكانة 

مرموقة في المنطقة والعالم.
بـــن  منصـــور  علـــي  اليمنـــي  الســـفير 
ســـفاع: نعـــزي البحريـــن برجل عظيم 

عرفته األمة العربية واإلسامية.
ســـفير الجزائـــر عبدالمالـــك بـــو هدو: 
الراحـــل أحـــد الرمـــوز الكبيـــرة والذي 
يشـــهد له بوقوفه إلى جانب أشـــقائه 

في جميع محنهم وأزماتهم.
قـــدم  الراحـــل  ســـفير طاجيكســـتان: 

الكثير لبلده.
“القبـــس”  صحيفـــة  خصصـــت  كمـــا 
تحـــت عنوان “خليفة بن ســـلمان عزز 
التضامـــن الخليجـــي وخـــدم قضايـــا 
األمـــة” مســـاحة واســـعة تناولت فيها 
دور الفقيـــد الراحـــل في دعـــم قضايا 
األمـــة العربيـــة واإلســـامية وحرصه 
والتاحـــم  الوحـــدة  علـــى  الشـــديد 

الخليجي.
الكويتيـــة  “الـــراي”  ونقلـــت صحيفـــة 
تحـــت عنوان “نودع رمزًا في الخليج 
الســـفراء  تعـــازي  ونقلـــت  والعالـــم”، 

والوزراء في وفاة الفقيد.
“الوطـــن”  صحيفـــة  نشـــرت  فيمـــا 
اإلماراتيـــة نعـــي جمعيـــة الصحفيين 
بإســـهامات  وإشـــادتها  اإلماراتيـــة، 
الراحل ودوره الكبير في دعم قضايا 

األمة.
الكاتـــب  ذكـــر  ذاتـــه؛  الســـياق  فـــي 
الصحافـــي الكويتـــي طارق بورســـلي 
أن مملكة البحرين فقدت قائد العمل 
وحنكـــة  إنســـانية  واألكثـــر  الـــوزاري 
والراحـــل  سياســـيًا،  ورشـــدًا  ورويـــة 
عرفه البحرينيون أبًا وراية إنســـانية 
أرســـى  والفقيـــد  بالتســـامح،  نابضـــة 
قواعد التنمية االقتصادية والبشرية، 
وســـاهم في تشكيل الوجه الحضاري 
للبحرين ووضع بصمته في تأســـيس 
البحريـــن  لدولـــة  األولـــى  اللبنـــات 
المنعطفـــات  ومقـــوم  الحديثـــة، 
السياسية الحرجة في حياة الشقيقة 

البحرين.
وقـــال إن خليفة بن ســـلمان لم تفقده 
البحرين فقط بـــل فقده الخليجيون، 
فهـــو قامة سياســـية كبيرة مؤسســـة 
وفاعلـــة، كمـــا اســـتذكر قـــول األميـــر 
عاقـــات  “إن  الكويـــت  عـــن  الراحـــل 
بيـــن  التاريخيـــة  واألخـــوة  المحبـــة 
البحريـــن والكويـــت راســـخة وأعمق 
من أن تصفهـــا الكلمات، وأن للكويت 
وقيادتهـــا وشـــعبها موقعـــا عزيزا في 

النفس والروح”.

الصحف الخليجية والعربية تواصل اإلشادة بمناقب الفقيد الراحل

يـــوم الـــوداع هـــو ذروة الفجيعـــة الوطنيـــة الكبـــرى. نشـــيج 
البحريـــن بلـــغ مداه. وكل الجوارح تنـــوح وتنتحب بهذا اليوم 
المؤلـــم بذاكرتنـــا جميعـــا، إذ بأمـــر العزيز جل وعـــا رحل العم 
العزيـــز، كما يلقبه صاحـــب الجالة الملك المفدى في كل كلمة 

ولقاء ومحفل.
وال أثقـــل فـــي القلب من أن يحمل االبن نعـــش والده لمواراته 
الثرى. وكلنا عشنا في كنف الراحل الكبير، واليوم بعد رحيله 
سنســـتمر في تجسيد مدرســـته في العطاء والخير والمحبة. 
لقـــد نهـــل الجميـــع مـــن فقيـــد البـــاد قيـــم العمـــل واالخـــاص 
والتفانـــي. وأنـــه مهمـــا كبـــرت المســـؤوليات التـــي ينهـــض بها 
الشـــخص فيجـــب عليه أال يبتعـــد عن الناس، وإنمـــا يجب أن 

يكون أكثر قربا منهم.
نواســـي األســـرة البحرينية بالفقيـــد الكبير. وكلنـــا نعلم حجم 
الخســـارة الموجعـــة التـــي ال تعـــّوض. وأكثـــر ما يؤلـــم حرمان 
الظروف األخيرة المشـــاركة الشـــعبية لتشـــييع الراحل الكبير، 
ولكـــن ذلك لـــم يمنع البحرينيين من فتـــح العزاء في كل بيت 

ومجلس ومأتم، ألن المصاب واحد لدى كل فرد. 
الراحليـــن  الشـــقيقين..  األميريـــن  جمعتـــا  والدولـــة  الحيـــاة 
الكبيريـــن عيســـى بـــن ســـلمان وخليفـــة بن ســـلمان طيب هللا 
ثراهمـــا.. وأديـــت صاة الجنـــازة على فقيـــد الوطن في جامع 
يحمـــل اســـم أعـــز األســـماء بتاريـــخ البحريـــن.. جامع الشـــيخ 
عيســـى بن ســـلمان.. وتســـتمر مازمة الشـــقيقين بأن يتجاور 
قبراهمـــا بالحنينيـــة، ليذكرنـــا ذلك بشـــخصيات جليلة حفرت 
اســـمها في وجدان البحرينيين وتركت بصماتها الخالدة علما 

وعما.
رحم هللا األمير المحبوب الذي حمل رسالة الدفاع عن الوطن 

با هوادة، وعلمنا أن سر قوتنا في وحدتنا.
اللهـــم ارحـــم روحا صعـــدت إليـــك.. ولم يعـــد بيننـــا وبينها إال 
الدعـــاء.. اللهم ارفع درجاته.. وافر له يا هللا.. وافســـح له في 

قبره.. ونور له فيه.
اللهـــم إنهـــا الليلة األولى في قبـــره.. يا رب هـــون عليه ليلته.. 
وانس وحشته.. ووسع مدخله.. اللهم انه ضيفك.. وانت خير 
مضيـــف.. اجعل أول ليلة له في قبـــره خير لياليه.. اللهم ثبته 

عند السؤال.. واجعل قبره روضة من رياض الجنة.

وداع أمير القلوب.. اليوم المؤلم بذاكرتنا الوطنية



أشاد وزير الدفاع بالوكالة في الواليات 
ميلـــر  كريـــس  األميركيـــة  المتحـــدة 
بصاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة )رحمه هللا(، إذ إنه رمز 
قيادي ترك إرًثا راسًخا يستحق التقدير 
واالســـتذكار دائًمـــا. واســـتذكر ميلر في 
بيـــان رســـمي نعـــى فيـــه ســـموه )رحمه 
هللا(، الدعـــم الذي قدمه ســـموه للتعاون 
الدفاعي بين البلدين الصديقين، معتبًرا 
أن استضافة مملكة البحرين لألسطول 
البحـــري الخامـــس علـــى مدى ربـــع قرن 
من الزمان هي تجسيد لتطور العالقات 
الثنائيـــة بيـــن البلدين أثنـــاء فترة تولي 
سمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 

خليفة منصبه كرئيس للوزراء.
وأعـــرب ميلر عـــن تطلعـــه لمواصلة هذا 

التعـــاون النوعـــي مـــع تولي ولـــي العهد 
مجلـــس  رئاســـة  األعلـــى  القائـــد  نائـــب 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة.
التعـــازي  بتقديـــم  البيـــان  واختتـــم 
والمواساة للعائلة المالكة الكريمة وإلى 

شعب مملكة البحرين بهذا المصاب.

تلقـــى رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة 
القـــدم الشـــيخ علي بن خليفـــة بن أحمد 
آل خليفـــة، رســـالة تعزيـــة مـــن رئيـــس 
)الفيفـــا(  القـــدم  لكـــرة  الدولـــي  االتحـــاد 
جيانـــي إنفانتينو، أعرب فيهـــا إنفانتنيو 
عن خالص تعازيه القلبية بوفاة صاحب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفة )رحمه هللا(. واســـتذكر رئيس 
االتحـــاد الدولي لكرة القدم في رســـالته 
الراحـــل، مشـــيًرا  مناقـــب ســـمو األميـــر 
إلـــى أن ســـموه خـــدم مملكـــة البحريـــن 
الـــوزراء ألكثـــر مـــن  برئاســـته لمجلـــس 
بـــإرث  مشـــيًدا  الزمـــن،  مـــن  عقـــود   5
وإنجـــازات وشـــخصية ســـموه القيادية، 
والتـــي ســـتظل محفـــورة فـــي األذهـــان. 

ونيابة عـــن المجتمع الدولي لكرة القدم، 
قـــدم إنفانتينـــو تعازيه الحـــارة والقلبية 
لالتحاد البحريني لكرة القدم وللحكومة 
وللشعب البحريني بهذا المصاب الجلل.

رفـــع خطيـــب جامـــع مركـــز أحمـــد الفاتح 
خطبـــة  فـــي  القطـــان  عدنـــان  اإلســـالمي 
الجمعـــة أمـــس إلـــى عاهل البـــالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، أحـــر التعازي 
والمواســـاة بوفـــاة صاحب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة، رحمه 

هللا، كمـــا تقـــدم بالتعـــازي للعائلـــة المالكـــة 
الكريمـــة ولشـــعب مملكة البحرين، ســـائاًل 
هللا أن يعظـــم أجورهم ويحســـن عزاءهم 

في هذا المصاب.
الوطـــن  فقيـــد  بمناقـــب  القطـــان  وأشـــاد 
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة، رحمه هللا، الذي شـــيع 
أمـــس إلى مثـــواه األخير، مبينا أن ســـموه 
رحمه هللا كان قائدا ملهما ورمزا للتواضع 
متواصـــال مع النـــاس، كمـــا كان للجميع أبا 

وأخـــا وصديقـــا بمعيـــة صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك وصاحب الســـمو الملكي ولي العهد 

نائب القائد األعلى رئيس الوزراء.
وأشـــار إلى مـــا تركه فقيد الوطـــن من أثر 
كبيـــر في جميـــع المجـــاالت والتي وصلت 

هذه اآلثار إلى العالم.
وقـــال ســـيبقى ســـموه رحمـــه هللا بأعماله 
وتضحياته وإنجازاتـــه رمزا وطنيا خالدا، 
داعيـــا هللا أن يجزيه على مـــا قدمه لبلده 
وأمته خير الجزاء، وأن يغفر له ويســـكنه 

الجنـــة ويجعـــل قبـــره روضـــة مـــن رياض 
الجنة.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

 المنامة - بنا

قال سفير المملكة األردنية الهاشمية لدى 
مملكة البحرين رامي العدوان، إن الشعب 
األردنـــي يتقاســـم مع أشـــقائه فـــي مملكة 
البحريـــن عميـــق الحـــزن لوفـــاة صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة رحمـــه هللا، الـــذي يعتبـــر مـــن 
الشـــخصيات البارزة فـــي تاريخ العالقات 

بين البلدين.
كان  الفقيـــد  أن  األردنـــي  الســـفير  وأكـــد 
واحدا من الرجال الذين حرصوا على مد 
جســـور التواصل والتفاهم داخل األســـرة 
العربية، وأسهم بعمله الصادق والمخلص 
فـــي بناء النمـــوذج البحرينـــي الذي ترجم 
رؤية عاهل البالد حضرة صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة فـــي 
تحقيق تنمية بشـــرية مستدامة، من حق 
البحريـــن أن تفخـــر وتباهي بهـــا، كما ترك 
ســـموه رحمه هللا بصمـــات مهمة في بناء 
جيل من القياديين البحرينيين المتميزين 
الذين يمكنهم استكمال رسالته ومسيرته 
بعـــد أن أدى األمانة تجاه شـــعب البحرين 

واألمتين العربية واإلســـالمية على أكمل 
وأتـــم وجـــه.  وأضـــاف أن “األردن ينظـــر 
لعالقاتـــه األخويـــة مـــع مملكـــة البحريـــن 
بوصفها رصيدا إســـتراتيجيا مهما تأسس 
علـــى يد رجـــال كبار حملوا علـــى أكتافهم 
المســـؤولية وخاضـــوا غمار تجربـــة البناء 
العالقـــات  هـــذه  وتســـتمر  والتحديـــث، 
مـــع أجيـــال جديـــدة قادمة تؤمـــن بالعمل 
توطيـــد  وبضـــرورة  المشـــترك  العربـــي 
العالقـــات بما يعـــود بالنفع على الشـــعبين 

األردني والبحريني”.

رفـــع محمـــد طاهـــر بـــن الشـــيخ ســـليمان 
المدنـــي أحـــر التعـــازي إلـــى عاهـــل البـــالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة وإلـــى ولـــي العهد نائـــب القائد 
األعلـــى رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
وإلـــى العائلـــة المالكـــة الكريمـــة، وعمـــوم 
المواطنيـــن بوفاة صاحب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة )طيب 
هللا ثـــراه(. وقال مؤبًنا فقيـــد الوطن “لقد 
رزئـــت مملكتنـــا البحريـــن بـــرزء ومصاب 
جلـــل، ُمنيـــت بخســـارٍة كبيـــرٍة بفقـــد علم 
من أعالمهـــا، رجل نذر حياته لخدمة هذا 
الوطن وبنائه وتشـــييده وعمارته ورســـم 

سياســـته التـــي تصـــب فـــي إعـــالء شـــأنه 
وشأن كل سكانه الكرام”، سائالً هللا تعالى 
أن يتغمـــد الفقيد الكبير برحمته، ويوســـع 

له في قبره، ويجعل الجنة مثواه.

وزير الدفاع األميركي: رمز قيادي ترك إرًثا راسًخا

العدوان: بصمات مهمة في بناء جيل من القياديين

المدني: مصاب جلل والخسارة كبيرة

بفضل سموه انتشرت المدارس في المدن والقرى
النعيمـــي يحصـــي بعـــض بصمـــات فقيـــد الوطـــن فـــي مجـــال التعليـــم

ماجـــد  والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  شـــارك 
النعيمي بمداخلة في نشـــرة أخبار الساعة 
الثالثـــة بتلفزيـــون البحرين امـــس الجمعة 
عـــن مناقب الراحل الكبير صاحب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
)رحمـــه هللا(، خصوصـــا إســـهامات ســـموه 
الكبيـــرة في االرتقاء بالمســـيرة التعليمية 

في مملكة البحرين.
وفـــي البداية، توجه الوزيـــر بأحر التعازي 
صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  إلـــى  والمواســـاة 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وإلى ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، وإلى 
نائب رئيس مجلس الوزراء ســـمو الشيخ 
علـــي بن خليفة آل خليفة، وإلى مستشـــار 
ســـمو رئيس الوزراء ســـمو الشـــيخ سلمان 
بن خليفة آل خليفة، وإلى أصحاب السمو 

من أسرة آل خليفة الكرام.
وقال الوزير: إن الحديث عن مناقب فقيد 
الوطـــن الكبيـــر رحمـــه هللا رحمة واســـعة 
ال يمكـــن أن تســـعها مثـــل هـــذه المداخلـــة 
الموجـــزة، ألن إنجازاته امتدت على مدى 
نصـــف قـــرن مـــن العمـــل المخلـــص لوطنه 

دور  لســـموه  كان  فقـــد  الوفـــي،  ولشـــعبه 
كبير في المجاالت االجتماعية والتنموية 
والتعليميـــة والثقافيـــة، وحضـــوره شـــمل 
كافة أوجـــه التنمية، بالتخطيط والمتابعة 

والتوجيه والرعاية.
وأكـــد الوزيـــر أن ملـــف التربيـــة والتعليـــم 
كان مـــن أهم الملفات التي حظيت برعاية 
سموه الكريمة، إذ كان النهوض بالمستوى 
التعليمـــي وتطويره واالرتقـــاء بمخرجاته 
هدًفا رئيًسا من أهداف المشروع التنموي 
فـــي مملكـــة البحريـــن، الـــذي ينهـــض على 

قاعدة نشر التعليم وتطويره المستمر.
تولـــى   1957 العـــام  فـــي  الوزيـــر:  وتابـــع 
مســـؤولية  هللا(  )رحمـــه  الكريـــم  ســـموه 
مجلـــس المعـــارف، عندمـــا أصبـــح رئيًســـا 
لهـــذا المجلـــس، الذي اســـتطاع مـــن خالله 
أثمـــر  متكاملـــة  تعليميـــة  سياســـة  رســـم 
تطبيقهـــا إنجـــازات كبيـــرة علـــى مســـتوى 
نشـــر التعليـــم والتوســـع فيـــه، فأصبحـــت 
المـــدارس منتشـــرة فـــي المـــدن والقـــرى، 
وتـــم إعـــداد وتوفيـــر اآلالف مـــن الكـــوادر 
البحرينيـــة ذات الكفـــاءة التـــي ســـاهمت 
فـــي هـــذه المســـيرة، ســـواء فـــي التعليـــم 
المدرسي أو في التعليم العالي، ما انعكس 
علـــى المؤسســـات التعليميـــة ومخرجاتها 

والمســـتفيدين منها من األجيال المتعاقبة 
التي أسهمت في نهضة البحرين وتقدمها 
في كافة المجـــاالت، إلى أن وصلت اليوم 
إلـــى مرحلـــة متقدمـــة بفضـــل هللا تعالـــى 
وبفضل الرعايـــة والعناية واالهتمام الذي 

تحظى به.
وأشـــار الوزيـــر إلى أن من مظاهـــر اهتمام 
حرصـــه  بالتعليـــم،  هللا(  )رحمـــه  ســـموه 
األولويـــة  التعليـــم  منـــح  علـــى  المســـتمر 
وتوفيـــر مقوماته المادية والبشـــرية مهما 
كانـــت الظروف، ودعمـــه المســـتمر لوزارة 
التربيـــة والتعليـــم ومنتســـبيها ومتابعتـــه 
الدائمـــة  ورعايتـــه  لشـــؤونها،  الدائمـــة 

والمستمرة لحفالت عيد العلم التي كانت 
تمثـــل المناســـبة األكثـــر أهميـــة لالحتفـــاء 
لحفـــالت  ورعايتـــه  وبالتعليـــم،  بالعلـــم 
التخريج في جامعة البحرين وفي العديد 
مـــن الجامعـــات والمـــدارس الخاصة التي 
ســـعى منذ البداية على تشجيع االستثمار 

فيها.
كما وجه ســـموه )رحمه هللا( إلنشاء معهد 
تكنولوجـــي فـــي العـــام 2005م، ورعايـــة 
افتتاحـــه وهـــو معهـــد الشـــيخ خليفـــة بن 
الـــذي شـــكل نقلـــة  للتكنولوجيـــا،  ســـلمان 
نوعيـــة في التعليـــم الفنـــي والتكنولوجي 
بمملكـــة البحرين، من أجـــل تهيئة الطالب 
لخـــوض التخصصـــات التقنيـــة المتجددة 
التـــي يتطلبهـــا ســـوق العمـــل، إلـــى جانب 
تخصيـــص جائـــزة ســـموه للمدرســـة ذات 
األداء المتميز، والتي تمثل أول جائزة من 
نوعها، والهادفة الى تحفيز المدارس على 

االرتقاء بأدائها.
الراحـــل  األميـــر  لســـمو  أن  الوزيـــر  وأكـــد 
مكانة رفيعـــة على الصعيـــد الدولي، ومن 
مظاهرهـــا تنكيـــس علـــم األمـــم المتحـــدة 
باليونســـكو بباريـــس، تعبيًرا عـــن التعزية 
هللا(  )رحمـــه  ســـموه  برحيـــل  والمواســـاة 

رحمة واسعة.

 المنامة - بنا

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

رئيس الفيفا: إنجازات سموه محفورة في األذهان سلمان بن إبراهيم: رحيله خسارة فادحة على جميع المستويات
رفع األمين العام للمجلس األعلى للشباب 
والرياضة الشيخ ســـلمان بن إبراهيم آل 
خليفة خالص التعازي وصادق المواساة 
إلـــى عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، وولي العهد 
األمين نائب القائد األعلى رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة بوفاة المغفور 
له بإذن هللا تعالى صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه 

هللا.
كما قدم الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم آل 
خليفـــة خالص التعازي إلـــى نائب رئيس 
مجلـــس الـــوزراء ســـمو الشـــيخ علـــي بن 
خليفة آل خليفة ومستشـــار سمو رئيس 
الوزراء ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن خليفة 
آل خليفـــة، وإلـــى أفـــراد العائلـــة المالكة 
وشـــعب البحريـــن الوفـــي بهـــذا المصاب 

الجلل.
وأكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
أن مملكـــة البحرين فقدت برحيل ســـمو 
رئيـــس الـــوزراء، رحمه هللا، رمـــزا وطنيا 
كبيرا وقائدا إنســـانيا ملهمـــا أفنى حياته 
فـــي خدمـــة وطنـــه وشـــعبه واإلنســـانية 
جمعـــاء على مـــدى عقود طويلـــة حافلة 
بالبـــذل والعطاء في قيادة دفة الســـلطة 
للوطـــن  الريـــادة  لتحقيـــق  التنفيذيـــة 

واالزدهار للشعب والخير لإلنسانية.
واســـتذكر بكل اعتزاز إسهامات المغفور 
له بإذن هللا تعالى صاحب السمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة في 
بنـــاء البحريـــن الحديثة مـــن خالل تبني 
نمـــاذج تنمويـــة شـــاملة لتحقيـــق النمـــو 
المســـتدام طويـــل األمـــد لجميـــع خطـــط 
أبعادهـــا،  بمختلـــف  التنميـــة  وبرامـــج 
وتحســـين مستوى معيشـــة اإلنسان بكل 

واالقتصاديـــة  االجتماعيـــة  مكوناتهـــا 
والبيئيـــة، مؤكـــدا بـــأن ســـموه رحمه هللا 
نجح بفكره النّير بتحقيق إنجازات رائدة 
فـــي مختلف قطاعـــات التنمية الشـــاملة 
وتحديث الدولـــة عبر مختلف األصعدة. 
وأشـــار إلـــى أن رحيـــل صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 

يشـــكل خســـارة فادحة على المستويات 
لمـــا  واإلســـالمية  والعربيـــة  الخليجيـــة 
عرف عن سموه عن دعمه لوحدة الصف 
الخليجـــي وللتضامـــن والتكامـــل العربي 
وتعزيـــز تماســـك دول العالـــم اإلســـالمي 
باإلضافة إلى جهـــوده الخيرة في مجال 
العمل اإلنساني المتميز على مر السنين.

آل  إبراهيـــم  بـــن  الشـــيخ ســـلمان  وأكـــد 
خليفة أن اإلرث الحافل الذي تركه سمو 
رئيس الوزراء رحمه هللا، يشكل نموذجا 
والقادمـــة،  الحاليـــة  لألجيـــال  يحتـــذى 
بفضـــل نظـــرة ســـموه الســـديدة وحنكته 
وخبرته الطويلة في المجاالت السياسية 
واالقتصاديـــة، ومآثـــره اإلنســـانية التـــي 
امتـــدت في مختلف بقـــاع األرض، داعيا 
هللا تعالى أن يرحم ســـموه ويجزيه خير 
الجـــزاء لمـــا قدمـــه لوطنـــه وأمتـــه، وأن 
يســـكنه فســـيح جناتـــه وأن يلهم شـــعب 

البحرين الصبر والسلوان.
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جياني إنفانتينو

الشيخ سلمان بن إبراهيم 

وزير التربية والتعليم

رامي العدوان

وزير الدفاع األمريكي بالوكالة

محمد طاهر المدني

وزير الخارجية األميركي: رجل دولة من الطراز األول

أصـــدر وزير خارجيـــة الواليـــات المتحدة 
األمريكية مايك بومبيو بيانا رســـميا، نعى 
فيه صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة 
بن ســـلمان آل خليفـــة رحمه هللا، وقال إن 
الفقيـــد الراحل كان رجـــل دولة من الطراز 

األول.
 وأضاف الوزير األميركي أن بالده ستظل 
تذكر الراحل سمو األمير خليفة بن سلمان 
كصديق وشـــريك للواليـــات المتحدة، كان 
مســـاندا بشـــكل كبيـــر فـــي تعزيز الســـالم 
فـــي المنطقـــة والعالم كافة، وأنها ســـتظل 
فـــي إطـــار  مـــن إرث  بمـــا تركـــه  تحتفـــي 

التزامهـــا بالصداقـــة والشـــراكة القوية مع 
مملكة البحرين.

 وعبـــر وزير الخارجية األميركي في بيانه 
عـــن حزنه العميق لتلقـــي نبأ وفاة صاحب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفـــة رحمه هللا، مقدما التعـــازي للعائلة 

المالكة الكريمة ولشعب مملكة البحرين.

 المنامة - بنا

 المنامة - بنا

رجـــــل فـــــذ ورمـــــز كبيـــــر وقـائـــــــد استثنــائــــي ملهــــم
رفعـــت جمعيـــة الرابطـــة اإلســـالمية ببالـــغ 
الحزن واألسى أحر التعازي والمواساة إلى 
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، وإلـــى ولي العهـــد نائب 
القائد األعلى رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
وعمـــوم  الكريمـــة،  المالكـــة  العائلـــة  وإلـــى 

الشعب البحريني الوفي، بوفاة الرجل الفذ، 
والرمـــز الكبيـــر، والقائـــد الملهـــم والحكيـــم، 
المغفـــور له بإذن هللا تعالى صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
طيب هللا ثراه.وأكدت “الرابطة اإلسالمية” 
ا  أن فقيـــد الوطن كان بحق قائًدا اســـتثنائيًّ
ترك بصمـــات تاريخية مشـــهودة في جميع 
المجـــاالت والنواحي النهضويـــة والتنموية 
والتطويرية في مملكة البحرين، وســـيبقى 

اسمه خالًدا في التاريخ الوطني والخليجي 
والعربـــي كزعيـــم حكيـــم محنـــك حباه هللا 
تعالى البصيرة والنظر الثاقب والقدرة على 
تشـــخيص الظـــروف واألوضـــاع وقراءتهـــا 

بدقة وحصافة.
وأشارت إلى أن فقد سموه رحمه هللا يعتبر 
خســـارًة كبيـــرًة لمملكـــة البحريـــن وشـــعبها 
الوفـــي، ســـائلة هللا العلي القديـــر أن يتغمد 
األميـــر الراحـــل بواســـع رحمتـــه، ويســـكنه 

الفردوس األعلى من جنتـــه، ويلهم الجميع 
الصبـــر والســـلوان، ويعظـــم األجـــر لجاللـــة 
الملك المفدى ولسمو ولي العهد نائب القائد 
األعلـــى رئيـــس الـــوزراء ولألســـرة المالكـــة 

الكريمة وشعب البحرين الوفي.
كمـــا ابتهلت جمعية الرابطة اإلســـالمية في 
بيانهـــا إلـــى هللا ســـبحانه وتعالـــى أن يوفق 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد نائب 
القائد األعلى رئيس الوزراء ويســـدد خطاه 

فـــي رئاســـة ســـموه لمجلـــس الـــوزراء، وأن 
يجعلـــه خيـــر خلـــف لخير ســـلف، مؤكدًة أن 
سموه رعاه هللا يحظى بثقة الجميع لقيادة 
دفـــة العمل الحكومي فـــي المرحلة القادمة 
بـــكل جـــدارة واقتـــدار بفضـــل مـــا يتمتع به 
ســـموه من حكمة وكفاءة وخبـــرة وعزيمة، 
يكمل بها المســـيرة المباركـــة التي نهض بها 
الراحـــل الكبيـــر رحمـــه هللا، في ظـــل العهد 

الزاهر لصاحب الجاللة الملك.

جدحفص - جمعية الرابطة اإلسالمية

ـا خالـًدا ًـّ القطـــان: سيبقـــى رمـــًزا وطنيـ

 مايك بومبيو

عدنان القطان

“الرابطة 
اإلسالمية” 

تعزي بوفاة 
سمو األمير 

خليفة بن سلمان
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أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن مملكة البحرين فقدت برحيل صاحب السمو 
الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، رحمه هللا، رجل دولة ذو رؤية سياســية 
وفكريــة شــاملة، حــرص علــى التواصــل الدائــم مــع المواطنيــن، وســتبقى ذكــراه 

وإنجازاته ماثلة للعيان ببصمات مضيئة في تاريخ البحرين.

وفـــي هـــذا الســـياق؛ قـــال النائـــب الثاني 
لرئيـــس مجلـــس النـــواب، علي زايـــد، إن 
البحرين فقدت شخصية إنسانية وقريبة 
مـــن جميـــع أطيـــاف المجتمـــع البحريني، 
فلطالمـــا اســـتمع ســـموه لهمومهـــم ولبـــى 
أفراحهـــم  وشـــاركهم  احتياجاتهـــم 
وأحزانهـــم، فـــكان والـــدًا للجميع بســـؤاله 
البحرينيـــة  األســـر  أحـــوال  عـــن  الدائـــم 
واســـتذكاره لتاريخهـــم والـــذي ينبـــع من 
قربـــه ووقوفـــه علـــى مســـافة واحدة من 
الجميـــع. كمـــا عـــرف عـــن ســـموه تجاوبه 
الكبيـــر مع الســـلطة التشـــريعية وحرصه 
أسبوعيًا على اللقاء بالنواب ومناقشتهم 
في كل ما يخص الشـــأن المحلي لتطوير 

العمل النيابي والرقابي والتشريعي.

مركز مرموق

وأشـــار زايـــد إلـــى أن فقيـــد البحرين كان 
رجـــل دولـــة ذو رؤيـــة سياســـية وفكرية 
شاملة جعلته قادرا على تطوير البحرين 
في ظل قيادة ملك البالد صاحب الجاللة 
الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، حيث 
شـــهدت المجاالت الصحية واالقتصادية 
والتعليميـــة والمصرفيـــة تطـــورًا كبيـــرًا، 
حتـــى أصبحـــت البحرين مركـــزًا مرموقًا 
إقليميـــًا ودوليـــًا فـــي عدد مـــن المجاالت 

المهمة.
ســـموه  أن  علـــى  بالتأكيـــد  زايـــد  وختـــم 
سيبقى نقطة مضيئة في تاريخ البحرين 
الحديث ونهضتها وتطورها طوال عقود 
من العمـــل واإلخالص والمثابرة من أجل 

مستقبل أفضل للجميع.

محبة جارفة

من جانبه قال النائب عبدهللا الذوادي إن 
الوطن فقد بوفاة صاحب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رحمه 
هللا، شخصية إنسانية وقيادية بعد عقود 
من العطاء واإلخـــالص لهذا الوطن الذي 
شـــهد إنجازات تنموية رائـــدة تبوأت من 
خاللها البحرين مواقع الريادة والصدارة 
والدولـــي،  اإلقليمـــي  الصعيديـــن  علـــى 
وحـــرص بجهـــوده الكبيـــرة علـــى خدمـــة 
اإلنســـانية محليًا وعالميًا معتبرا اإلنسان 
البحريني ثـــروة حقيقية للوطن، إذ دائما 
مـــا كان يوجـــه الوزراء والمســـؤولين إلى 
فتح األبـــواب أمام المواطـــن والنظر إلى 
مطالبـــه وتحقيقهـــا مـــن خـــالل توجيـــه 
الحكومة للنظر إلـــى االحتياجات وزيارة 
القرى والمدن واالستماع إلى المواطنين.
الصـــدر،  رحـــب  كان  ســـموه  أن  وذكـــر 
وشـــاهدًا وفاعـــالً فـــي تاريـــخ البحريـــن، 
فكانـــت أبوابـــه مفتوحة للجميع يســـتمع 
للصغيـــر قبـــل الكبيـــر، ويعـــرف الجميـــع 
وأسرهم ويســـأل عن أحوالهم، ما أكسبه 
محبـــة جارفة مـــن عموم أبنـــاء البحرين، 
فلم يكن رجالً عاديًا بل شخصية محنكة 
وذكيـــة يملك العالقات الدولية الواســـعة 
ويحظى باحترام من القادة والمسؤولين 
فـــي مختلـــف بقـــاع العالـــم نظرًا لمـــا كان 
يوليـــه من اهتمام في القضايا اإلنســـانية 
اســـتطاعت  إذ  المســـتدامة،  والتنميـــة 
البحرين بقيادة ملك البالد المفدى حفظه 
أهـــداف  أن تحقـــق غالبيـــة  هللا ورعـــاه، 
األمم المتحدة للتنمية المســـتدامة 2030 
لأللفيـــة،  اإلنمائيـــة  األهـــداف  وســـبقها 
وجميعهـــا تصـــب فـــي الجانب اإلنســـاني 
الذي كان يتميز به صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة رحمه 
هللا، لذلك اجتمعت القلوب على محبته.

والد الجميع

مـــن جهتـــه قـــال عضـــو مجلـــس النـــواب، 
صاحـــب  وفـــاة  إن  النفيعـــي،  إبراهيـــم 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان 
آل خليفة، رحمـــه هللا، تمثل خبرًا موجعًا 
ومؤلمـــا ليـــس للبحرينييـــن فحســـب؛ بـــل 
لعمـــوم أبنـــاء الخليـــج والوطـــن العربـــي 
والعالـــم، موضحًا أن الفقيـــد الكبير ووالد 
الجميـــع كان له الفضـــل الكبير لما وصلت 
إليـــه البحريـــن اليـــوم مـــن تقـــدم ونمـــاء 
شـــمل كافة األصعدة، موضحًا أن بصمات 
ســـموه رحمه هللا طالت كل عمران وبيت 

وشارع.
وقـــال النفيعي: “كان ســـموه حريصًا على 

أن تكـــون البحريـــن فـــي مصـــاف الـــدول 
المتحضرة والمتمدنة، وهي كذلك بفضل 
من هللا وسعي سموه الكريم، حيث أفنى 

سنوات شبابه لتحقيق هذه المساعي”.
هللا  رحمـــه  ســـموه  أن  النفيعـــي  وبيـــن 
الوطنيـــة  الذاكـــرة  فـــي  ســـيظل حاضـــرا 
عرفانًا ووفاًء لما قدمه من جهود مضنية 
وصادقـــة ودؤوبـــة فـــي خدمـــة البحريـــن 
وشـــعبها، الفتـــًا أن تواصل ســـموه الكريم 
مع الناس أوجد هذا األثر الطيب لســـموه، 
خصوصـــًا مـــع توجيهات ســـموه بضرورة 
إيجاد الحلول وتذليل المشاكل والصعاب 

التي تواجههم.

مصاب جلل

فيمـــا اعتبـــر النائـــب عيســـى القاضـــي أن 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  رحيـــل 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفـــة، رحمه هللا، 
مصـــاٌب جلل لشـــخصية عظيمة ســـطرت 
واجتماعـــي،  إنســـاني  عطـــاء  مســـيرة 
واضعـــًا بصمتـــه في قلـــوب النـــاس بقربه 
منهـــم واالســـتماع إلـــى همومهـــم وتلبيـــة 
مـــا  كل  مـــع  والتجـــاوب  احتياجاتهـــم، 
يشـــغل المواطن، إضافة إلى تقدير سموه 
لعطـــاء كل إنســـان يقـــدم إنجـــازًا لوطنه، 
كمـــا كان حرص على مشـــاركة المواطنين 
أفراحهم ويحزن لحزنهم، ويشـــعر بالرضا 
عمـــل  أي  إنجـــاز  يتـــم  عندمـــا  والســـرور 
فـــي فائـــدة للمواطـــن، بل ويحـــرص على 
زيارته وتفقده واالستماع إلى مالحظات 
المواطنيـــن والنـــواب والبلدييـــن بحضور 
الـــوزراء ويوجه على الفـــور ألي مالحظة 

يتم تقديمها.
وأشـــار القاضـــي إلـــى أن البحرين وخالل 
الحكومـــة حـــرص  رئاســـة  تولـــي ســـموه 
شـــاملة  تنمويـــة  نمـــاذج  تبنـــي  علـــى 
لتحقيـــق النمـــو المســـتدام طويـــل األمـــد 
لجميـــع خطـــط وبرامج التنميـــة بمختلف 
أبعادهـــا، وإحداث متغيـــرات إيجابية في 
المســـارات الحضريـــة لتحســـين مســـتوى 
معيشة اإلنســـان عبر أبعادها االجتماعية 
واالقتصادية والبيئية، مؤكدًا بأن ســـموه 
رحمـــه هللا نجـــح بعملـــه الـــدؤوب وروح 
المثابـــرة واإلصـــرار أن يحقـــق إنجـــازات 
رائـــدة فـــي مختلـــف القطاعـــات وتحقيق 
التنمية الشـــاملة وتحديـــث الدولة، لذلك 
حظـــي بجوائز دولية ذات مســـتوى رفيع 

تقديرًا لعطاءه وإسهامه للعالم.

تعاون حكومي

وأكد عضـــو مجلس النـــواب خالد بوعنق 
على نهج ســـموه الكريم رحمـــه في إدارة 
دفة الحكومة والتـــي حقق خاللها الكثير 

لبناء الوطن ولرفعة شأن المواطن.
وبين بوعنق أن تعاون الحكومة المستمر 
مع مجلس النواب واهتمام سموه الكريم 
للقاء ممثلي الشعب واعتماد مالحظاتهم 
كبوصلة مسار للعمل الحكومي، والتوجيه 
المســـتمر للوزراء بالتعاون مع النواب، كل 
ذلك يعكس تقدير سموه الكريم للمجلس 
التشريعي ولدوره المهم واالستراتيجي.

سيبقى خالدا

فيمـــا أشـــار النائـــب أحمـــد العامـــر إلى أن 
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة، رحمـــه هللا، ســـيبقى 
فـــي ذاكرة البحريـــن بما حققته مســـيرته 
خدمـــة  فـــي  إنجـــازات  مـــن  المشـــرفة 
لخدمـــة  والســـعي  والعالـــم،  اإلنســـانية 
والســـالم  واألمـــن  واإلنســـانية  البشـــرية 
الشـــامل لينعـــم بـــه العالـــم، وترســـخ ذلك 
مـــن خـــالل مبادرته فـــي إقامـــة احتفالية 
بمقـــر األمم المتحـــدة في فيينا بمناســـبة 
اليـــوم العالمـــي للضميـــر، والجائـــزة التـــي 
تحمـــل اســـم ســـموه للتنميـــة المســـتدامة 
باألمـــم المتحدة، وإطالقه جائزة للطبيب 
البحرينـــي تقديـــرًا منـــه لجميـــع الجهـــود 
اإلنســـانية والوطنية التـــي بذلتها الكوادر 

الطبية البحرينية في جائحة كورونا.
وذكـــر العامـــر أن ســـموه ال يتـــرك فرصـــة 
العطـــاءات  أصحـــاب  بتقديـــر  وقـــام  إال 
لهذا الوطن، ويشـــجع علـــى ذلك، ويدعم 
خاصـــة  احتياجاتـــه،  كل  فـــي  المواطـــن 
اإلنســـانية منهـــا، وحرصـــه علـــى الجانب 
االجتماعـــي والتواصـــل مـــع المواطنيـــن. 

وأكـــد النائب أحمد العامر أن ســـموه ترك 
وراءه مســـيرة عطـــاء مشـــرفة وقلـــوب 
تلهج بالدعاء إلى هللا عز وجل أن يرحمه 
ويسكنه فســـيح جناته، فالمواطنين بكل 
هـــذا  أرض  علـــى  والمقيمـــون  أطيافهـــم 
الوطن حزنوا على رحيل قائد اإلنســـانية 

وصاحب مسيرة التنمية.

العين تدمع

وقـــال النائب عمار البنـــاي، رئيس اللجنة 
النوعيـــة الدائمـــة لحقـــوق اإلنســـان فـــي 
مجلـــس النـــواب: إن العيـــن لتدمـــع وإن 
القلب ليحزن وإنا على فراقك يا ســـيدي 
لمحزونـــون، فلله ما أعطـــى ولله ما أخذ. 
مضيفـــًا أننـــا فقدنا قائد األمـــة وتاريخها، 
الســـمو  بـــإذن هللا صاحـــب  لـــه  المغفـــور 
ال  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  االميـــر  الملكـــي 
خليفـــة، رحمه هللا، رجـــل البحرين وابنها 
المخلـــص الـــذي كرس حياتـــه في خدمة 

شعبها.
ورجـــل  القلـــوب  أميـــر  “رحـــل  وأضـــاف: 
المبـــادرات واإلنســـانية وتاريـــخ البحرين 
ألبنـــاء  بحبـــة  عرفنـــاه  رجـــل  الحديـــث، 
البحرين وعشقه لتراب الوطن، وتواضعه 
الالمحدود، صاحب الصدر الرحب، حيث 
سيبقى ســـموه حاضرًا في قلوب الشعب 

البحريني والخليجي والعربي”.
وأكـــد أن للفقيـــد محطات هامـــة وبصمة 
واضحـــة فـــي تاريـــخ البحريـــن الحديث، 
إذ ســـاهم فـــي رســـم السياســـة الداخلية 
النهضـــة  وقيـــادة  للمملكـــة،  والخارجيـــة 
التقـــدم  عجلـــة  وتحريـــك  التنمويـــة، 
واالزدهار في مختلـــف المجاالت، والتي 
عكســـت دوره الوطني في خدمة الشعب 
ســـموه  سياســـة  أن  وأشـــار  البحرينـــي، 
رائـــدة  إنجـــازات  اســـتطاعت أن تحقـــق 
مكنـــت البحرين من تبـــوء مواقع ريادية 
فـــي مختلف المجـــاالت علـــى الصعيدين 
االقليمـــي والدولـــي، أيمانـــًا منـــه بأهميـــة 
المواطـــن البحرينـــي وأهميـــة االســـتثمار 
بأبنـــاء الوطـــن لمـــا يمثلونـــه مـــن ثـــروة 

حقيقية.
ولفـــت البنـــاي إلـــى أن للفقيـــد دور وطني 
بـــارز تمثل بتاريخه المشـــرف فـــي العمل 
السياســـي، ومسيرته الزاهرة التي حملت 
على عاتقها الكثير في سبيل خدمة أبناء 
الوطن، من خالل العمل الدؤوب المثابرة 
فـــي تحقيـــق البحرين األهـــداف اإلنمائية 
لأللفيـــة قبل موعدهـــا، انطالًقا من رؤيته 
التنمويـــة الشـــاملة القائمة على تحســـين 

مســـتوى حياة الفرد في التعليم والصحة 
واإلســـكان والنهوض بالمجتمع اجتماعيا 

واقتصاديا.

نعزي أنفسنا

معصومـــة  النائـــب  أشـــادت  جهتهـــا  مـــن 
عبدالرحيـــم بالجهود التـــي بذلها صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان 
جـــاءت  والتـــي  هللا،  رحمـــه  خليفـــة،  آل 
الحكومـــي  للعمـــل  داعمـــة  كبيـــر  بشـــكل 
وتنفيـــذ كافـــة المتطلبات الموجـــودة من 
االحتياجـــات المســـتمرة للمواطنيـــن عبر 
دراســـتها بالشكل األمثل وتوجيه الوزراء 
والمعنييـــن بضـــرورة فتـــح األبـــواب أمام 
المواطنيـــن، ممـــا كان له الـــدور البارز في 
حـــل مختلف القضايـــا، إضافة إلى اطالع 
الخدميـــة  االحتياجـــات  علـــى  الـــوزراء 
للمواطنيـــن دون أيـــة حواجـــز، وبالتالـــي 
تطويـــر العمـــل الحكومـــي ووصولـــه إلـــى 

درجات من اإلنجاز والتميز .
وقالـــت “ نعـــزي أنفســـنا وشـــعب البحرين 
بوفـــاة ســـمو األميـــر خليفـــة بن ســـلمان”، 
مســـتذكرًة جميـــع اللقـــاءات التي جمعت 

النواب مع سموه رحمه هللا.

اسهامات رائدة

وقـــال النائـــب غـــازي آل رحمـــة إن ســـمو 
حاضـــرًا  رمـــزًا  ســـيظل  الراحـــل،  األميـــر 
وراســـخا فـــي الذاكـــرة الوطنيـــة لجميـــع 
األجيـــال، بما قدمـــه من إســـهامات رائدة 
فـــي بنـــاء البحريـــن الحديثـــة، واالرتقـــاء 
بها إلى نهضة شـــاملة في كافـــة الميادين 
والثقافيـــة  والعمرانيـــة  االقتصاديـــة 

واالجتماعية .
وأكـــد آل رحمة أن اإلنجـــازات الحضارية 
لســـموه، رحمه هللا، ستبقى شـــاهدًة على 
الالمحـــدود  وعطائـــه  وحكمتـــه  حنكتـــه 
وتكريس حياته في ســـبيل نهضة شـــعبه 

ورقّي بلده ورخائه وأمنه.

سياسي محنك

فيمـــا قـــال النائـــب عمـــار قمبـــر إن مملكة 
البحريـــن فقـــدت قائـــدًا سياســـيًا محنـــكًا 
ومؤسســـًا لنهضة هذا الوطـــن، الذي رحل 
بعـــد أن أتم مســـيرة اإلنجـــازات والعطاء 
ازدهـــار  األول  همـــه  كان  فقـــد  والبنـــاء، 
مملكـــة البحريـــن وعلـــو كعبها فـــي جميع 
المســـتويات، حيـــث قـــدم الكثير وســـاهم 
ليكـــون اســـم البحريـــن منـــارًة فـــي أكبـــر 

المحافـــل الدوليـــة مـــن خـــالل مشـــاركته 
وال  ُتعـــد  ال  التـــي  وانجازاتـــه  الواســـعة 
ُتحصـــى في المســـتوى الدولي واإلقليمي 

وفي مختلف المجاالت .

أب حنون

ومـــن جهته قـــال النائب أحمـــد صباح إن 
الملكـــي األميـــر خليفـــة  الســـمو  صاحـــب 
بـــن ســـلمان آل خليفة، رحمـــه هللا، أعطى 
بســـخاء على مدار الســـنين ورســـم اسمه 
فـــي  تاريـــخ  تمحـــى  ال  بـــارزة  بحـــروف 
البحرين الحديـــث، بجهده الكبير ورؤيته 
الثاقبـــة وخبرته الطويلة، مشـــيرًا إلى أن 
 عطاء ســـموه اإلنساني وقربه الشديد من 
المجتمـــع بـــكل طبقاته وطوائفه ســـيبقى 
 حيـــًا فـــي ذاكرتنـــا جميعا، ال تســـتطيع أن 
تمحـــوه خطـــب الدهـــر وال توالـــي األيام، 
مضيفـــًا “لعل ما  لمســـناه جميعـــا من حزن 
التواصـــل  وســـائل  مختلـــف  فـــي  وألـــم 
االجتماعـــي، ليس  على مســـتوى البحرين 
فحســـب ولكـــن على مســـتوى جميع دول 
الخليجـــي  واألشـــقاء  التعـــاون  مجلـــس 
العـــرب، يعكـــس مكانـــة صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان في قلوبنا 
 ونفوســـنا جميعـــا بســـبب تواضعـــه الجـــم 

وسعة صدره”. 
وتابـــع قائـــالً “ومثلمـــا فقد أهـــل البحرين 
أبـــًا حنونـــًا رفيقًا متواضعًا محبًا مســـتمعًا 
عطوفـــًا،  فقدنا أيضـــًا رجل دولة من طراز 
فريـــد بكل ما تحملـــه الكلمة في جوهرها 
مـــن  معانـــي عميقـــة لكلمـــة رجـــل ولكلمة 
دولة، رجل تـــرى بصماته واضحة وجلية 
على حاضر  البحرين ومستقبلها، بما ملك 

من رؤى بعيدة المدى”.

شخصية ملهمة

فيمـــا قـــال النائب عبـــدهللا الدوســـري إن 
البحرين فقدت شـــخصيًة ُملِهمة كرســـت 
حياتهـــا لخدمـــة المملكـــة وشـــعبها، حيث 
عاش سمّوه، رحمه هللا، متلّمًسا لحاجات 
النـــاس وهمومهـــم ومشـــاكلهم، ومنفتًحـــا 
علـــى الجميـــع بـــال حواجـــز، وســـاعًيا في 
الدفاع عـــن مصالـــح المواطنين وتحقيق 
أفضـــل المكتســـبات رغـــم كّل التحديـــات 
والظـــروف، فكانـــت وال زالـــت وســـتبقى 
راســـخة  وإســـهاماته  إنجازاتـــه  بصمـــات 

يشهد لها الجميع .
واكد أن ســـمو األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفـــة، رحمـــه هللا، ســـيظّل رمـــًزا وطنًيا 

لجميـــع األجيال بمـــا قّدمه لشـــعبه وأمته 
من خدماٍت جليلٍة ال ُتنسى، حيث يحظى 
سمّوه بمكانٍة كبيرة في قلوب محّبيه بما 
جّســـده من قيم المحّبة والخير والعطاء، 
فأضحـــى رحيلـــه خســـارًة كبيـــرًة بما كان 
يمتلكه مـــن الخبرة والحنكـــة واإلخالص 

والعطاء الالمحدود .

خسارة لألمتين

ومن جهتها قالـــت النائب فاطمة القطري 
إن رحيـــل ســـموه يشـــكل خســـارة كبيـــرة 
للبحريـــن واألمتيـــن العربية واإلســـالمية 
وعمـــوم المجتمع الدولي، بفقـــد أحد أهم 
الشـــخصيات البـــارزة التي تمتلك ســـجال 
حافال باإلنجـــازات والمبادرات والمواقف 
الحكيمـــة والبنـــاءة، والتـــي كان لهـــا دور 
محوري في مختلـــف المراحل التاريخية 
المحلـــي  الصعيديـــن  علـــى  المفصليـــة 

والخارجي.
وأشـــارت إلى أن رحيل ســـموه ترك فراغا 
كبيـــرا في نفـــوس أهله وشـــعبه ومحبيه، 
علـــى  العطـــوف  الحنـــون  األب  كان  إذ 
أبنائـــه، والحريـــص علـــى ضمـــان راحتهم 
واســـتقرارهم وتوفير العيـــش الكريم لهم 
دون تفريق أو تحيز، ولن تنســـى األجيال 
مبادراتـــه ودوره البـــارز فـــي بنـــاء نهضـــة 

البحرين الحديثة.

عماد البحرين

عبداألميـــر  زينـــب  النائـــب  أكـــدت  فيمـــا 
أن ســـموه، رحمـــه هللا، هـــو عمـــاد نهضـــة 
البحرين وُملهم ازدهارها وصوت للحكمة 
ومثال للعطاء والمثابرة في تطوير البالد 
والنهـــوض بها وتوطيـــد لحمتها ووحدتها 

الوطنية .
وأعربـــت النائـــب زينـــب عبداألميـــر عـــن 
بالغ الحزن واألســـى لهـــذا المصاب الجلل 
الـــذي فجـــع جميـــع المواطنيـــن واألمتين 
العربيـــة واإلســـالمية لمـــا للفقيـــد الراحل 
من تقدير عظيـــم ومحبة صادقة ومكانة 
كبيرة ترســـخت في قلوب الجميع بفضل 
مـــا قـــام بـــه مـــن أدوار عظيمـــة ومواقـــف 
ستظل خالدة في مسيرة مملكة البحرين 
بشـــكل خاص ومجلس التعاون الخليجي 
بشـــكل عـــام، مشـــيرًة إلـــى أن العالـــم فقد 
بوفاة سموه رحمه هللا أحد رواد التنمية، 
منوهة بمســـاعيه الدائمة مـــن أجل الخير 
والمحبة والسالم لتعزيز التآلف والتعاون 

والتضامن بين شعوب العالم.

إبراهيم النفيعيعمار البناي

عيسى القاضيعمار قمبر

أحمد العامر فاطمة القطري

خالد بوعنق

غازي آل رحمة

عبدالله الدوسري

علي زايد

معصومة عبدالرحيم

أحمد صباح

الفقيد رجل دولة وذو رؤية سياسية وفكرية شاملة
ــع ــم ــت ــج ــم ــا مــــن جـــمـــيـــع أطــــيــــاف ال ــبـ ــريـ ــان قـ ــ ــ ــو األمــــيــــر ك ــمـ نــــــــواب: سـ



أكـــد عـــدد مـــن المســـؤولين والمعنيين 
فـــي القطاع الصناعي فـــي البحرين أن 
الراحـــل صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة، طيب هللا 
ثراه، وضع اللبنات األساســـية النطالق 
القطـــاع الصناعي في مملكـــة البحرين 
وتطوره وفق خطة بعيدة المدى، األمر 
الـــذي يعكس نظرته الثاقبة نحو تنويع 
االقتصـــاد، وأن يكـــون قطـــاع الصناعة 
أحـــد محـــركات النمـــو ليوفـــر عشـــرات 

آالف من الوظائف للبحرينيين.

 افتتاح مصنع اليوريا 
في العام 1998

ويقول رئيس شـــركة الخليـــج لصناعة 
البتروكيماويـــات “جيبـــك” عبدالرحمن 
جواهـــري إن األميـــر الراحـــل هو صانع 
النهضة الحديثة قائال “وداعا خليفة بن 
ســـلمان في رحاب هللا”، مضيفا “يرحل 
القـــادة الحقيقيون عن هـــذا العالم غير 
مدركيـــن لما ســـيتركونه خلفهم من ألم 
الفـــراق القاســـي فـــي نفوس شـــعوبهم، 
وقـــد ُفجعنـــا نحـــن فـــي البحريـــن هذا 
األســـبوع برحيـــل قائد فّذ  قـــل نظيره، 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة، الذي انتقل إلى جوار 
ربـــه الكريـــم صبـــاح األربعـــاء الحزين، 
جثمانـــه  البحريـــن  ثـــرى  ليحتضـــن 
الطاهـــر. نعـــم،، رحـــل قائـــد اإلنســـانية، 
صانـــع النهضـــة واإلنجـــازات، رحل من 
وضـــع البحرين في مقدمـــة الدول في 
مؤشـــرات التنميـــة، مـــن تابـــع عن قرب 
تنفيـــذ خطط التحديـــث والتطوير في 
هـــذا الوطـــن العزيـــز، ومازلنا نســـتذكر 
لصناعـــة  الخليـــج  شـــركة  اســـتقبال 
البتروكيماويـــات لســـموه بحفاوة تليق 
بمقامه عندما تشـــرفنا بمقدمه ليفتتح 
مصنـــع اليوريـــا فـــي العـــام 1998 الذي 
يعتبـــر واحـــدا من أهـــم المصانـــع التي 

يضمها مجمع الشركة الصناعي”.

 الراحل صاحب رؤية ثاقبة

رجـــل  “غادرنـــا  جواهـــري  ويتابـــع   
المجالـــس المفتوحـــة، صاحـــب الرؤية 
الثاقبـــة والنظـــرة الحكيمـــة، والمواقف 
الشـــجاعة والمكانـــة المميـــزة، إنه أحد 
وقراراتـــه،  بأفعالـــه  العظمـــاء  الرجـــال 
ميزه قربه من شـــعبه وســـعيه الدءوب 
الشـــغف  يغمـــره  حاجاتهـــم،  لتلمـــس 
البالـــغ بتطوير بلـــده وتنميته، وبرحيله 
تنقضي حقبة كاملة، هذا الرحيل الذي 
ال يمكن تعويضه. ال ينتهي الحديث عن 
ســـموه مهما أبدعت الكلمات، فمشـــاعر 
الحـــزن التـــي تكتســـي الوطـــن ال يمكن 
احتواؤهـــا، إال أن الشـــعب وإن عظمت 
عليـــه الفاجعـــة وطـــال به أمد مشـــاعر 
الحزن واألسى، يبقى عزاؤنا في اإلرث 
الغزير الذي تركه لنا ســـموه، سواء في 
اإلنســـان البحريني الواعـــي الذي أواله 
ســـموه جل اهتمامه، أو في الممارسات 
فـــي  دعائمهـــا  أرســـى  التـــي  الحديثـــة 
مجـــال العمـــل الحكومـــي، فـــكل ذلـــك 
ســـيكون مرتكزنا في المرحلة القادمة، 
خاصـــة وأن الوطـــن يحظى بفضل هللا 
باســـتقرار وأمان وقيادة رشيدة. ولّعل 
فـــي خضم هذا الحـــزن الكبير، يبزغ لنا 
نور األمـــل باالختيار الســـامي لصاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة، ولي العهد، نائب القائد األعلى، 
الـــذي ُعيـــن رئيســـا للـــوزراء، مدركيـــن 
بأنه ســـيكون بإذن هللا خير خلف لخير 
ســـلف، واثقين تمـــام الثقة فـــي قدرته 

وعزيمته على استكمال مسيرة التقّدم 
والنمـــاء، والمضـــي قدمـــا فـــي تطبيـــق 
قواعد الرؤيـــة االقتصادية 2030 التي 
أســـهم ســـموه، حفظه هللا، في إطالقها 
ومتابعـــة مراحـــل تنفيذهـــا منـــذ بداية 

اإلعالن عن هذه الرؤية الواعدة”.
ومضـــى بالقول “إنهـــا إرادة هللا الذي ال 
راد لقضائه، ســـيبقى خليفة بن ســـلمان 
خالـــدا فـــي ذاكـــرة الوطـــن، وال نملـــك 
سوى أن نسأل المولى أن يتغمد الفقيد 
بواســـع رحمتـــه ورضوانه، وأن يســـكن 
روحه الطاهرة جنـــان الخلد، وأن يلهم 
البحرينـــي  والشـــعب  المالكـــة  األســـرة 
الوفـــي الصبـــر والســـلوان، وأن يجـــزي 
فقيد الوطن الغالي خير الجزاء وينزله 

منازل الصديقين واألبرار”.

 الداعم األول للقطاع الصناعي

مـــن جانبـــه، قـــال رئيس مجلـــس إدارة 
“ميـــدال كيبل” حامد الزياني إن ســـمو 
األميـــر الراحل كان من أكبـــر الداعمين 
للصناعات، حيث نستذكر دعمه الكبير 
لمشـــورع “ميدال كيبل” فـــي انطالقته 
بزيارتـــه للمصنع بمعية وزيـــر الصناعة 
والتنمية حينها، يوســـف الشيراوي في 
العـــام 1979، األمر الـــذي عكس حرص 
ســـموه علـــى تشـــجيع ورعايـــة القطاع 
الصناعي”، مضيفا  “ كانت هذه الزيارة 

أول دعم رئيس لنا”. 
وأشـــار الزيانـــي إلـــى أن ســـمو األميـــر 
صناعـــات   5 لبنـــات  أســـس  الراحـــل 
أساســـية، وهي قطاع األلمنيوم، قطاع 
النفـــط ، قطـــاع الحديـــد الصلب، قطاع 
البتروكمياويـــات، وقطاع إنتـــاج الغاز، 
حيـــث تقـــوم صناعـــات تحتيـــة أخـــرى 

تحت هذه الصناعات األساسية.
وأوضـــح أن الصناعـــات التحتية تخلق 
4 أضعـــاف الوظائـــف مـــن الصناعـــات 
األساســـية، فمثال “ألبـــا” تخلق اليوم ما 
بيـــن 2500 إلـــى 3 آالف وظيفـــة، فـــي 
حيـــن أن الصناعات التحتية في قطاع 

األلمنيوم توفر  12 الف وظيفة.
وأكد الزياني أن هـــذه الصناعات تمثل 
بصمـــات الراحـــل األمير خليفـــة، حيث 
أســـس هـــذه القطاعـــات علـــى خطـــط 
خلقـــت على إثرها صناعـــات تحويلية، 
فلوال “ألبا” مثال لما كانت هناك صناعات 
أوليـــة فـــي األلمنيـــوم وكذلك بالنســـبة 
والحديـــد  والبتروكيماويـــات  للتكريـــر 
كلها يمكن إنشاء المصانع في ظلها، مع 

وجود البنية األساسية لقيامها.

 يذلل الصعوبات أمام المصانع

والرئيـــس  الصناعـــي  الخبيـــر  ويقـــول 

الصناعيـــة  “بيتـــك”  لواحـــة  الســـابق 
أســـامة الخاجـــة إن “فترة ســـمو األمير 
الراحـــل خليفـــة بـــن ســـلمان كانت هي 
فتـــرة النهضة الصناعية فـــي البحرين، 
وبصماته وإسهاماته، سواء في مجال 
البنية التحتية مثل المناطق الصناعية 
الصناعـــات  مجـــال  فـــي  أو  الحديثـــة 
والغـــاز  والنفـــط  أســـري  مثـــل  الثقيلـــة 
والبتروكيمـــاوات بابكـــو وألبـــا وتطوير 

الصناعي، كلها واضحة”.
بتفاصيـــل  يهتـــم  “هـــو  بالقـــول  وتابـــع 
المشـــاريع ويذلل الصعوبات التي مرت 
على هـــذه الصناعات في عهده؛ لتكون 

ناجحة وتزدهر وتنمو”.
وأكـــد الخاجة أن ســـمو األميـــر الراحل 
كان لديـــه “إيمان قوي بأهيمة الصناعة 
لالســـتدامة والتنوع االقتصادي سواء 
مـــن خـــالل الصناعـــات التحويلية مثل 
األلمنيوم أو في مجال البالســـتيك في 
عدة مجاالت، هو فعال كان يمتلك رؤية 
ثاقبـــة وواضحـــة، ونفـــذ هـــذه الرؤيـــة، 
لنرى ما نـــراه اليوم في قطاع الصناعة 

ومساهمته في االقتصاد الوطني”. 
تجربتـــه  عـــن  الخاجـــة  وتحـــدث 
الشـــخصية مـــع ســـمو األميـــر الراحـــل، 
حيـــث كان دائـــم الزيارة لجنـــاح واحة 
“بيتـــك”، حيـــث يقوم الراحل بالســـؤال 
عـــن التفاصيـــل ويتابع ســـير العمل في 
الواحـــة الصناعية وفـــي المصانع التي 
هـــل  ويســـأل  المشـــروع،  يســـتقطبها 
تواجهكـــم تحديات، ويطلـــب التحدث 
عن أي معوقات ليصل إلى المسؤولين، 

حيث كان سموه يهتم بالتفاصيل”.
وأشـــار الخاجة أن ســـمو األمير الراحل 
قائـــد بحريني وطني وهـــو قائد عربي 
أهميـــة  عاتقـــه  علـــى  أخـــذ  إســـالمي، 
الوحـــدة والعروبـــة، وتحديـــدا الوحدة 
علـــى  يؤكـــد  كان  حيـــث  الخليجيـــة، 
أهمية العالقات الخليجية واستقطاب 
والمشـــاريع  الخليجيـــة،  االســـتثمارات 

المشتركة”.
ويقـــول الخاجـــة “عملـــت فتـــرة طويلة 
وهـــو  البتروكيماويـــات،  شـــركة  فـــي 
الســـعودية  بيـــن   مشـــترك  مشـــروع 
والكويـــت والبحريـــن، وهو مـــن أنجح 

الشركات في العالم”.
وتطـــرق الخاجـــة إلى إنجازات ســـموه 
للقطـــاع  التحتيـــة  البنيـــة  فـــي توفيـــر 
الصناعي، قائال “المناطق الصناعية في 
البحريـــن من أفضل المناطق الصناعية 
في العالم، ومليئة بالشركات األجنبية، 
ســـموه كان يشـــعر بالراحـــة عندما يرى 
تختـــار  وخليجيـــة  أجنبيـــة  شـــركات 
البحرين لالســـتثمار، كان صاحب رؤية 

ويضـــع األهـــداف، حيـــث يؤكـــد أهمية 
االســـتثمار األجنبي ويعـــزز من الوحدة 

الخليجية”.
وتابع الخاجـــة حديثه عن تطور البنية 
التحتيـــة في ظل الراحـــل قائال “كذلك 
له إســـهامات كثيرة منها إنشـــاء ميناء 
خليفة وجســـر الملك الفهـــد، حيث ذلل 
الكثيـــر مـــن الصعوبـــات التـــي تواجـــه 
قطـــاع الصناعـــة فـــي الشـــحن والنقل، 
حيـــث يعتبـــر هـــذان المشـــروعان مـــن 

أعمدة االقتصاد الوطني”. 
العديـــد  عهـــده  فـــي  “تحققـــت  وتابـــع 
مـــن اإلنجـــازات، فعال عصـــر خليفة بن 
ســـلمان هو عصـــر النهضـــة االقتصادية 
والصناعيـــة بامتيـــاز، فهـــو يتابـــع أدق 
التفاصيـــل، حيـــن يطلـــع علـــى جناحنا 
فـــي معـــرض الخليـــج للصناعـــة، يقول 
لي ســـألتك السنة الماضية، حيث يذكر 
المواضيع التي تحدثت عنها منذ ســـنة 
وأكثـــر، وهذا دليل على اهتمام ســـموه 

بالقطاع الصناعي”.

وضع البحرين على الخارطة 

الصناعية 

أما رئيس مجلس إدارة شـــركة الخليج 
بـــدر،  فريـــد  والطـــالء،  القـــار  لصناعـــة 
فيشـــير إلـــى أن الراحـــل  كان يمتلـــك 
علـــى  البحريـــن  لوضـــع  إســـتراتيجية؛ 
اعتبـــر   حيـــث  الضناعيـــة،  الخارطـــة 
الصناعة من األولويـــات في القطاعات 
نـــرى  واليـــوم  المالـــي،  القطـــاع  بعـــد 
تأثيـــر القطـــاع الصناعـــي علـــى الدخل 
القومـــي فـــي المرحلة الثالثة ويســـاهم 
بنحـــو 13.7 % مـــن الدخـــل القومـــي، 
كمـــا ســـاهمت الحكومـــة فـــي إطـــالق 
الصناعـــات األساســـية مثـــل األلمنيـــوم 
والغـــاز،  والنفـــط  البتروكيماويـــات 
وجميعهـــا ســـاهمت فـــي خلـــق فـــرص 
وظائـــف  وفـــرص  كبيـــرة،  اقتصاديـــة 

نوعية”.
األساســـية  الصناعـــات  أن  بـــدر  ـــن  وبيَّ
مثـــل  تحويليـــة  صناعـــات  ولـــدت 
“بلكســـكو”،   ، “جارمكـــو”  شـــركات 
العـــوازل،  و”البتروكيمـــاوات”، صناعـــة 

والصناعات تحويلية من النفط.
وأكد بدر أن الراحل كان له رؤية ثاقبة 
للمدى البعيد، كان قائدا محنكا، يرى أن 

الصناعة أساس أي اقتصاد مستدام.
األميـــر  مـــع  لـــه  موقـــف  بـــدر  ويســـرد 
الراحـــل حين رفعت شـــركة بابكو مادة 
 % 150 “ البيتوميـــن” أو القـــار بنحـــو 
بالســـعر المحلـــي بســـبب قيـــام البعض 
بتهريبـــه للخـــارج “كتبت رســـالة لســـمو 

الشـــيخ خليفة بخصوص هذه المشكلة 
وطلبـــت المســـاندة؛ ألن عنـــدي مصنـــع 
والمصنـــع  المـــادة  هـــذه  علـــى  يعتمـــد 
يوظـــف بحرينييـــن، فتجـــاوب ســـموه 
وتـــم تشـــكيل لجنـــة لبحـــث الوضـــوع، 
ودائمـــا كان يقول هـــؤالء عيالنا، وفعال 
بطريقـــة تدريجيـــة تـــم تغييـــر الســـعر 
ضمـــن خطة من ثالث ســـنوات؛ لكي ال 

يتاثر عمل المصنع”. 
ويشـــير بدر إلى أن ســـموه لدى زيارته 
يتفقـــد  كان  مـــا  دائمـــا  جنـــاح شـــركته 
أحـــوال المصانع ويســـال عنـــه، ويوجه 
المســـؤولين ألخذ احتياجات المشاريع 

من المصانع البحرينية.

راسم السياسة الوطنية

مـــن جانبـــه، قـــال رئيس مجلـــس إدارة 
شـــركة “يوكو” للمقاوالت البحرية علي 
جبر المســـلم إنه “ال يخفى على الجميع 
ســـواء كانوا مقيمين أبشـــكل ووافدين 
أن ســـمو األمير الراحل الشـــيخ خليفة 
بن ســـلمان، كان هـــو المحرك األول في 
كل مجاالت التجارة والصناعة، وراسم 
السياسة الوطنية لهذه المملكة العزيزة 

علينا”. 
بشـــكل  تســـير  الدولـــة  “كانـــت  وتابـــع 
حثيـــث وســـلس، كان ســـموه يتصـــدى 
ألي مشـــكلة تحـــدث هنا أو هنـــاك، كان 
في المقدمة ويجابه أي مشكلة بحلول 
ســـريعة ترضي الجميع، وال تثقل كاهل 
المواطنيـــن أو التجار، هو باني حضارة 
مملكة البحرين، ومن الرجال العظام إذ 
أصبح اسمه دوليا كيف ال وهو صاحب 

البصامات الواضحة”.
ومضى بالقول “كان سموه من العمالقة 
الكبـــار الذيـــن رســـموا المســـار التجاري 
منذ القرن الماضي، منذ أن تم اكتشاف 
بوضـــع  هللا  رحمـــه  قـــام  لقـــد  النفـــط، 
الخطط الســـريعة والحصيفة للنهوض 
بقطاع التعليم والصحة، والتي أسست 
قاعـــدة تعليميـــة صحيـــة فـــي مملكـــة 
البحرين، إذ استطاع بهذه األجنحة أن 

ينمي المسار الصناعي والتجاري”.
نـــراه علـــى أرض  وأشـــار المســـلم “مـــا 
الواقـــع، هو ثمرة جهوده رحمه هللا في 
هـــذا المضمار، واليوم نـــرى أن بصماته 
تعدت البحرين ونرى التعزيات في هذا 
المصـــاب الجلل من الداخـــل والخارج، 
ونأمـــل أال يكـــون هذا الحزن الـــذي ألّم 
بالبحرين يوقف مسيرة العمل والنماء؛ 
ألن ملكنا وولي عهده تشربوا من حكم 
األمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان 
وأخيـــه ســـمو رئيـــس الـــوزراء الشـــيخ 
خليفة بن سلمان الكثير من المعلومات 

للرقـــي باالســـتثمارات والصناعات في 
المملكة”.

اهتمام بالبنية التحتية للصناعة 

مـــن جانبه، قـــال رجل األعمـــال وعضو 
مجلس الشـــورى، درويـــش المناعي إن 
“الوطـــن شـــمخت صروحـــه التاريخية 
والحضارية ونمت وتطـــورت الصناعة 
فـــي مملكتنا الغاليـــة كل ذلك كان على 
عاتـــق صاحـــب الســـمو الملكـــي خليفة 
بن ســـلمان الخليفة رحمه هللا وأسكنه 
فســـيح جناتـــه وألهـــم العائلـــة الكريمة 
والســـلوان،  الصبـــر  البحريـــن  وشـــعب 
حيث شـــهدت البالد منذ توليه رئاســـة 
مجلس الوزراء تحقيق إنجازات كبيرة 
حتـــى وصلت إلى ما وصلـــت اليه اآلن 
من ازدهار وتقدم، إذ أصبحت البحرين 
نموذجـــا تحتذي به دول أكبر مســـاحة 

وأكثر سكانا وأعظم إمكانات.
وقـــال المناعـــي “ســـموه اهتـــم بالبنيـــة 
الصناعـــة،  تحتاجهـــا  التـــي  التحتيـــة 
على ســـبيل المثال، تبنى إنشـــاء ميناء 
ومعهـــد  وشـــوارع  وجســـور  حديـــث 
للتكنولوجيا اســـتحق تســـميتها باســـم 
ســـموه ومناطـــق صناعيـــة فـــي العديد 
من المحافظات وتفضل ســـموه برعاية 
والمؤتمـــرات،  المعـــارض  مـــن  العديـــد 
حيـــث أولـــى اهتمامـــا كبيـــرا ومتزايدا 
وزيـــادة  الصناعـــة  قطـــاع  بتطويـــر 
االســـتثمار  علـــى  المحفـــزة  العوامـــل 
فيها، وعليه احتضنـــت المملكة العديد 
الخليجيـــة  الصناعيـــة  الشـــركات  مـــن 
والعالمية، حيث أصبحت البحرين من 
أوائـــل الدول في المنطقـــة التي يوجد 
فيهـــا أكبـــر مصاهراأللمنيـــوم وحـــوض 
جاف بحـــري وصناعـــة بتروكيماويات 
نجـــاح  يعكـــس  ذلـــك  كل  وخالفهـــا، 
إســـتراتيجية الصناعـــة لـــدى الحكومة 
التـــي كان ترأســـها ســـموه، إذ تالزمـــت 
هذه اإلنجـــازات مع تشـــريعات حديثة 
فـــي عدت مجـــاالت؛ لكي تنظـــم قطاع 

الصناعة والتجارة”.
المجلـــس  “كان  المناعـــي  واختتـــم 
األســـبوعي لســـموه بمثابة مدرســـة لنا 
القيمـــة  نصائحـــه  مـــن  الكثيـــر  تعلمنـــا 
فـــي صالـــح  التـــي تصـــب  وإرشـــاداته 
الوطـــن والمواطـــن، ونعتبرهـــا خارطة 
الخـــاص،  بالقطـــاع  للنهـــوض  طريـــق 
وكان دائمـــا يســـتمع بـــآذان صاغيـــة لما 
يأمـــر  حيـــث  تحديـــات،  مـــن  نواجهـــه 
المســـؤولين بالتعـــاون والمســـاهمة في 
تذليل العقبات قاصدا زيادة وتيرة نمو 

القطاع الخاص”.

جواهري: رحل 
من تابع عن قرب 
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المنامة - رينرز الشرق األوسط

خلف: البحرين لن تنسى 
مواقف األمير الراحل

رينرز  لشركة  التنفيذي  الــمــديــر  ــرب   أعـ
الشرق األوسط، علي خلف، عن خالص 
البالد  لعاهل  ُمواساته  وعظيم  تعازيه 
القائد  نائب  العهد  ولولي  الملك،  جاللة 
األعلى رئيس الوزراء بوفاة  المغفور له 
الملكي  السمو  صاحب  تعالى  هللا  بــإذن 
خليفة،  آل  ســلــمــان  بـــن  خــلــيــفــة  األمـــيـــر 
بواسع  الفقيد  يتغمد  أن  المولى  داعــًيــا 
قيادًة  البحرين،  أن  خلف  رحمته. وأكد 
وشعًبا لن تنسى مواقف الفقيد وجهوده 

في سبيل تحقيق رفعة هذا الوطن.

خليفة بن سلمان وضع اللبنات لـ 5 قطاعات صناعية أساسية
ــم لــلــقــطــاع ــ ــر الـــراحـــل أكـــبـــر داعـ ــيـ ــع ورؤســــــاء شـــركـــات: األمـ ــان ــص ــاب م ــحـ أصـ

أسامة الخاجة فريد بدر حامد الزياني درويش المناعيعبدالرحمن جواهري
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رغـــم الكـــم الهائـــل من الكلمـــات والعبـــارات والســـيل المتدفق مـــن المواقف 
واألحـــداث التـــي يمكن أن تقال عند الحديث عن حـــق القائد الكبير المغفور 
له بإذن هللا تعالى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
طيب هللا ثراه بعد مســـيرة هي نموذج للتفاني واإلخالص والبذل والعطاء 
بعـــد أن أفنـــى ســـنوات عمره فـــي خدمـــة البحرين وشـــعبها وقاد مســـيرتها 
التنموية متحديا كل الصعاب ومواجًها كل المخاطر بحسم وحكمة ومهارة، 
فعبد للبالد طريقها نحو الرخاء واالزدهار في شـــتى المجاالت، إال أن القلم 
يكاد يتحجر في يدي من هول هذا المصاب ووقع حزن ســـماع خبر رحيله 

عن دنيانا.
مـــا يهـــّون علينا هذا المصـــاب الجلل أّن الراحل الكبير بـــاٍق بمآثره، ومواقفه 
الوطنية وحب الجميع له، وهو الحب الذي اتسع في مداه ليصل لكل خليجي 
وعربـــي ومســـلم، بـــل وكل إنســـان يعيـــش في هـــذا الكوكب، حيـــث امتدت 
عطاءات خليفة بن ســـلمان لإلنســـانية كلها لحرص ســـموه على التفاعل مع 
العالم وإنجاز مبادرات نوعية وعالمية في مجاالت تمس حياة البشرية كلها، 
بل ونال سموه جوائز مرموقة من منظمات ومؤسسات إقليمية ودولية في 
شتى فروع التنمية وميادينها، حيث كان رحمه هللا سباًقا في فكره ورؤاه، 
متقًنا في عمله وتنفيذه، مبدًعا في إنجازاته، محًبا في عطائه، وعاشًقا لكل 

ما يقربه من أهله وشعبه، وكل ذلك في ظل ما امتلكه سموه رحمه هللا من 
خصال حميدة وســـجايا قلما تتوفر في شـــخص أو مســـؤول، لكن شـــهد بها 
وعرفها عن قرب كل من تعامل مع سموه أو حضر مجلسه الذي احتضن كل 
فئات المجتمع وكان بمثابة العائلة البحرينية الكبيرة التي تتجسد فيها كل 
صفـــات المجتمع من المحبة واالحترام واإلخـــالص والحرص على مصلحة 

الوطن واالجتهاد في طرح القضايا الهادفة والنقاش المثمر.
وإنه لمن دواعي افتخاري أن تشرفت بلقاءات عدة مع سمو األمير خليفة بن  «

سلمان سواء في مجلس سموه األسبوعي أو في المناسبات المتفرقة التي 
ال يتسع المجال لذكرها، ولمست مدى شغف سموه في االطمئنان على كل 

فرد والسؤال عن كل شخص واالستماع لكل صاحب رأي حتى ينتهي من رأيه 
بكل حرية وأريحية، كما كنت ممن حظي بدعم سموه رحمه الله، وال يمكن أن 

أنسى مدى اهتمام ومتابعة سموه ودعمه لي عندما كنت مسؤوال بطيران 
الخليج، وحرص سموه رحمه الله على تشريفنا بافتتاح مبنى جديد للشركة 

ليمدنا بأفكاره النيرة التي ترسم طريق النجاح، وأنا على ثقة بأن الكثيرين مثلي 
لديهم مثل هذه المواقف والذكريات التي تجسد مدى نبل وعطاء وحب خليفة 

بن سلمان للخير ومد العون للجميع، وهو ما جعله محبوًبا من الجميع، بل 
ومصدر بهجتهم وسعادتهم ومحل ثقتهم واطمئنانهم. “المقال كامال في 

الموقع اإللكتروني”.

محمد نور سلطان

األمير خليفة بن سلمان سيبقى خالدا في قلب كل إنسان

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

قائد شجاع ومعلم ملهم
إن المكانة التاريخية لســـيدي صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة رئيـــس الـــوزراء الموقر طيـــب هللا ثـــراه ال يمكن أن 
تتكرر، فقد كان قائدا شـــجاعا ومعلما ملهما خصيب الذكاء، رأى كثيرا 
وعـــرف كثيـــرا، وعاش حيـــاة مليئـــة بالكفـــاح والعمل من أجل ســـعادة 
ورخـــاء شـــعبه، ومـــن يتصفح كتاب ســـموه طيب هللا ثراه يجد نفســـه 
وكأنـــه على ظهر ســـفينة تجـــوب كل البحار مـــن أقصاها إلـــى أقصاها، 
ربانهـــا قـــوي العزيمـــة وحصيـــف الـــرأي ال توقفـــه األمـــواج ويســـير في 
رحالتـــه على أســـس علمية ثابتة وفـــي إطار خطة منهجية مرســـومة، 
وهذا ما يفســـر إعجاب رؤســـاء العالـــم بريادته ودراســـة وتعلم منهجه 

ليضعوا أنفسهم ودولهم على الطريق الصحيح.
كان قائـــدا يعمل بثقة كبيرة وعظيمة من أجل وجود كريم لإلنســـانية، 
ولديه صفة طيب هللا ثراه قد ال نجدها عند غيره من القادة والرؤساء، 
فقد كان سموه يؤمن بأن تكون هناك بين الوقت واآلخر عملية مراجعة 
للنفس وحساب للتجارب يكون من شأنها أن تزداد النفوس ثقة وقوة، 
وأن تـــزداد التجـــارب ثراء وغنى، فالشـــعوب عند ســـموه البـــد أن تقف 

لتتأمل وتفكر أمام تجاربها وتزن وتقيم وهذه هي المسؤولية العظمى.
بإحســـاس ســـموه العميـــق وشـــعوره الصادق المتقـــد وثقافتـــه العميقة 
المتميـــزة أعطت العالـــم الكثير وفتحت أعين الشـــعوب إلى ما يخطط 
لهـــا ولوطنهـــا مـــن خيـــر أو شـــر، ألن أفـــكاره طيـــب هللا ثـــراه واضحـــة 
تقـــود دوما إلـــى التقـــدم بطريقة فريـــدة والمضي قدما نحـــو الطموح، 
والفكـــر اإلنســـاني حيـــن يلتقي في أي مـــكان فإنه يســـتلهم من مواقف 
وأدوار ســـموه التاريخية طيب هللا ثـــراه، المثل الناصع لتطلعات األمم 
ومنجزاتهـــا. كان عطـــاؤه للعالم ال ينتهي وما قدمه لإلنســـانية ســـيبقى 
مخلـــدا ولغـــة تتحدث بهـــا وتحفظها األمـــم جيال بعد جيل، وســـتحمل 

األمانة وسترفع المشاعل على الطريق.

لقد أعطى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة  «
رئيس الوزراء الموقر طيب الله ثراه أروع الدروس لإلنسانية بطولها 

وعرضها في تقدم الشعوب دون تمييز بسبب الجنس أو األصل أو الوضع 
االجتماعي أو العرق أو المعتقد الفكري، وستظل كلماته مشتعلة بنور 

السالم إلى األبد.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

وداعا رجل الدولة الحديثة
بوفاة ســـمو األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة طيب هللا ثراه يكون بذلك 
ثالـــث شـــخصية قيادية فـــي مجلس التعـــاون الخليجي تغـــادر دنيانا خالل 
العام الجاري يرتبط اسمها ببناء الدولة الحديثة بعد رحيل كل من قابوس 

بن سعيد سلطان ُعمان وصباح األحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
فـــي ظهيـــرة األربعاء الماضـــي؛ قبل يوم واحـــد من وفاة الفقيـــد كنت على 
موعـــد مع صديق مـــن قدامى حياتنا الطالبية الجامعية بالقاهرة ليســـلمني 
كتيبًا رثائيًا عن الصديق الفنان الراحل سلمان زيمان، وخالل لقائنا تجاذبنا 
الحديـــث عـــن المرحلـــة التـــي شـــهدت تأســـيس ســـفارتنا أوائـــل ســـبعينات 
القرن الماضي حيث كان األســـتاذ تقي البحارنة أول ســـفير غداة اســـتقالل 
البالد، ثم أعقبه الشـــخصية الوطنية البحرينية المعروفة المرحوم األســـتاذ 

عبدالعزيز الشمالن.
روى لـــي محدثـــي كيف كان األســـتاذ البحارنـــة منفتحًا علـــى قدامى رابطة 
طلبـــة البحريـــن فـــي القاهـــرة بمشـــاورتهم فيمـــا يعرفونه من ُســـبل تســـيير 
بعـــض األمور المتعلقة بقضايـــا ومصالح المقيميـــن البحرينيين الطارئة في 
العاصمـــة المصرية، ولم يكن البحارنة ســـوى واحد من رجاالت االســـتقالل 
األوائـــل األكفاء الذين حظوا بثقة ســـمو رئيس الـــوزراء األمير الراحل؛ فأي 
متصفـــح في وجوه وســـير رجاالت تلك المرحلة يلمـــس ما يتمتعون به من 
خبـــرة وكفاءة فـــي حقل مناصبهم التنفيذية، وهذا ما يعكس عناية ســـموه 
فـــي اختيارهـــم ليكونوا خير تمثيـــل للدولة الفتية الجديـــدة، ولم تكن تلك 
الســـمة الوحيدة التي حرص عليها األمير الراحل بمعية شـــقيقه أمير البالد 
المرحوم الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طوال ما يقرب من ثالثة عقود 
مـــن تأســـيس الدولة، بل كانت إلـــى جانبها ركيزة أخرى ال تقـــل عنها أهمية 
وتتمثـــل فـــي الحرص علـــى أن تكـــون التعيينات فـــي المناصـــب التنفيذية 

واإلدارية معبرة بدقة عن النسيج الوطني.
تغمد الله الفقيد الراحل األمير خليفة بواسع رحمته وألهم ذويه الصبر  «

والسلوان.

رضي السّماك

رحم اهلل القائد اإلنسان األمير خليفة بن سلمان
بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره وبكل الحزن واألسى تلقينا نبأ وفاة صاحب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة رئيس الوزراء الذي انتقل 
إلى رحمة هللا تعالى صباح األربعاء، فقد كان خبًرا مزلزالً لكيان ووجدان كل 
من عاش على هذه األرض المباركة الطيبة من مواطنين ومقيمين، بل وكل 
عربي ومسلم لمس أو عرف أو استمع أو وجد في األمير الراحل كل الصفات 
اإلنســـانية الحميدة والخصال الكريمة والســـجايا الحسنة التي جعلته رحمه 
هللا تعالى قريبا من القلوب كلها، فكما كان محبا للناس وحريصا على القرب 
منهم واالســـتماع إليهم والعمل ألجل راحتهم حتى لو كان ذلك على حساب 
صحته ووقته، فقد بادله الجميع هذا الحب، واحتل األمير خليفة بن سلمان 

رحمه هللا تعالى مكانة غالية، وكان بمثابة األب أو األخ أو الصديق.
هـــذا على الجانب اإلنســـاني وهو وإن كان كافًيـــا ألن يعم الحزن أرجاء هذه 
األرض التي شـــهدت إخالص وعطاء األمير خليفة بن ســـلمان في كل شـــبر 
منها وفي كل بيت وكل أسرة، بل وكل فرد فيها، إال أن الحياة العملية لألمير 
الراحـــل حملـــت مـــن اإلنجازات واإلســـهامات مـــا يصعب تكراره ويســـتحيل 
إنجازه بنفس الكفاءة والجودة والتكامل والشـــمولية والوعي والمســـؤولية 
التي تجسدت في كل مراحل العمل الوطني التي كان فيها األمير خليفة بن 
ســـلمان رئيًســـا للحكومة منذ ســـبعينيات القرن الماضي، حيث وضع األسس 
المتينة واألركان الرئيسة لدولة عصرية ونهضة وتنمية في شتى المجاالت، 
فقـــد كان رحمـــه هللا ســـابًقا لعصـــره فـــي رؤيتـــه وفـــي التخطيـــط ألهدافـــه 
واســـتثمار كل أدواتـــه البشـــرية والماديـــة، والتعامـــل والتفاعل مـــع البيئتين 
اإلقليمية والدولية بما يسهم في تحقيق المصالح البحرينية الوطنية، فكان 

رحمه هللا نموذًجا سامًيا لإلنسان كما كان مثاال فًذا للقائد.
ويشـــاء القـــدر أن تكون وفـــاة األمير خليفة بن ســـلمان في وقـــت تفتخر به 
البـــالد التي ســـاهم في بنائها ونهضتهـــا بالمئوية في مياديـــن عديدة، لتقدم 
شـــهادات موثقة للجهـــود الجبارة والعمل الدؤوب والمثابرة والعزم الشـــديد 
كصفـــات الزمـــت األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة طيلة حياتـــه، فأتت 

النتائج مبهرة بتحقق ما أراده للبحرين من موقع مرموق بين أمم العالم.
وفي الختام نتضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمد األمير خليفة بن سلمان  «

آل خليفة بواسع رحمته وأن يجعل مثواه الجنة لقاء ما قدمه لوطنه وشعبه 
واألمتين العربية واإلسالمية واإلنسانية كلها من خدمات عظيمة خالل مسيرته 

التي ستظل راسخة في القلوب وسيسطرها التاريخ بأحرف من نور في سجل 
من ذهب، داعين الله عز وجل أن يحفظ مملكة البحرين وقيادتها الحكيمة من 

كل شر وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي

آلمنـــا وأحزننـــا جميعا خبر فراقك، وإن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا 
علـــى رحيلـــك يا أمير القلوب لمحزونون، فســـموك رحمـــك هللا قامة وطنية 
كبيـــرة، ولـــن ننســـاك فقد قدمت ما لـــم يقدمه غيرك من رؤســـاء الحكومات 
األخـــرى لدولهـــم وشـــعوبهم، ففـــي مثل هـــذا الظـــرف الحزيـــن كل العبارات 
والحـــروف والجمـــل تقـــف حائـــرة باكية كمـــا بكى شـــعب البحريـــن وجميع 

محبيك من شعوب العالم.
لـــن ترحـــل عن قلوبنا أيها الوالد الغالي صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة 
بن ســـلمان آل خليفة، فقد كنت رجـــل دولة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، 
فسموك باني نهضة البالد الحديثة ورجل المهمات الوطنية الصعبة والحنكة 
السياســـية الفـــذة والصبـــر علـــى الشـــدائد والمحن فـــي كل المواقـــف وذلك 
علـــى مـــدى التاريخ وبالذات فـــي نيل مملكتنـــا الحبيبة البحرين اســـتقاللها 
ثـــم المســـاهمة الكبيرة فـــي نهضتها غير المســـبوقة واســـتقرارها وازدهارها 
وتنميتها ووصولها اآلن إلى هذه المكانة الدولية الرفيعة والســـمعة العالمية 

الطيبة.
للتاريـــخ نقولها... كان أمير القلوب صديق الصحافة المحلية األول بامتياز، 
وكان رحمه هللا يطلع على كل شيء ينشر من خاللها، وال يترك قط شاردة 
أو واردة كبيـــرة أو صغيـــرة خصوصـــا القضايـــا التي تهم الشـــعب البحريني 
مباشـــرة إال أصـــدر توجيهاتـــه الفورية بحلهـــا بعد أخذ كامـــل التفاصيل من 
الصحيفة نفســـها أو االتصال المباشـــر بكتاب أعمدتها.. كاتب الســـطور على 
مدى ســـنوات طويلة ســـواء في صحيفة البالد أو الصحف المحلية األخرى 
تلقـــى عشـــرات االتصـــاالت الهاتفية من كبار المســـؤولين في ديوان ســـموه 
يستفسرون من خاللها عن القضايا المختلفة التي نطرحها في هذه الزاوية 

المتواضعة وال تتسع المساحة لذكرها وعلى وجه السرعة يتم حلها.
فـــي هـــذا الموقف الحزين ال نملك ســـوى أن نقول لله ما أخـــذ وله ما أعطى 
وكل شـــيء عنده بأجل مســـمى وإنا لله وإنا إليه راجعون، وعظم هللا أجرنا 

جميعا.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

رحم اهلل أمير القلوب
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أراضي
العاصمة والمحرق

Capital & Muharraq Governorate
محافظة العاصمة والمحرق

Capital & Muharraq Governorate
محافظة العاصمة والمحرق

المساحة القدم المساحة .Ref Noالمنطقةالتصنيف السعر القدم  .Ref Noالمنطقةالتصنيف السعر

39442411
حسين علي

36026333
رضا عبد هللا

36799711
علي عيد

37111500
هادي علي

Call.

Capital & Muharraq Governorate
أراضيمح��افظ���ة العاصمة والمح���رق

العاصمة
والمحرق

.Ref Noالمنطقةالمساحةالتصنيفالقدمالسعر

L006692 ��ار� 430.1 2m RB BD 30.03 BD 139,026

L006693 ��ار� 437.1 2m RB BD 31.04 BD 146,041

L006694 ��ار� 487.3 2m RB BD 30.03 BD 157,516

L005169 ال�ر�ا�ة 846.8 2m AG BD 30 BD 273,448

L004962 ال�سيتي� 722 2m RA BD 33 BD 256,463

L005005 ال�سيتي� 2000.2 2m B3 BD 55 BD 1,184,158

L005114 الد�ر 268 2m RA BD 23.90 BD 69,000

L006573 الد�ر 309 2m RA BD 24 BD 80,000

L006564 الد�ر 309 2m rb BD 22.55 BD 75,000

L006572 الد�ر 224 2m RA BD 29 BD 70,000

L005106 ال���د 552 2m RB BD 28 BD 166,368

L006464 ال���د 365 2m SP* BD 50 BD 196,443

L006528 ال���د 210 2m RA BD 40 BD 135,000

Capital & Muharraq Governorate
أراضيمح��افظ���ة العاصمة والمح���رق

العاصمة
والمحرق

.Ref Noالمنطقةالمساحةالتصنيفالقدمالسعر

L006529 ال���د 206.2 2m RA BD 40 BD 135,000

L006648 ال���د 386 2m BD BD 38.00 BD 157,886

L005006 ال��ير 976 2m BB BD 55 BD 577,811

L004953 الم�ر� 554 2m RA BD 40 BD 240,000

L005108 الم�ر� 526.9 2m RHA BD 15 BD 85,000

L005115 الم�ر� 504 2m B3* BD 36 BD 195,302

L006581 الم�ر� 504 2m B3* BD 35 BD 189,876

L006489 الم�ر� 504 2m B3* BD 33 BD 179,026

L004845 ��ر�أ��ا� 806 2m SP* BD 40 BD 3,470,313

L005012 ��ر�أ��ا� 506 2m SP BD 45 BD 255,989

L005159 ��ر�أ��ا� 778 2m SP* BD 38 BD 320,000

L006390 ���را� 357.1 2m ra BD 29 BD 111,470

L006490 ���را� 548.9 2m RB BD 25 BD 147,708

L006414 ���را� 497.5 2m RB* BD 50 BD 627,745

Capital & Muharraq Governorate
أراضيمح��افظ���ة العاصمة والمح���رق

العاصمة
والمحرق

.Ref Noالمنطقةالمساحةالتصنيفالقدمالسعر

L006617 ���را� 497 2m ra BD 34 BD 181,890

L006491 ���را� 592 2m ra BD 28 BD 178,424

L006527 ���را� 320 2m ra BD 31.07 BD 107,000

L006584 ��ي��ال��ر�� 4916 2m bb BD 31.07 BD 6,000,000

L006444 ��ار�الم�ر� 431.6 2m rha BD 27 BD 125,435

L006450 ��ار�الم�ر� 311.4 2m rha BD 27 BD 90,501

L006451 ��ار�الم�ر� 311.4 2m rha BD 27 BD 90,501

L005068 ��ل�ي 485 2m B3* BD 40 BD 2,088,215

L006582 ��ل�ي 485 2m B3* BD 42 BD 219,262

L006565 ��ل�ي 409.7 2m RA BD 40.28 BD 180,000

L005226 الق�ي�ية 330.2 2m RHB BD 45 BD 159,942

L006465 الق�ي�ية 240.3 2m B4 BD 54 BD 140,000

L005170 �ر�ا�ا� 293 2m RB* BD 40 BD 126,000

L005172 �ر�ا�ا� 293 2m RB BD 40 BD 126,000

Capital & Muharraq Governorate
أراضيمح��افظ���ة العاصمة والمح���رق

العاصمة
والمحرق

.Ref Noالمنطقةالمساحةالتصنيفالقدمالسعر

L004887 الماح�� 2202.9 2m B4 BD 40 BD 948,480

L004862 الماح�� 1391 2m B4 BD 45 BD 673,772

L005161 الماح�� 781 2m B3 BD 57 BD 480,000

L005194 الماح�� 336.5 2m RHB* BD 27.50 BD 100,000

L005242 الماح�� 536.6 2m RHB* BD 100 BD 577,596

L005243 الماح�� 1491 2m RHB* BD 100 BD 1,605,558

L005003 النعي� 127.8 2m RHB BD 80 BD 110,000

L006412 النعي� 127.8 2m rha BD 72.70 BD 100,000

L004923 �ما�ي� 321.4 2m RA BD 26.60 BD 92,024

L006485 �ما�ي� 402.2 2m ra BD 24.25 BD 105,000

L006486 �ما�ي� 380.3 2m ra BD 24.40 BD 100,000

L006521 �ما�ي� 300.2 2m ra BD 25.38 BD 82,000

L006591 �ما�ي� 348 2m ra BD 24 BD 89,900

L004859 السيف 825 2m BD BD 42 BD 372,972

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

38344464

  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

 السبت: 9 صباحًا حتى 3 مساًء
األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات: 
17111501 - 17111504 - 17111444

إخطار لجماعة الدائنين بحضور جلسة المداولة
في دعوى إعادة التنظيم رقم 2/2019/00563/02

المقامة من/ شركة الخليج لدرفلة األلمنيوم.ش.م.ب)م(
ضد/ بنك البحرين الوطني وغيره 

بموجب المادة )113( من القانون رقم )22( لسنة 2018 بإصدار قانون إعادة التنظيم واإلفالس، فيما نصت 
عليــه مــن دعــوة الدائنين الذين تم قبول دينهــم نهائيًا أو مؤقتًا لحضور إجتماع الدائنين للمداولة في خطة 
إعــادة التنظيــم المقترحــة. وحيــث أنــه تحدد لعقــد إجتماع المداولة يوم الثالثاء الموافق الســابع عشــر من 
شــهر نوفمبر لســنة ألفين وعشــرين 2020/11/17 في تمام الساعة العاشرة صباحًا وما بعدها، بمقر المحكمة 

الكبرى المدنية السابعة.
فإننا نخطركم للحضور شخصيًا أو بواسطة وكيلكم لحضور اإلجتماع حسب جدول األعمال التالي:

أواًل: تالوة بيان اإلفصاح من قبل أمين إعادة التنظيم.
ثانيًا: المداولة في خطة إعادة التنظيم المقترحة.

وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدير
أميني إعادة التنظيم

المحامي د.علي جاسم البحار                                جرانت ثورنتون – عبد العال

السبت 14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع األول 1442 - العدد 4414 22



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 

Charcoal Gourmet Burger Snack 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36020031  or  PRINCEBURGER@GMAIL.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 

ALATA’A AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33043939  or  WAL-AL-B2@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 

ACCURATE INDUSTRIAL EQUIPMENT MAINTENANCE WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TURNER 
 suitably qualified applicants can contact

 17550191  or  ACCURATEINDUSTRIAL@GMAIL.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

  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 

RISHM TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32323210  or  kahlawialuminium@gmail.com 

FAME CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33223153  or  FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM 

SAW MARINE MAINTENANCE SHIPS S.P.C 
has a vacancy for the occupation of
  WORKER (SHIPBUILDING YARD) 

 suitably qualified applicants can contact
 39993245  or  SAWMARINEBH@GMAIL.COM 

Mohammed Al Ojaimi Contracting Company S.P.C Owned by Mohammed A 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 66370888 

Mohammed Al Ojaimi Contracting Company S.P.C Owned by Mohammed A 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66370888

Mohammed Al Ojaimi Contracting Company S.P.C Owned by Mohammed A 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 66370888

Mohammed Al Ojaimi Contracting Company S.P.C Owned by Mohammed A 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 66370888

Mohammed Al Ojaimi Contracting Company S.P.C Owned by Mohammed A 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 66370888

KALAVARA RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 13107370  or  BAHRAINSAJAN@GMAIL.COM

SADIA EHSAN ELAHI FAZAL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 37220124  or  bahrain3316@yahoo.com 

AMIT JEWELLERY Company Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

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

 39652978  or  aghaghada5@gmail.com 

POWER CARGO S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39000770  or  KBUHASAN79@GMAIL.COM 

SARHAD FOR SALE TAILORNG ITEMS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33552857  or  GHAZIKHEEL1958@GMAIL.COM 

BREAD TOWN BAKERY AND CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33866663  or  EYATEEM@GMAIL.COM 

SURABHI ELEVATORS 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 39660013  or  VSB_GAJRIA@YAHOO.COM 

Swansea Spare Parts 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39991953  or  TAW4855@GMAIL.COM 

USMANS BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33704554  or  USMANS_DC@YAHOO.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

New time metal products factory 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 32222142  or  NEWTIMEGROUPBH@GMAIL.COM 

Dome Natural Stone 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17899000  or  DOMESTONE@GMAIL.COM 

SPECIALIZED SAFETY ITEMS CO W L L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17001640  or  info@sss.bh 

Abo-hatim building contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33608787  or  ABO-HATIM@OUTLOOK.COM 

Palace art trading co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 33336717  or  DEEPAK1974@GMAIL.COM 

Palace art trading co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 33336717  or  DEEPAK1974@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 

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

  SUPERVISOR 
 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 

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

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

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

HAIDER WOODEN WORK FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17305665  or  info@haiderwood.com 

HAIDER WOODEN WORK FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17305665  or  info@haiderwood.com 

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 

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

  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 

SILVER RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36055366  or  jhamza72@gmail.com 

Creative Style S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464443  or  HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

Abrar juice express 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39442151  or  AHMEDKUAIT@GMAIL.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 

High cool workshop 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39880589  or  MOHDORIBI@GMAIL.COM 

Inter media Advertising Bahraini Partnership Co 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 66325544  or  AA22AA99@HOTMAIL.COM 

Chauhdary 227 Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33280814  or  jdcahmad@gmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39997929  or  sayed.atlasaluminum@gmail.com 

ISLAMABAD FOR MARKETING CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33506093  or  GATESAHI@GMAIL.COM 

HAMADA HUSSAIN ABDULLA HAMADA )TALIB RIZQ (1770 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39440778  or  JASSIMDOCUMENTS@GMAIL.COM 

COOK & DELIVER RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36077630  or  AZASUPERMARKET@GMAIL.COM 

DHEERA ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39676747  or  LAKME.BH@GMAIL.COM 

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

  PACKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17870023  or  CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM 

Casaforma  workshop W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39469751  or  ALMARAYADE@GMAIL.COM 

SHALIMAR TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36331016  or  ALIHASANCAFE@GMAIL.COM 

AL SHARKIA WORLD CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33040577  or  SAMEERNOOR1046@GMAIL.COM 

Bab Al Murad Bakery 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 38748461  or  AHMEDGHASIMI526953@GMAIL.COM 

Dar Almarmar Trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36232326  or  DAMTBAH@GMAIL.COM 

Arabian gulf air outlet factory w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77906055  or  arabian.gulfgrilles@gmail.com 

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

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

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

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

TECHNO WORLD CONTRACTING CO W L L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact
 17811503  or  ADMIN@JUBARAH.COM 

SIMS CITY CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33050973  or  ADELABDULLA23@GMAIL.COM 

POLAR BAHRAIN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35432048  or  IMRAN4POLARTOWER@GMAIL.COM 

Danat Dareen 2 Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39616667  or  FADHELZAYER@GMAIL.COM 

SAW MARINE MAINTENANCE SHIPS S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39993245  or  SAWMARINEBH@GMAIL.COM 

Sherry Medical Center S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  MEDICAL CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17824070  or  SHEREENABUL@GMAIL.COM 

Sherry Health, Wellness & Alternative Medicine Center S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  TRADITIONAL PHYSICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17824070  or  SHEREENABUL@GMAIL.COM 

IFTIKHAR HEATING AND AIR-CONDITIONING SYSTEMS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 35635046  or  noreenriaz88@GMAIL.COM 

Sun shade 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17343363  or  SUNSHADE.BH@GMAIL.COM 

Prime Novelty Logistics Co SPC 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 13673737  or  ABDUL.MAJEED@NOVELTYLOGISTICS.COM 

Mercer Consultancy S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 77779603  or  PAUL@MERCERCONSULTANTS.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 35049883  or  MUHAMMADFAZAIL@YAHOO.COM 

Flexi  Multiple Express Services co - Bahraini partnership compa 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTING ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 34199693  or  ASHIALLU@GMAIL.COM 

G MASS JEWELLERY CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33002530  or  EMADALI6366@GMAIL.COM 

S F COMMODITY BROKERAGE S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33701470  or  FAISAL.JAVED66@GMAIL.COM 

Chocolala - Foreign Branch Company 
has a vacancy for the occupation of

  EXECUTIVE MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 33246663 

Chocolala - Foreign Branch Company 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 33246663

FLAMING EMBER CAFE S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 37211036  or  SHOBENA@THE-EMBER.COM

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ALMUNTAZAH MARKETS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17346000  or  hr@ALMEER.COM.BH 

ALBANDER TRADING & CONTRACTING CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466062  or  hussainola@gmail.com 

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

  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

  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

  PAINTER 
 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 

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

  MECHANIC(DIESEL ENGINES) 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

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 

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 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17708888  or  bahrain91992@gmail.com 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

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

  SUPERVISOR 
 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 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

RAMEE CALIFORNIA HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826007  or  hrg@rameegrandbahrain.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 

Karana Angle CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39669167  or  KARANAH_CORNER@HOTMAIL.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 

TIME RECRUITING MANPOWER AGENCY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17230709  or  R.ALMANNAEI@HOTMAIL.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 

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 

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 

Pan Media 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33395547  or  DALAA.BOUTIQUE@GMAIL.COM 

NAVITAS ELECTRICALS WLL 
has a vacancy for the occupation of

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

NAVITAS ELECTRICALS WLL 
has a vacancy for the occupation of

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

NAVITAS ELECTRICALS WLL 
has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR OF MAINTENANCE 

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

ISMAEEL HAMEED CARGO HANDLING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33085889  or  ISMAEELHAMEEDBH@GMAIL.COM 

Gracie Academy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17826430  or  A.SHARAN@BFCCWLL.COM 

Al Raha Island Saloon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 38390207  or  JAFFERALASFOOR77@GMAIL.COM 

BENAYAT CONTRACTING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33322170  or  AHAA1221@GMAIL.COM 

Pinoy Maintenance and repair of motor vehicles Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 32333448  or  ASIF.ALRIND@GMAIL.COM 

BULLION MART GOLD & JEWELLERY TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 34062761  or  SHABEERKEN@GMAIL.COM 

FINE CUTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33315010  or  SAMSON_LOBO@OUTLOOK.COM 

Taprobane Consultants and Hospitality Management S.P.C Owned by 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33737550  or  BRIANWJOSEPH@GMAIL.COM 

KASHMIRI BAKER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37256559  or  HISHAMABDULSAMI21@GMAIL.COM 

ABDULLA SALMAN DAWOOD SADEQ(MUHZIM - 7558 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39460697  or  ABDULLAS57000@GMAIL.COM 

MOHAMMED RASHID ABDULQADER ALROWAIE’AAD ALTAIR’ 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39456786  or  ROWAIE2@GMAIL.COM 

HASAN MOHAMED SAEED / SAEH  -7025 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39719795  or  LUMINASS3410@HOTMAIL.COM 

YAQOOB EID MUBARAK.F(SRAB ALSHAHEN1-13548) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17651017  or  ALMERZAM_3@HOTMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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

  ASSISTANT STOREKEEPER 
 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

  TRANSPORTATION OFFICER 
 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

  SHOVEL OPERATOR 
 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

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224578  or  INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM 

Gulf Biotech B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39933012  or  dr.waqar.mughal@gmail.com 

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 

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

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17230808  or  NAEEM6683@GMAIL.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 

MOHAMED JUMA ALI ALDOSERI (ALMAHZORA / 703) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33101055  or  MALDOSSRY999@GMAIL.COM 

AHMED NASEEB M. MUBARAK ( THEEB AL ZALLAQ / 5891 ) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17666666  or  JEEHAN.ASHEER@GMAIL.COM 

ALMUNTAZAH MARKETS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17346000  or  hr@ALMEER.COM.BH 

BUILDING MATERIALS STORE 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17346000  or  hr@ALMEER.COM.BH 

ALMUNTAZAH M 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17346000  or  hr@ALMEER.COM.BH 

DELMON CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17332677  or  AMSBRN@BATELCO.COM.BH 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

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

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

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  enily@kcbahrain.com 

YATEEM GULF CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17253397  or  AAYATEEM@BATELCO.COM.BH 

BLACK CAT BOTIQUE &TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17214064  or  FASHIONCLUBBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730816  or  MKAIKSOW@BAKGROUP.NET 

MURAD CONTRACTING & CARGO CO. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(METAL CLEANING) 
 suitably qualified applicants can contact
 17245300  or  MURADCON@GMAIL.COM 

ALAHLAM STEEL FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

Kunooz altaybeen trading est 
has a vacancy for the occupation of

  CAR DRIVER (TRADING ESTABLISHMENTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 35133331  or  ALMANSOORE14@GMAIL.COM 

SUNDAY INTERNATIONAL 
has a vacancy for the occupation of

  PROJECTS COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17703242  or  SUNDAY@BATELCO.COM.BH 

ALHILAL TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

ALFANAR AUTO SPARE PARTS DENTING AND PAINTING 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17675022  or  KIAI960@BATELCO.COM.BH 

ALI HASAN ABDULLA TAILORING AND BOTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39644840  or  YOUSIFALSHAIJI@HOTMAIL.COM 

ALALAM ELECTRICAL CONTRACTING COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17250878  or  A_KGROUP@HOTMAIL.COM 

QALALI FALAFEEL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17781306  or  MUSTHAFAPONNOR@GMAIL.COM 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

  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 

AL- HILAL CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CRANE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17708888  or  bahrain91992@gmail.com 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK(GOODS DISPATCHING &RECEIVING) 
 suitably qualified applicants can contact
 17708888  or  bahrain91992@gmail.com 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17708888  or  bahrain91992@gmail.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 

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 

ALYAMAMA HOUSE FOR CLEANING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17345569  or  alyamama@batelco.com.bh 

KARAK WAY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 36669292  or  oldmaaaan@hotmail.com 

Isam kabbani & partners for construction & maintenance co. ltd 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252163  or  tariqba6@gmail.com 

Isam kabbani & partners for construction & maintenance co. ltd 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252163  or  tariqba6@gmail.com 

ASAACO CONTRACTING & GENERAL TRADING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77305030  or  INFO@ALMUSAFERGROUP.ORG 

SAW MARINE MAINTENANCE SHIPS S.P.C 
has a vacancy for the occupation of
  WORKER (SHIPBUILDING YARD) 

 suitably qualified applicants can contact
 39993245  or  SAWMARINEBH@GMAIL.COM 

FLASH 2 CAR SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39611265  or  MAHDII@MSN.COM 

AL MARZOOQ ARTISIC PRODUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17592868  or  ALMARZ_ADVRS@HOTMAIL.COM 

MISTER MACHINE B.S.C c 
has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17705050  or  tahaabdulla@mister-machine.com 

CAZABLANKA BUILDING & MAINTENANCE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38887111  or  kasm56@gmail.com 

ALDOY CONTRACTINGS & EXCAVATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 33990991  or  MDASALDOY@GMAIL.COM 

SALMABAD SECOND HAND EQUIPMENTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34236090  or  CHIQBALASHRAF33033@GMAIL.COM 

CERAMICA DELMON CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17608208  or  md.delmon@GMAIL.COM 

GOOD MORNING FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37221112  or  AHMED.KHALIFA.SHAHEEN@GMAIL.COM 

Alrkb alhusaini travel and tourism 
has a vacancy for the occupation of

  CO-ORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 39836099  or  yousif.rasool@hotmail.com 

ALMALLAS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39461267  or  ANABI67M@GMAIL.COM 

KARZKAN COAST BAKEARY 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 39939974  or  samialmulla15@gmail.com 

SABHANA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17769858  or  ZAINAL.MART@GMAIL.COM 

Sayed Al Biryani Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36360942  or  HASSAN@MIRACLE-ITS.COM 

FALAK SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 67519900  or  DANOTY20001@HOTMAIL.COM 

FLAG PIRATE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32122226  or  pirateshipservice@gmail.com 

FAREEG AL NAIM RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  SHAWARMA WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39994688  or  TEEFA_49@YAHOO.COM 

ALSHAYA TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17556555  or  AYMAN.JAFAR@ALSHAYA.COM 

QUITE COOL FOR A/ C & REF. SPAER PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17877311  or  SAYEDEST@HOTMAIL.COM 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

MOHAMMED AHMED  ALHASSABI 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 17441338  or  ALHASABI91@GMAIL.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 16014455  or  ALI.AHMED@LIGHTEX.COM.BH 

SOUTHERN TOURISM COMPANY B S C 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17840461  or  s.antony@southerntourismbh.com 

SILVER RADIANCE JEWELLERY - Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33218916  or  WATCHES3425@GMAIL.COM 

Securi Core S.P.C. Owned By Rasheed Al-Fawaz 
has a vacancy for the occupation of

  LIGHT VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

Versai security systems 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17252707  or  versaisecurity@gmail.com 

EASTERN SEA FOR MARINE & FISHING EQUIPMENT 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17001361  or  GADA0404@GMAIL.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 

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 

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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

Creative Style S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464443  or  HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

Redx Industries Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 33503313  or  redxhr@redxindustries.com 

Redx Industries Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33503313  or  redxhr@redxindustries.com 

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 

ABU TAHER RESTAURANT & COFFEE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17258710  or  TAWEELJAMAL@GMAIL.COM 

ANMAR COMPUTER AND COMMUNICATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36780078  or  anmar-pc@hotmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39151200  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

Cayan Energy company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17200038  or  hussain.bazzaz@aujan.com.sa 

Dara Innovation Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact
 36620011  or  HSALEM@DARABH.COM 

TAHA INTERNATIONAL FOR INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17580517  or  ATEQA@TAHACORP.COM 

Wyndham Grand Manama 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17826260  or  RADHA@CIHBAHRAIN.COM 

UM MAJEED SHOE REPAIR 
has a vacancy for the occupation of

  SHOE REPAIRER 
 suitably qualified applicants can contact

 33639564  or  KHURRAM_LEO82@YAHOO.COM 

FLORA BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39202742  or  SABT_NAZHASABT@HOTMAIL.COM 

SAFEWAY GATE FOOD INDUSTRIES CO. LTD. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17003828  or  SAFEWAYFOOD@GMAIL.COM 

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

  ACCOUNTANT(INSURANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 16161616  or  KTMALI@DARALSHIFA.COM.BH 

JANAT ALRAHMAN GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33357617  or  ALERSHAIDAT85@HOTMAIL.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

AL THIYANA KARAK 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36884843  or  buallay1964@hotmail.com 

Water Color Interiors (Middle East) W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 13699000  or  INFO@WATERCOLORME.COM  
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كـــرة  فـــي  ـــا  تاريخيًّ يعتبـــر  اليـــوم  هـــذا 
الســـلة البحرينية، كيف ال، وقد ازدهرت 
وتشّرفت اللعبة باســـم األمير خليفة بن 
ســـلمان، صاحـــب العز والشـــموخ، الغالي 
علـــى األســـرة الرياضيـــة، وخصوًصـــا أن 
ســـموه دائًمـــا مـــا يبـــدي اهتماًمـــا رفيًعـــا 
بالرياضـــة البحرينيـــة وهـــو داعـــم لـــكل 
الرياضييـــن فـــي المملكـــة ويجعلهـــا من 
ضمن األواليات، ليؤكد حرص سموه في 
االهتمـــام بالقاعـــدة الرياضية والشـــباب 
البحريني والدور الذي يلعبونه في دعم 

حركة المسيرة الشبابية والرياضية.
هـــذه البطولـــة، أخـــذت حّيـــًزا كبيـــًرا من 
االهتمـــام والمتابعـــة ليـــس علـــى صعيد 
مملكة البحرين فقط، بل على المســـتوى 
تعتبـــر  ألنهـــا  واإلقليمـــي،  الخليجـــي 
مـــن أفضـــل وأقـــوى وأميـــز البطـــوالت، 
وأصبحت بطولـــة نوعية وعالمة فارقة 
فـــي الرياضة البحرينية رغـــم أن عمرها 
ال يتعـــدى 4 ســـنوات. بطولـــة، منـــذ أن 
حظيـــت وحملـــت اســـم األميـــر، خلقـــت 
أجـــواًء تنافســـية شـــريفة ومثيـــرة بيـــن 
فريـــق  كل  كان  حيـــث  كافـــة،  األنديـــة 
يسعى لنيل شرف الفوز بالكأس الغالية.
بطولة تميـــزت من جميع النواحي، بدًءا 
مـــن حفـــل القرعة الـــذي دائًما مـــا يكون 
ا ومبهًرا، يليـــق بحجم ومكانة  اســـتثنائيًّ
االســـم التـــي تحملـــه، وصـــواًل للتنظيـــم 
اإلداري العـــاٍل الـــذي يواكبها، وإلى نظام 
المنافســـات التـــي يتم اعتمـــاده ويهدف 
لإلثارة والمتعـــة، والجوائز الكبيرة التي 
تحظى بها جماهير البطولة، والمهرجان 
الفنـــي غيـــر المســـبوق الـــذي يقـــام فـــي 
مكافـــأة  وحجـــم  النهائيـــة،  المباريـــات 
البطل ووصيفـــه، فضالً عن الكأس الذي 
يعـــد تحفـــة جميلـــة اتســـمت بالدقة في 

التصميم واالعداد. 
4 نســـخ أقيمـــت لـــكأس األميـــر الراحل، 
األول،  باللقـــب  المحـــرق  فريـــق  وظفـــر 
والمنامة باللقب الثانـــي، والرفاع حظي 
بالثالث، فيما األهلي هو من أحرز اللقب 
الرابع في الموسم المنصرم. فصول هذه 
المسابقة لم تنته، كون هناك فصل واحد 
ا، حينما  يعتبر هو األكثر تشـــويًقا وســـموًّ
يتشـــّرف بطـــل “أغلـــى الكـــؤوس” بلقـــاء 
األميـــر خليفة بن ســـلمان، كما حدث مع 
بالنســـخة  فـــاز  حينمـــا  المحـــرق  فريـــق 
األولـــى، والتقـــى في الوقـــت ذاته فريق 

المنامة باعتباره بطل الدوري.
هـــذا الفصل تحديـــًدا، يظل راســـًخا في 
أذهان من حظي بمصافحة ســـمو األمير 
التذكاريـــة  الصـــور  والتقـــط  بيـــد،  يـــًدا 
مـــع ســـموه، وشـــاطره بعـــض األحاديث 
الجانبيـــة، واكتســـب من خـــالل االلتقاء 
بسموه كلماته وإرشاداته السامية، وهذا 
األمر دون شك، خير كالم في خير ختام 

لبطولة اسمها كأس خليفة بن سلمان.

كأس خليفة بن سلمان.. بطولة نوعية في الرياضة البحرينية

علي مجيد

ــا بالنســبة لرياضــة مملكــة  لــم يكــن يــوم الثالثــاء الموافــق 10 ينايــر 2017 يوًمــا عاديًّ
البحرين عموًما وكرة السلة خصوًصا، حيث تم إطالق اسم المغفور له بإذن هللا تعالى 
صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة طيب هللا ثراه، على مسابقة 

كأس كرة السلة لتكون باسم “كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة”.

سمو األمير متوسطا مجلس إدارة نادي المحرق

سمو األمير مع رئيس نادي المنامة سمو األمير مع رئيس جهاز سلة المنامة نوح نجف

سمو األمير مع أعضاء نادي المحرقسمو األمير مع رئيس نادي المنامةسمو األمير مع الالعب أحمد الدرازي

األمير الراحل مستقبال إدارة نادي المحرق

سمو األمير مع أعضاء االتحاد البحريني لكرة السلة
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سيبقى منهج فقيد الوطن المغفور له بإذن هللا صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب هللا ثراه 
نبراًســا الســتلهام معاني العطاء والعمل الدؤوب، من لدن قائد رســم أفضل صورة للنهضة والتطور في بالدنا وســعى 
لتحقيقهــا طيلــة مــا يزيــد علــى أربعــة عقــود من الزمــن من فكــره وعصــارة تجاربه للمضــي بالبحريــن إلى آفــاق جديدة 

ومساحات أرحب.

 وال غـــرو فـــي ذلـــك، فــــالراحل الكبيـــر 
كان العضيـــد األميـــن للمغفـــور له بإذن 
هللا تعالى األمير الراحل ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بن سلمان آل خليفة طيب هللا 
ثراه، والســـند والذخر لحضرة صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، عاهـــل البـــالد المفـــدى حفظه 
هللا ورعاه، وكل مواطن مخلص ينظر 
بإجـــالل وتقديـــر كبيريـــن لـــدور فقيـــد 
الوطـــن “أبـــا علـــي” في جعـــل البحرين 
الخارطـــة  علـــى  مميـــزة  مرتبـــة  ذات 
العالمية، وال أدل على ذلك من الجوائز 
الدوليـــة التـــي حصل عليها ســـموه من 
المنظمـــات اإلقليميـــة والدوليـــة، نذكر 
منهـــا جائزة تقديرية بـــارزة في مجال 
التنمية الحضرية من قبل برنامج األمم 
المتحـــدة للمســـتوطنات البشـــرية في 
عام 2007، وشـــهادة تقدير خاصة من 
برنامـــج األمم المتحدة للمســـتوطنات 
 ،2008 عـــام  فـــي  »الموئـــل«  البشـــرية 
وميداليـــة ابن ســـينا الذهبيـــة من قبل 
 ،2009 عـــام  فـــي  اليونســـكو  منظمـــة 
لأللفيـــة  اإلنمائيـــة  األهـــداف  وجائـــزة 
عام 2010، والـــدرع األفريقي في عام 
2012، والجائـــزة الذهبيـــة من االتحاد 
الدولـــي لســـيدات األعمـــال والمهنيات 
)BPW الدوليـــة( فـــي مايـــو 2014، كما 
حصـــل فـــي العـــام 2015 علـــى جائـــزة 
االتحاد الدولي لالتصاالت، وفي العام 
2017 تـــم منـــح ســـموه “درع الريـــادة 
فـــي العمل التنمـــوي” كأول قائد عربي 
يحصل على هذه الجائزة الرفيعة التي 
اســـتحدثتها الجامعة العربية في العام 
ذاته، وخصصتها للشـــخصيات العربية 
الرفيعة ذات اإلسهام في تطوير العمل 

العربي التنموي.

مواقع الصدارة على خارطة العالم

العطـــاء  “رمـــز  كتـــاب:  تصفحنـــا  ولـــو 
وســـيرة الوفـــاء.. خليفـــة بـــن ســـلمان 
مجـــد الوطـــن”، لمؤلفـــه الكاتـــب عادل 
عيســـى المـــرزوق الـــذي يعد أحـــد أبرز 
المكتبـــة  فـــي  الحديثـــة  اإلصـــدارات 
البحرينية والخليجيـــة والعربية حول 
ســـيرة فقيـــد الوطـــن الغالـــي، ســـنجد 
ـــا بمضامينه التي  الكتـــاب مرجًعـــا مهمًّ
وثقت مراحل المسيرة في بناء مملكة 
نتحـــدث  فحيـــن  الحديثـــة،  البحريـــن 
عنـــه رحمـــه هللا وطيـــب ثـــراه، فإننـــا 
بال شـــك نعبـــر عـــن التقديـــر واالمتنان 
والعرفـــان لقائـــد بـــذل أعلـــى الجهـــود 
الدولـــة  ومنطلقـــات  قواعـــد  إلرســـاء 
وســـعة  وحكمتـــه  بخبرتـــه  الحديثـــة 
إطالعـــه، ورفـــع البحريـــن إلـــى مواقع 
وال  العالـــم،  خارطـــة  علـــى  الصـــدارة 
ريـــب أن هذه الســـيرة المباركة العطرة 
لســـموه ال تقتصر على كتـــاب مطبوع، 
فهنـــاك الكثيـــر مـــن المناقـــب والمآثـــر 
لسموه يعرفها الناس الذين عملوا معه 
وعرفوه عن كثب وتعلموا منه الكثير، 
ولعـــّل الهـــدف األول مـــن هـــذا الكتاب، 
هو نقل ســـيرة هذا القائـــد العظيم إلى 
أبنـــاء البحرين وإلـــى األجيال القادمة، 
بل وإلـــى كل باحث ومؤلف ومفكر لما 
فيها مـــن دروس وحكمة وعمل وجهد 

قل نظيره.

بناء السند والقوة

 إن شـــخصية فقيـــد الوطـــن الملهمـــة 
والمؤثـــرة، اكتســـبت مكانـــة شـــامخة 
بيـــن أبناء مملكـــة البحرين والشـــعب 
وتجـــاوزت  والعربـــي،  الخليجـــي 

عطـــاءات هـــذه الشـــخصية حدودها 
خـــالل  مـــن  العالميـــة  إلـــى  المحليـــة 
جهوده في أهم مجال تحتاجه األمم 
كان  فيمـــا  البشـــرية،  التنميـــة  وهـــو: 
ســـموه يرســـخ دعائم الوطن وشـــعبه 
مـــن خـــالل )األســـرة البحرينيـــة(.. ثم 
نأتـــي إلى مـــا نســـميه “قـــوة المجتمع 
البحرينـــي” التـــي تكمـــن، وهـــذا وفق 
شـــواهد التاريـــخ، في ترابـــط الحاكم 
والمحكوم.. تمثلها عالقة قل نظيرها 
الحكيمـــة  الرشـــيدة  القيـــادة  بيـــن 
والشـــعب الوفي الكريم، فالمســـئولية 
الكبرى هي مسئولية حماية المجتمع 
وصيانـــة  صدعـــه  ورأب  البحرينـــي 
ســـوره الـــذي يجمـــع أبنـــاءه مـــن كل 
فـــي  ويجمعهـــم  والملـــل،  الطوائـــف 
التفافهـــم حـــول قيادتهـــم الرشـــيدة، 
شـــيده  الـــذي  البنـــاء  فـــإن  وبالطبـــع، 
والقـــوة  الســـند  هـــو  الكبيـــر  الراحـــل 
التـــي تجمع أهـــل البحريـــن متحابين 
متكاتفيـــن وقادرين علـــى تجاوز أية 
البحرينـــي  المحبـــة  بعنـــوان  ظـــروف 

الكبير واألصيل.

إرث يجسد قدوة عظيمة

 وهنـــاك الكثيـــر مـــن محطات الســـيرة 
مما يمكن اعتباره دروًســـا تعلمناها من 
سموه حين تشـــع هذه الدروس النقية 
مقـــوالت  ونســـتذكر  الصافـــي،  كالنبـــع 
ســـموه الســـامية حين يعبـــر عن ما في 
قلبـــه تجـــاه أهـــل البحرين بقولـــه: “إن 
فرحتنـــا الحقيقيـــة هـــي حينمـــا ننجـــز 
لشـــعبنا ونقدم له ما يرضيه ألنه سندنا 
تشـــهده  تطـــور وتقـــدم  وعضدنـــا ألي 
مملكـــة البحرين وإن صالبـــة المجتمع 

البحرينـــي يكمـــن ســـره فـــي الترابـــط 
والصالت بين أفراد هذا الشـــعب التي 
اعتبـــارات  أيـــة  علـــى  وتســـمو  تفـــوق 
أخرى، ودوره الكبير في تعزيز الثوابت 

البحرينيـــة األصيلـــة التـــي ترتكز على 
حمل األمانة وبنـــاء األوطان وتحقيق 
رفاهية اإلنســـان، وهو بذلـــك ترك إرًثا 
يجّســـد قـــدوة عظيمـــة لألجيـــال فـــي 

العطاء والبذل وحب الوطن، ومدرسة 
عريقـــة يســـتلهم منهـــا الجميع دروًســـا 
فـــي التطويـــر والبناء وترســـيخ نهضة 

الوطن.
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لعــل مــن أعــرق التقاليد التي حرص على ترســيخها الراحل صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة )طيب هللا ثراه( في 
وجــدان المجتمــع البحرينــي حماية التقاليــد االجتماعية والثقافية 
والدينية وقيم التســامح والحرية وحرية اإلديان وإقامة الشــعائر 

الحسينية وغيرها من المناسبات الدينية في المجتمع البحريني.

لقـــد كان فقيـــد البحريـــن الغالـــي 
ســـمو األميـــر خليفـــة )طيب هللا 
ثـــراه( يعمـــل علـــى رص اللحمـــة 
بيـــن أبنـــاء المجتمـــع البحرينـــي 
األســـرة  مجتمـــع  باعتبـــاره 
مـــا  ذلـــك  ومصـــداق  الواحـــدة، 
كان يؤكـــده ســـموه فـــي أكثر من 
واجتماعيـــة  وطنيـــة  مناســـبة 
“نعتز بشـــعور العائلة ولم الشـــمل 
فيمـــا بيننـــا، فالعالقـــات الوثيقة 
بين أهل البحريـــن أزلية وباقية، 
وهي ميـــزت أهـــل البحرين على 
مر التاريـــخ، وإن بحرين الوحدة 
مستمرة بمواقف شـــعبها ووعيه 
ومواقفه المشـــرفة تجـــاه وطنه، 
حيث كان هذا الشـــعب وســـيظل 

خير سند لقيادته”.
وإرساًء لهذه التقاليد جعل سموه 
وعاشـــوراء  تاســـوعاء  يومـــي 
محـــرم الحـــرام إجـــازة رســـمية؛ 
إكراًمـــا لهـــذه المناســـبة وتعظيًما 
لهـــا، وقد اتخـــذ مثل هـــذا القرار 
فـــي زمن لم تخصـــص فيه بعض 
الـــدول التي تقـــام فيها مثل هذه 
المناســـبات وهـــي مرجـــع إلقامة 

هذه المناسبات.
ســـمو الفقيد الغالـــي كان يحرص 
مـــدار  علـــى  شـــخصية  بمتابعـــة 
الساعة لما يقام من أنشطة دينية 
علـــى صعيد عاشـــوراء ويســـخر 
كل إمكانـــات الحكومـــة والدولة، 
والخدماتية  والصحيـــة  األمنيـــة 

لصالح إحياء هذه المناسبات.
المواكـــب  هيئـــة  عضـــو  يقـــول 
الحســـينية فيصـــل بـــن رجـــب لــــ 
صاحـــب  قدمـــه  مـــا  إن  “البـــالد” 
الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
سلمان آل خليفة )طيب هللا ثراه( 
والمأســـوف علـــى رحيلـــه يعجـــز 
اللســـان عـــن حصـــره، فقـــد قـــدم 
خـــالل تاريخـــه باعتبـــاره الرجل 
البحريـــن  حكومـــة  فـــي  األول 
الكثيـــر للمآتـــم وإحياء الشـــعائر، 
وكان حريصـــا فـــي التقاء ممثلي 
المآتـــم وأعضـــاء هيئـــة المواكب 
متطلباتهـــم  علـــى  للوقـــوف 

واحتياجاتهم.
وأكـــد بن رجب أن رحيل ســـموه 
ليـــس برحيل عـــادي؛ ألنـــه يمثل 
تاريخـــا ضاربا في الجـــذور على 
والشـــعبي،  الرســـمي  الصعيـــد 
البحرينـــي  والشـــارع  فالبحريـــن 
والشـــعب مدان له بـــكل عمليات 
التطويـــر والتحديـــث التي جرت 
خالل العقود الخمسة المنصرمة.
ولفـــت إلـــى أن البحريـــن بكافـــة 

لـــن تنســـى  ألوانهـــا االجتماعيـــة 
للفقيـــد الغالـــي صنيعـــه الجميل، 
األمـــة  وجـــدان  فـــي  وســـيبقى 
وضميرها فخـــًرا وعًزا وتاج؛ ألن 
مـــا ثبـــت مـــن أعـــراف وإنجازات 
ال يمكـــن للزمـــن أن يتجـــاوزه وال 
يمكـــن للبحريـــن من شـــرقها إلى 
غربهـــا ومن شـــمالها إلـــى جنوبها 

أن تنكره.
وقدم بن رجب أصالة عن نفســـه 
وبالنيابـــة عـــن عائلـــة بـــن رجـــب 
التعـــازي  أحـــر  المنامـــة  ومآتـــم 
وأصدق المواســـاة بهذا المصاب 
الجلل الـــذي أصيبت به البحرين 
برحيـــل صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير الراحل خليفة بن ســـلمان 
آل خليفة إلـــى مقام عاهل البالد 
جاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، وإلـــى ســـمو ولـــي العهد 
نائب القائد األعلى رئيس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة وإلى 
عمـــوم العائلة المالكـــة وأصحاب 
الســـمو والمعالـــي، داعًيـــا هللا أن 
يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن 

يسكنه فسيح جنته.
وقال: وهنا البد أن نخص جاللة 
الملك بمشـــاعر المواساة والوالء 
لعهـــده الزاهـــر والزاخـــر بـــكل ما 
هـــو يصب في مصلحـــة البحرين 
العليـــا وتقدمهـــا وازدهارهـــا في 
ظـــل عهدهـــا الميمـــون، وأن نمـــد 
أكف العزاء إلى ســـمو ولي العهد 
الـــذي نعتبـــره خيـــر خلـــف لخيـــر 
ســـلف، ونهنئه على الثقة الملكية 
الغالية التي حظى بها من جاللة 
يســـدده  أن  هللا  داعيـــن  الملـــك، 

ويوفق ويبارك خطاه”.
كان مـــن مناقـــب الفقيـــد الراحل 
الحميدة ســـعيه وحرصـــه الدائم 
النمـــوذج  علـــى  الحفـــاظ  علـــى 
المســـؤولة  للحريـــة  المتطـــور 
التـــي تقـــع علـــى عاتـــق الجميـــع. 
وكان دائـــم التأكيـــد على احترام 
التنوع المذهبي والفكري وجعله 
إحدى الدعامات األساسية لدعم 

الوحدة الوطنية.
هيئـــة  عضـــو  خـــص  وبـــدوره 
والرئيـــس  الحســـينية  المواكـــب 
األسبق إلدارة األوقاف الجعفرية 
“البـــالد”  العلـــوي  حســـين  ســـيد 
بالتصريـــح قائـــال: “يكل اللســـان 
عـــن ذكـــر مناقب صاحب الســـمو 
الملكي األميـــر الراحل خليفة بن 
سلمان آل خليفة طيب هللا ثراه، 
حيـــث إنه لـــم يمل ولـــم يكل في 

خدمـــة الوطـــن خـــالل خمســـين 
عاما مـــن العطاء والجهـــود التي 
بذلها لرقي الوطن والمواطنين”.

وتابع: “عالقتي بسموه رحمه هللا 
كانـــت من خالل رئاســـتي الهيئة 
العامـــة للمواكب الحســـنية فترة 
ثماني سنوات، ورئاستي مجلس 
إدارة األوقـــاف الجعفريـــة، فقـــد 
وجـــدت كل االحتـــرام والتقديـــر 
بدعمـــه  الكريـــم  ســـموه  مـــن 
وتوجيهاته إلى الجهات الرسمية 
في الحكومة الموقرة بتوفير كل 
احتياجـــات المناســـبات الدينيـــة 
وبالخصوص مناســـبة عاشـــوراء 
الخالـــدة التـــي كانت لهـــا مكانتها 
علـــى  بالحفـــاظ  الخاصـــة عنـــده 

إقامة المراسم الحسينية”. 
بشـــرف  “لقـــد حظينـــا  وأضـــاف: 
االجتمـــاع مـــع ســـموه رحمه هللا 
واللقاء بســـموه الكريـــم كل عام، 
أن  علـــى  يحـــرص  ســـموه  وكان 
تتـــم وتقـــام المناســـبات الدينيـــة 
والشـــعائر في جو يســـوده األمن 
الشـــعائر  لممارســـة  واألمـــان 
الدينيـــة، حيـــث يقول لنا ســـموه 
رحمـــه هللا )إن هذه الشـــعائر من 
ضمن تراثنا وحضارتنا التي نعتز 
بهـــا في هذا الوطـــن الذي يعطي 
حرية ممارســـة الشـــعائر الدينية 
لكل الطوائف فـــي بلد يتميز عن 

باقي الدول اإلسالمية(”.
وختم العلـــوي تصريحه بالقول: 
نعزي الوطـــن والمواطنيـــن لفقد 
رجل المحبة سمو األمير الراحل 

خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة 
رحمـــه هللا وتغمد روحـــه الجنة. 

إنا لله وإنا إليه راجعون”.
عضـــو هيئة المواكب الحســـينية 
نادر بردســـتاني أكـــد أن البحرين 
فقـــدت بفقدهـــا صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة طيـــب هللا ثـــراه باني 
الرجـــل  ومؤسســـها  نهضتهـــا 

الحكيم.
“لقـــد كان ســـموه عارًفـــا  وقـــال: 
المـــدن  فـــي  يجـــري  مـــا  بجميـــع 
كافـــة  علـــى  ويقـــف  والقـــرى 
عوائلهـــا  ويعلـــم  احتياجاتهـــا، 

وشخصياتها”.
ن أن حظي بشرف لقاء سمو  وبيَّ
األميـــر الراحـــل عـــدة مـــرات مـــع 
أعضاء هيئة المواكب الحسينية 
ولمســـنا من خالل كافـــة زياراتنا 
علـــى  الدائـــم  حرصـــه  لســـموه 
الوقوف على كافة المسائل التي 
نطرحها وكان مســـتمًعا جيًدا لما 
يبديـــه أصحـــاب المآتـــم وهيئـــة 
المواكب الحســـينية من أحاديث 

خالل اجتماعاتهم معه.
وعـــوًدا علـــى بدء، فقـــد كان آخر 
الراحـــل  األميـــر  لســـمو  تصريـــح 
فقيـــد البحريـــن الكبيـــر فـــي هذا 
الخصـــوص “أن مملكـــة البحرين 
قصـــص  تاريخهـــا  عبـــر  قدمـــت 
الوحـــدة  فـــي  للعالـــم  نجـــاح 
الفكـــري  والتلـــون  والتعايـــش 
والمذهبـــي  والدينـــي  والثقافـــي 
الذي يدعم تماســـك المجتمع وال 

يفرقه، منوها سموه بالدور الذي 
تضطلع بـــه دور العبادة ومكانتها 
الدينية فـــي الحفاظ على وحدة 

الكلمة بين أفراد المجتمع.
وأكـــد ســـموه أن حرية ممارســـة 
مملكـــة  فـــي  الدينيـــة  الشـــعائر 
لـــه  أصيـــل  نهـــج  هـــي  البحريـــن 
اإلســـالمي  ديننـــا  فـــي  مرجعـــه 
الحنيف ومبادئه السامية، وأثنى 
ســـموه على الجهود الطيبة التي 
يبذلهـــا رئيـــس وأعضـــاء الهيئـــة 
العامـــة للمواكـــب الحســـينية في 
إحيـــاء المواســـم الدينية والعمل 
على ترســـيخ المـــوروث الثقافي 
بـــه  الـــذي تميـــزت  واالجتماعـــي 

مملكة البحرين.
وأكد ســـموه أن مجتمع البحرين 
واحـــدا  مجتمعـــا  وســـيظل  كان 
علـــى  يرتكـــز  واحـــدا  ونســـيجا 
المحبـــة والتعايـــش بيـــن جميـــع 
أبنائـــه، وهي القيم التي أرســـاها 
أن  وعلينـــا  واألجـــداد،  اآلبـــاء 
صالـــح  أجـــل  مـــن  بهـــا  نتمســـك 
ســـموه  وقـــال  وشـــعبه.  الوطـــن 
إن شـــعًبا مثـــل شـــعب البحريـــن 
لـــه جهـــود كثيـــرة ومثابـــرة فـــي 
تقـــدم هـــذا الوطـــن، وإنـــه يوًمـــا 
بعـــد آخـــر يعطـــي الدليـــل علـــى 
عطائـــه المســـتمر، ودعـــا ســـموه 
إلـــى الحرص على تماســـك أبناء 
الوطن وتعزيـــز روابط المجتمع، 
هدفنـــا  ألن  موقعـــه؛  فـــي  كل 
المشترك هو خير المجتمع ككل.

وللحقيقـــة، فـــإن ذمـــة المعنييـــن 

بشـــؤون المآتـــم الحســـينية فـــي 
البحرين تثمن للفقيد الراحل كل 
مـــا بذله مـــن جهد علـــى مختلف 
األصعـــدة فـــي ســـبيل أن تبقـــى 
البحريـــن بلـــد األســـرة الواحـــدة. 
وقـــد أشـــادت الهيئة بعد موســـم 
بيـــان  فـــي  المنصـــرم  عاشـــوراء 
رســـمي بحرص واهتمام صاحب 
الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء 
بتوجيـــه كل الـــوزارات والهيئات 
والجهـــات الحكوميـــة المختلفـــة 
بأن ينعقد موســـم عاشـــوراء بما 
يليـــق بهذه المناســـبة مـــن خالل 
تقديم كل الخدمات والتسهيالت 
الحكومية علـــى أكمل وجه ومن 
ومتابعتـــه  تقصيـــر،  أدنـــى  دون 
الشـــخصية ألن تســـير كل األمور 
الخدماتيـــة واألمنيـــة منهـــا على 
أفضل وجه، وتذليل أي تحديات 

وصعوبات قد تكون عارضة.
وأكدوا أن توجيهات ســـموه كان 
لهـــا عظيم األثر في تميز موســـم 
انســـجاما  العـــام، وحققـــت  هـــذا 
تامـــا بفضـــل الدعم المســـتمر من 
كل أجهـــزة الدولة ومؤسســـاتها، 
مشـــيدين بمـــا تحظـــى بـــه هـــذه 
المناســـبة مـــن رعاية من صاحب 
الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء 
بيـــن  المحبـــة  نشـــر دفء  الـــذي 
الجميـــع بـــكل عـــزم وعمـــل فـــي 

تقدم وبناء ورقي هذا الوطن.
بـــدور صاحـــب  الهيئـــة  هـــت  ونوَّ
السمو الملكي رئيس الوزراء في 
تبنـــي كل مـــا من شـــأنه بث روح 
التســـامح ونبذ الفرقـــة بين أبناء 
المجتمـــع الواحـــد. وقالـــوا: “إننـــا 
مازلنـــا على العهـــد باقيـــن، وكلنا 
محبـــة ووالء لولـــي األمـــر وحب 
الوطن، وإننا مســـتمرون باألبناء 
واألحفـــاد إن شـــاء هللا على هذا 

المنوال”.

فقيد البحرين أرسى أسمى قيم التسامح والحرية وإقامة الشعائر الدينية
أعضــاء “المواكــب”: فقيــد البحريــن كان حريًصــا علــى لقائنــا والوقــوف علــى متطلباتنا

العلوي: سموه 
سخر إمكانات 

الحكومة إلنجاح 
“عاشوراء” خالل 

50 عاًما

بردستاني: سموه 
حريص على تذليل 

كافة الصعاب 
إلقامة الشعائر 

الدينية

بن رجب: ال يمكن 
للزمن أن يتجاوز 
إنجازات سموه 
وسيبقى فخًرا 

وعًزا لألبد

حرص على الحفاظ على النموذج المتطور للحرية المسؤولة 
واحترام التنوع المذهبي

سموه كان سباًقا في تعظيم الشعائر باتخاذه تاسوعاء وعاشوراء 
إجازة رسمية
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مفجوعون برحيل األمير اإلنسان.. يبكونه عند قبره
مقبـــرة  علـــى  مواطنـــون  تدفـــق 
الحنينيـــة بعـــد مـــواراة فقيـــد البالد 
الثـــرى لزيارة قبـــر أميرهم المحبوب 
صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة طيب هللا ثراه.

وصلـــى المواطنـــون عليـــه. وقـــرأوا 
الفاتحـــة علـــى روحـــه التي أســـلمت 
لبارئها. ودعوا لـــه بالرحمة والمغفرة 

عند رب كريم رحيم.
وبـــدت مشـــاعر الحـــزن طاغية على 
المواطنيـــن في المقبـــرة، حيث بكى 
المفجوعون برحيل األمير اإلنســـان، 
خصوًصـــا مـــن عملـــوا بقربـــه طيلـــة 

السنوات الماضية.

“إن القلب ليحزن، والعين لتدمع، وإنا على فراقك لمحزونون”، بهذه الكلمات وبالدعاء 
واالبتهال الى المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته، إستهل محافظ 
محافظــة المحــرق ســلمان بن عيســى بن هنــدي المناعي كلماته التي قــال بأنها كلمات 
المحــرق بأهلهــا وبعوائلهــا الذيــن اســتقبلوا خبــر هــذا المصــاب الجلــل بعيــون دامعــة 

وقلوب متفطرة لرحيل حبيب المحرق خليفة بن سلمان.

وقال محافظ المحرق إن بصمات صاحب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفـــة طيـــب هللا ثراه بـــارزة فـــي جميع 
مدن وقرى المحرق من خالل التوجيهات 
الكريمة والمشـــاريع والمكارم التي شـــّرف 
بهـــا المحافظـــة وأهاليها الكـــرام وزيارات 
سموه لها في العديد من المناسبات، حيث 
الزيـــارات حـــرص واهتمـــام  أكـــدت هـــذه 
احتياجـــات  بتلبيـــة  الشـــخصي  ســـموه 
ومتطلبـــات المواطنين ومتابعـــة تنفيذها 
واالطمئنـــان على أحوالهـــم والوقوف عن 

كثب على أوضاعهم وأمورهم.
فـــي محافظـــة  “أننـــا  المحافـــظ  وأضـــاف 
المحـــرق حملنا وســـنظل حاملين لســـموه 
طيـــب هللا ثـــراه المحبة والمعـــزة والوالء، 
وتعجـــز الكلمـــات أن نعبـــر مـــن خاللها عن 
مـــدى الحـــب والـــوالء مـــن األهالـــي بكافة 
مدننا وقرانا بالمحافظة لسموه، عن كل ما 
قدمه وتعيشه المملكة العزيزة من مراحل 

التطـــور والنمـــو، وأياديـــه البيضـــاء علـــى 
جميع المواطنين واألهالي، الذين بدورهم 
قـــدروا وثمنـــوا جهود ســـموه الحثيثة في 

سبيل تنمية الوطن والمواطنين” .
كمـــا أوضح المحافـــظ، أن أهالي محافظة 
المحـــرق يكنـــون لصاحـــب الســـمو رحمـــه 
حبـــه  ســـموه  وبادلـــوا  الـــود  مشـــاعر  هللا 
الكبيـــر ألهالي المحافظـــة، مقدمين الوالء 
وواجـــب العزاء ومجدديـــن البيعة للقيادة 
الحكيمة وفي مقدمته جاللة عاهل البالد 
و ســـمو ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 

رئيس مجلس الوزراء .
وختـــم “بالفعـــل المحـــرق تـــودع حبيبهـــا، 
وتؤكد أنها ستخلد ذكراه على مر العصور، 
وســـتبقى مـــدن وقـــرى وأحيـــاء المحـــرق 
شـــاهدة على تلك الحقبة وذاكرة خطواته 
رحمـــه هللا بيـــن األهالـــي والبيوت مســـلما 
علـــى المواطنيـــن وســـائال عـــن احوالهـــم 

وملبيا ألمانيهم وآمالهم”.

المحرق-محافظة المحرق

المحرق تبكي بحرقة ... وداعا حبيبنا خليفة بن سلمان
ــى جـــمـــيـــع الـــمـــواطـــنـــيـــن ــلـ ــاء عـ ــضـ ــيـ ــبـ ــوه الـ ــ ــم ــ بــــن هــــنــــدي: أيــــــــادي س

راشد الغائب



يعود الناشط الجتماعي والمهتم بالعمل الخيري والدعوي علي الرويعي إلى العام 1997، وكان حينها قد نشر مقاًل في 
الصحافــة، وفــي زيــارة لمجلس فقيد الوطن الكبير وحظي بثنائه وتقديره المعتاد، وحينما هم بمغادرة المجلس قال له 
المرحوم عبداللطيف الرميحي أن سموه يشجعك ويثني على كتاباتك، ويتابع كل صغيرة وكبيرة مما تتناوله الصحافة 

المحلية، وهو أمر ليس مستغرًبا منه )رحمه هللا(.

ذكريات صديق قديم

الرويعـــي  اســـتهلها  مقدمـــة  تلـــك 
ملـــًكا  البحريـــن،  معزًيـــا  للحديـــث 
وحكومـــًة وشـــعًبا، برحيـــل القائـــد 
والوالد المغفور له بإذن هللا تعالى 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة طيب 
هللا ثراه، ويقول :”لقربي من سموه 
ومن مجلســـه، حيـــث اعتدت على 
حضوره بشـــكل دائـــم، رأيت كيف 
أنـــه كان يحـــرص علـــى التواصـــل 
مـــع النـــاس ويســـأل عـــن الجميـــع، 
وذات مـــرة حينمـــا ســـألني رحمـــه 
هللا، لكونـــي مـــن أهالـــي “الرفاع – 
البوكـــواره”.. هـــل تعـــرف “محمـــد 
الكـــواري.. هو صديـــق قديم أعتز 
بـــه كان يعمـــل فـــي شـــركة بابكو”، 
وكان يقصد الصديق العزيز محمد 
عبـــدهللا الكـــواري، فأبلغتـــه ســـام 
ســـموه وفـــي ذلـــك دليل علـــى أنه 
ال ينســـى مـــن ربطتهم بـــه العاقة 

الطيبة منذ الطفولة والشباب.

مع سوار الذهب

وأتذكـــر، والكام للرويعي، أنه في 
العـــام 1995، كان لدينا لقاء رتبته 
مـــع ســـمو األميـــر الراحـــل الشـــيخ 
عيسى بن سلمان آل خليفة طيب 

الشـــركات  إحـــدى  مـــع  ثـــراه  هللا 
الدولية، وكان ذلـــك في يوم وفاة 
يوســـف ارحمـــه رحمـــة هللا عليـــه، 
وحرص سمو الشيخ عيسى طيب 
هللا ثراه على حضور اللقاء وعدم 
إلغائـــه، وكنـــت البحرينـــي الوحيد 
بينهـــم وكان اللقـــاء بحضور فقيد 
الوطن “أبا علي”، فســـألني الشـــيخ 
عيســـى :”هل أنت معهم؟”، فأجابه 
الراحل الكبير ســـمو األمير خليفة 
بن ســـلمان :”هذا ولدنـــا الرويعي”، 
وكان “أبـــا علـــي” رحمـــه هللا يحب 
ويتذكـــر  النـــاس  مـــع  التواصـــل 
بـــاب  مـــن  والمواقـــف  القصـــص 

محبتهم لشعبه.
زيـــارة  إبـــان  موقًفـــا  ويســـتذكر 
الرئيس السوداني األسبق ورئيس 
منظمة الدعوة اإلســـامية المشير 
عبدالرحمـــن ســـوار الذهـــب رحمة 
هللا عليـــه، وكان هنـــاك لقـــاء مـــع 
سموه بحضور الشيخ عبداللطيف 
آل محمـــود بشـــأن منـــح ترخيص 
لمكتـــب المنظمـــة، وحينمـــا عرض 
األمـــر علـــى فقيدنـــا الغالـــي، وجه 
الحـــال  فـــي  الناصـــر  ياســـر  األخ 
وطلب مني المتابعة معه، وأفاض 
ذلـــك الغبطـــة حتـــى أن المرحـــوم 
أن  لفقيدنـــا  قـــال  الذهـــب  ســـوار 
الرويعي يزورنا دائًما في السودان 

فرد عليه “أبـــا علي”:”هؤالء عيالنا 
عيـــال البحريـــن.. نثـــق بهـــم وهـــم 
يقومون بأدوار نعتز بها”، فالراحل 
الكبيـــر زرع فـــي أبناء شـــعبه أثمن 
وأعلى معاني اإلخاص في العمل 

والتفاني من أجل الوطن.

وطن له مكانة عالية

ويرســـل المديـــر التنفيـــذي لمجمع 
المعلـــم ماجد الســـليم أحر التعازي 
وحكومـــًة  ملـــًكا  البحريـــن،  إلـــى 
وشـــعًبا، معبًرا عن االعتزاز بجهود 
النهضـــة  طريـــق  علـــى  البحريـــن 
والتطور، ويشـــير إلى أن المشروع 
صاحـــب  لحضـــرة  اإلصاحـــي 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، عاهل الباد المفدى حفظه 
هللا ورعاه يمثل انطاقة متجددة 
للتقدم في مختلف المجاالت، فيما 
كان فقيد الوطن الكبير رحمه هللا 
هـــو العضد والســـند لجالـــة الملك 
البحريـــن  وشـــهدت  هللا،  حفظـــه 
إنجـــازات كبرى يشـــهد لها القاصي 
والداني، هندسها وصممها ونفذها 
الملكـــي  الســـمو  الراحـــل صاحـــب 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
نحـــن  واليـــوم،  ثـــراه،  هللا  طيـــب 
نشهد معالم جهوده في القطاعات 
واالقتصادية  والصحية  التعليمية 

فقـــد  والصناعيـــة،  واالســـتثمارية 
كان رحمـــه هللا بحـــق قائًدا ســـخر 
كل حياتـــه من أجل بنـــاء وطن له 

مكانته العالية.
والشـــك أن الحزن علـــى فقد “أبي 
هللا  مشـــيئة  لكنهـــا  كبيـــر،  علـــي” 
جـــل وعـــا، وللـــه الحمـــد، فالخلف 
فـــي األبنـــاء واألحفـــاد، وهنا نقدم 
المالكـــة  وللعائلـــة  لهـــم  تعازينـــا 
الكريمـــة، ســـائلين المولـــى العلـــي 
القديـــر أن يلهمنـــا وإياهـــم الصبـــر 
والسلوان وأن يتغمد فقيد الوطن 
الكبير في واســـع رحمته ويســـكنه 
فســـيح جناته، وكلنا على ثقة بأن 
منهجـــه ومدرســـته ســـتبقى معلًما 
ألبناء البحرين يسيرون فيها على 

خطاه رحمه هللا.

رمز لرفعة الوطن

ويثني الرئيس التنفيذي لمجموعة 
قاســـم  محمـــد  الطبيـــة  الحقيـــل 
العمري على مســـيرة المشـــروعات 

الكبرى التي تحققت على يد فقيد 
الوطـــن الكبيـــر المغفـــور لـــه بـــإذن 
هللا صاحـــب الســـمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة، طيب 
تعازينـــا  خالـــص  ومـــع  ثـــراه،  هللا 
ملـــًكا  البحريـــن،  إلـــى  ومواســـاتنا 
وحكومـــًة وشـــعًبا، فإننـــا نتقاســـم 
المشـــاعر في هـــذا المصاب الجلل، 
وبإيمـــان تـــام بقضـــاء هللا وقدره، 
ونسأل هللا أن يجعل الجنة مثوى 
الـــذي تعلمنـــا منـــه  فقيـــد الوطـــن 
الكثير، فهو رجل المواقف الصعبة 
ومنـــار الحكمـــة والقائد الـــذي كان 
حتـــى آخـــر أيـــام حياتـــه منشـــغًا 
الوطـــن  أمـــور  علـــى  باالطمئنـــان 
شـــؤونهم،  ويتابـــع  والمواطنيـــن، 
وفـــي الحقيقة، أنا ورئيس مجلس 
ونائـــب  الحقيـــل  أمجـــد  اإلدارة 
عاطـــف  اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس 
حـــاوة وموظفـــي المجموعة نعبر 
جميعنا عن اإلعجـــاب الكبير بهذه 
الشخصية التي زرعت في نفوسنا 

أجمـــل المعانـــي للعمـــل؛ مـــن أجل 
رفعة األوطان وتقدم الشعوب.

ويشـــير العمري إلى أن من مناقب 
الراحـــل الكبير أنه اســـتطاع خال 
تحقيـــق  مـــن  الماضيـــة  العقـــود 
إنجـــازات علـــى مســـتوى البحرين 
وخارجهـــا، حتـــى أن هنـــاك العديد 
علـــى  المتميـــزة  المبـــادرات  مـــن 
مستوى العالم، حملت اسم “خليفة 
بن ســـلمان” ســـواء من جوائز على 
صعيـــد التنمية البشـــرية والنهضة 
أم على مستوى المبادرات الرامية 
واألمـــن  االســـتقرار  تحقيـــق  إلـــى 
والســـام فـــي العالـــم أجمـــع، ولنـــا 
البحريـــن،  أبنـــاء  نحـــن  نفخـــر  أن 
بأننـــا نواصـــل الركـــب مســـتنيرين 
الراحـــل  وتوجيهـــات  بتعليمـــات 
الكبير، والحمـــد لله أننا نعيش في 
وطـــن تلتف قيادته وشـــعبه حول 
بعضهـــم البعـــض، ويعمـــل الجميـــع 
مـــن أجـــل أن تكـــون البحريـــن في 

مقدمة الدول دائًما وأبًدا.

محمد قاسم العمري علي أحمد الرويعي ماجد محمد السليم

في رحاب الفقيد الكبير تتجلى أجمل المعاني والشمائل
اإلخـــــــــــــــــــــاص والــــــــتــــــــفــــــــانــــــــي مـــــــــــن أجــــــــــــــل الـــــــوطـــــــن

أصحاب المجالس: تعلمنا من سموه الوصل واالهتمام وخدمة الناس
آل  بن سلمان  األمير خليفة  الملكي  السمو  للوطن صاحب  الكبير  الفقيد  العائلية رحيل  المجالس  رثى أصحاب 
أبناءه وأحفاده  العائلية، ويوجه  المجالس  أرث  يعزز  كان مهتما ألن  بأن سموه  )رحمه هللا(، موضحين  خليفة 

الكرام بالسير على هذه الخطى العظيمة والتي يقدرها شعب البحرين لسموه، وآلل خليفة الكرام.

لـ”الباد”  طبنيه  بو  جاسم  وقال 
حريصا  كان  الكبير  الراحل  بأن 
ــه في  ــائ ــن عــلــى وصــــل جــمــيــع أب
شتى  وفــي  المحافظات،  شتى 
رجل  تميز  كسمة  العمل،  مواقع 
الدولة الذي يرى المواطن بعين 
واالحــتــرام،  والتقدير  االهتمام 

والوصل.
كنا  مجالس  “كأصحاب  وأضاف 
نتعلم من سموه رحمه هللا الكثير 
األســبــوعــي،  مــن خــال مجلسه 
الحافز والــرؤى  والــذي أخذ منه 
واألهـــــــداف الـــرامـــيـــة لــتــرســيــخ 
الــــعــــادات والــتــقــالــيــد، والــنــظــر 
للمجلس العائلي كبوابة لتحقيق 
هذه الرؤى، وما مقولته الشهيرة 
ترسيخ  إال  مدارسنا”  “مجالسنا 

لهذه المفاهيم العظيمة”.
وأردف بو طبنيه “حين بدأنا في 
وصل إخواننا أصحاب المجالس 
بدول الخليج العربي، كان سموه 
من أوائل المشجعين على ذلك، 
حيث كان يرى فتح األبــواب ما 
لبناء  جميلة  ســمــة  الــنــاس  بــيــن 
الطيبة،  االجتماعية  الــعــاقــات 
والغتنام الفرص لتربية األوالد”.
وتابع “وما زياراته إلى المجالس 
العائلية، في شهر رمضان وغير 
ذلــــك، إال كــاهــتــمــام مـــن ســمــوه 
اإلرث  هـــــذا  بـــتـــعـــزيـــز  الـــكـــريـــم 
إلى  أضــف  العظيم،  االجتماعي 
وأحــفــاده  ألبــنــائــه  توجيهه  ذلــك 
الكرام بالسير على هذه الخطى 
شعب  يقدرها  والــتــي  العظيمة 
خليفة  وآلل  لــســمــوه،  البحرين 
الـــكـــرام، لــقــد كـــان ســمــوه األب 

والقائد والموجه لنا جميعا”.
الــدوي  إبراهيم  قــال  جهته،  من 
العائلية  المجالس  أصــحــاب  إن 

تعلموا الكثير من مجلس سموه 
في  مدرسة  كــان  والــذي  العامر، 
ونهل  والثقافة  والقيم  األخــاق 

العلم والتربية للبحرين كلها.
وأكد بأنه رحمه هللا كان يسعى 
والصغير،  الكبير  لزيارة  باهتمام 
والــســؤال عن الــنــاس، في شتى 
الـــمـــنـــاطـــق، ويــغــتــنــم الــمــجــلــس 
مضيفا  ذلـــك،  لتحقيق  كفرصة 
“أذكر أنه سموه قائل ذات مرة: 
في كل ليلة أتساءل من سأقابل 

من المواطنين غدا؟”.
رحــمــه  ــمــــوه  ســ “زارنـــــــــا  وزاد   
مجلس  ــا  افــتــتــاحــن أثـــنـــاء  هللا 
 ،2006 ــعــام  ال بــالــمــحــرق  ــدوي  ــ ال
أفرحتنا  عظيمة  زيـــارة  وكــانــت 
كــثــيــرا، وأوجـــــدت الـــســـرور في 
نــفــوســنــا، حــيــث قـــدم لــنــا يومها 
الواجبة  واإلرشــــادات  النصائح 
وأكد  المجلس،  في  استثمارها 
وأن  وبــقــائــه،  اســتــمــراره  أهمية 
الثقافة  في  مشعة  منارة  يكون 
ألهل  اإلنسانية  القيم  وترسيخ 

المحرق والبحرين جميعا”.
ــدوي “نــســتــذكــر سموه  ــ ــع ال ــاب وت
بــوجــع شـــديـــد، ونـــدعـــو هللا أن 
ــه الــــفــــردوس  ــ ــرزقـ ــ ــمـــه ويـ يـــرحـ

ــيــفــة بــــن ســلــمــان  ــى، خــل ــ ــلـ ــ األعـ
ــاريـــخ  ــــرى فــــي تـ ــب شــخــصــيــة كــ
ــوطــن وبــنــائــه، وســيــظــل معنا  ال
ووطنيته  ونصحه  بابتسامته 

ومحبته للناس وللخير لهم”.
الحوسني  محمد  قــال  باألثناء، 
إن اســتــقــبــال خــبــر وفـــاتـــه كــان 
بأن  مبينا  بالسهل،  وليس  كبيرا 
الحديث عن خليفة بن سلمان، ال 
يمكن أو يختصر برجل دولة أو 
كانسان  وإنما  الـــوزراء،  كرئيس 

ورجل وطني من الطراز األول.
وأضـــــاف “تــعــلــمــنــا مـــن الـــراحـــل 
وجمالية  الــصــدر”  “ســعــة  الكبير 
مجلسنا  فــي  الــنــاس  اســتــقــبــال 
ــوع، وتــوظــيــف لـــقـــاءات  ــ ــب األســ
الــمــواطــنــيــن كــفــرصــة لــمــحــاولــة 
وإيــصــال صوتهم  مــســاعــدتــهــم، 
ومطالبهم للمسؤولين، وللجهات 
الخدمية باعتبار ذلك من صميم 
ــنــاء  واحــبــنــا الــوطــنــي تـــجـــاه أب

بلدنا”.
ــي” عـــبـــارة  ــ ــن ــوســ ــحــ ــ ــع “ال ــ ــابـ ــ وتـ
ــو من  ــا( هـ ــنـ ــدارسـ )مــجــالــســنــا مـ
ــه هللا  ــمـ ــان رحـ ــ ــد كـ ــقـ ــالـــهـــا، ولـ قـ
يؤكد عليها في كل مجلس، مما 
ليسن  البحرين  مجالس  جعلت 

السام،  وتــبــادل  اللقاء،  لمجرد 
منها  تخرج  ومنابر  مــدارس  بل 
تساهم  ومــقــتــرحــات  تــوصــيــات 
ــر الـــوطـــن  ــويـ ــطـ ــي تــنــمــيــة وتـ فــ

والمواطن”.
البحرين  إن  باقر  عبدهللا  وقــال 
في حزن كبير، لفقدانه مؤسس 
ــذي بـــادر  ــ ــة الــحــديــثــة والـ ــدولـ الـ
شبابه  ريــعــان  فــي  كــان  أن  منذ 
بــالــدولــة فــي شتى  يــنــهــض  ألن 
ــحــقــول الــتــنــمــويــة والــفــكــريــة  ال
الجهيد  الجهد  باذال  واإلنسانية، 
لرفعة المواطن البحريني، ولكي 

يكون دائما بالصدارة.
بأسره  العالم  “فقد  باقر  وأضاف 
وسمعة  مكانة  ذا  عظيما  رجــا 
ــدى  ــرى لـ ــ ــب ــ ــة ك ــبـ ــحـ ــة، ومـ ــبـ ــيـ طـ
يحبه، ويحترمه  فالكل  الجميع، 
ويقدر مواقفه، ونحن كأصحاب 

حالة  نعيش  ــا  وروادهــ مجالس 
لرجل  الحزن،  من  مسبوقة  غير 
ــه كلها  ــوابـ ــان يــفــتــح أبـ دولــــة كــ
مجالس  تــكــون  ألن  ويهتم  لــنــا، 
في  متواجدة  العائلية  البحرين 
ــة، وأن تكون  وقــري مــديــنــة  كــل 
ولبناء  ولألثر،  للمواقف،  صانعة 

الوطن”.
ــان يــســاعــد  ــ ــوه كـ ــمــ ــمــــل “ســ وأكــ
الــجــمــيــع، وال يــوجــد هــنــالــك من 
يـــقـــول خــــاف ذلـــــك، أكـــثـــر من 
خمسين عاما وهو يصل الناس، 
ويخدمهم، ويسأل عنهم، ويهتم 
ألن يكون قريبا منهم، رحمه هللا 
بواسع رحمته، ورزقه الفردوس 

األعلى”.
الرويعي  من جهته، أشــار عــادل 
الموجه  كان  الكبير  الراحل  بأن 
العائلية  المجالس  لوجود  األول 
وإبقائها واستمرارها؛ ألن سموه 
للخير،  مــحــبــا  ــان  كــ هللا  رحــمــه 
الــقــنــوات  تـــكـــون  ومــهــتــمــا ألن 
ــن الـــمـــســـؤولـــيـــن  ــيـ مـــفـــتـــوحـــة بـ
والمواطنين، وبأن تكون محطة 
تاقي لألهالي، ومرتكزا أساسيا 
القيم  األوالد  وتعليم  للتربية 

ومعاني الرجال.
وأضـــاف الــرويــعــي “ســمــوه كان 
ــع  ســـبـــاقـــا لـــلـــخـــيـــر، وكــــــان صــان
ــنــهــضــة  الـــبـــحـــريـــن، وصــــانــــع ال
كنا  أن  ومنذ  ونحن  بها،  والبناء 
سموه  تحركات  نتبع  كنا  صغارا 

النشيطة والتي كانت تطال كل 
جانب تنموي في البلد”.

ـــا وأحــفــادنــا  وتــابــع “نــعــلــم أوالدنـ
الدولة  بأن سموه رسخ مفاهيم 
الحديثة، وأن ما نراه اليوم من 
عمران ونهضة وبناء، خليفة بن 
ومن سعى  أوجدها،  من  سلمان 
ألن تكون بهذه الصورة الزاهية 
الخليج  فـــي  لــيــس  والــمــمــيــزة، 

فحسب وإنما بالعالم ككل”.
وقــــال عــبــدالــعــزيــز الــمــهــيــزع إن 
عظيما،  شخصا  فقدت  البحرين 
ــرر، مــضــيــفــا “خــلــيــفــة  ــكـ ــتـ ــن يـ ــ ل
البحرين،  والـــد  هــو  ســلــمــان  بــن 
والــرجــل الـــذي كـــان أهـــل يفرح 
بزيارته،  يفرحون  المحرق  أهل 

وبسؤاله عنهم، وبوصلهم”.
وأضـــــاف الــمــهــيــزع “نــفــخــر في 
مجالس المحرق دوما بالحديث 
ــن مـــآثـــر خــلــيــفــة بـــن ســلــمــان،  عـ
بتوجيهاته،  دائــمــا  ونــســتــشــهــد 
وبأحاديثه، والتي تمثل المتركز 
اإلنسان  ولبناء  للتربية  الرئيس 
ــذي أصــبــح منذ  ــ الــبــحــريــنــي، وال
البدايات األولى لتأسيس الدولة 
الــحــديــثــة ســبــاقــا فـــي الــتــفــوق 
بقية  عـــن  واإلبــــــــداع  والــتــمــيــز 

نظرائه”.
وأكــمــل “ســمــوه الــكــريــم سيظل 
ــا، حيا  ــنـ ــدانـ دومـــــا مــعــنــا وبـــوجـ
بــواســع  ــمـــه هللا  رحـ يـــمـــوت،  ال 

رحمته”.
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العالقـــات  لجنـــة  رئيـــس  قـــام 
الوطنـــي  والدفـــاع  الخارجيـــة 
البرازيلـــي  النـــواب  بمجلـــس 
نجـــل رئيـــس جمهوريـــة البرازيـــل 
بولســـونارو،  إدواردو  االتحاديـــة 
بزيـــارة إلـــى مقـــر ســـفارة مملكـــة 

لتقديـــم  برازيليـــا  فـــي  البحريـــن 
واجـــب العـــزاء في وفـــاة المغفور 
له بإذن هللا تعالى صاحب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة، داعًيا هللا تعالى أن يتغمد 

الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.

بولسونارو يعزي في وفاة فقيد البحرين

وزير خارجية الكويت يقدم واجب العزاء

وزير الخارجية السوداني يعزي في وفاة سمو األمير

رئيس الوزراء تايلند: سموه قوى الروابط بيننا

الحجرف يقدم العزاء لسفير البحرين في السعودية

المسلماني: مناقب الراحل حافلة بالخير

قـــام  وزيـــر خارجيـــة دولـــة الكويـــت 
الشـــيخ أحمـــد ناصر المحمـــد الصباح، 
مملكـــة  ســـفارة  مقـــر  إلـــى  بزيـــارة 
البحريـــن في الكويـــت لتقديم واجب 
العـــزاء في وفـــاة المغفور له بإذن هللا 
تعالـــى صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، رحمه 

هللا، حيـــث أعـــرب عن خالـــص تعازي 
ومواساة حكومة دولة الكويت لعاهل 
البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة واألســـرة المالكـــة 
الكريمة وشعب البحرين، سائال العلي 
القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 

وغفرانه وأن يدخله فسيح جناته.

المكلـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  قـــام 
بجمهوريـــة الســـودان عمر إســـماعيل، 
بزيارة إلى مقر سفارة مملكة البحرين 
فـــي الخرطوم، لتقديـــم واجب العزاء 
في وفـــاة المغفور له بـــإذن هللا تعالى 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة 
نقـــل  آل خليفـــة، حيـــث  بـــن ســـلمان 

تعـــازي جمهورية الســـودان الشـــقيقة 
حكومـــة و شـــعبًا إلـــى عاهـــل البـــالد  
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة  ولألســـرة المالكة الكريمة، 
عـــّز  هللا  ســـائاًل  البحريـــن،  ولشـــعب 
وجّل أن يتغمد الفقيد بواســـع رحمته 

ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته.

تايالنـــد  مملكـــة  وزراء  رئيـــس  قـــام 
الجنرال برايوت شـــان اوتشـــا، ونائب 
رئيس الـــوزراء وزيـــر الخارجية دون 
براميـــودي، بزيـــارة إلـــى مقـــر ســـفارة 
مملكـــة البحريـــن في بانكـــوك لتقديم 
واجـــب العـــزاء في وفـــاة المغفـــور له 
بإذن هللا تعالى صاحب السمو الملكي 
األميـــر خليفة بـــن ســـلمان آل خليفة، 
رحمـــه هللا. وقـــد دّون رئيـــس وزراء 
مملكـــة تايالند ونائـــب رئيس الوزراء 

فـــي  نعـــي  كلمـــة  الخارجيـــة،  وزيـــر 
ســـجل التعازي أعربـــا فيها عن خالص 

حكومـــة  مواســـاة  وصـــادق  تعـــازي 
مملكـــة تايالنـــد وشـــعبها إلـــى عاهـــل 

البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة  واألســـرة المالكـــة 
الكريمة وشعب البحرين، معبرين عن 
عميق الحزن واألسى في وفاة الفقيد 
طيـــب هللا ثـــراه، مســـتذكرين جهوده 
الدؤوبـــة وحرصه الدائـــم على تقوية 
الروابـــط وتطويـــر العالقـــات الثنائية 
بين مملكة البحريـــن ومملكة تايالند، 
ودعـــم ومســـاندة مملكـــة تايالنـــد في 

كافة المحافل.

قـــدم األميـــن العـــام لمجلـــس التعاون 
لدول الخليج العربية نايف الحجرف، 
واجـــب العزاء لســـفير مملكة البحرين 
لدى المملكة العربية السعودية الشيخ 
حمـــود بن عبدهللا بـــن حمد آل خليفة 
في وفاة صاحب السمو الملكي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، رحمه 
هللا، وذلـــك خـــالل زيارته مقر ســـفارة 
أمـــس  بالريـــاض،  البحريـــن  مملكـــة 

الجمعة.
ورفـــع األميـــن العـــام صـــادق التعـــازي 
والمواســـاة لمقام عاهل البالد صاحب 

الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، وإلـــى ولي العهـــد نائب القائد 

األعلى رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفـــة، وإلـــى أفـــراد األســـرة المالكة 
والخليجـــي،  البحرينـــي  والشـــعب 
رحمـــه  ســـموه  قدمـــه  مـــا  مســـتذكرا 
هللا مـــن جهـــود كبيرة لخدمـــة مملكة 
مشـــيدا  الكريـــم،  وشـــعبها  البحريـــن 
بمســـاهمات ســـموه في تعزيز مسيرة 
الخليـــج  لـــدول  التعـــاون  مجلـــس 

العربية.

اســـتقبل القنصل العام لمملكـــة البحرين في جدة إبراهيم 
المسلماني، بمقر البعثة، رؤساء البعثات القنصلية وأعضاء 
الســـلك الدبلوماســـي والمنظمات الدوليـــة المعتمدين في 
المنطقـــة الغربية والجنوبية بالمملكة العربية الســـعودية، 
الذيـــن  والســـعوديين  البحرينييـــن  المواطنيـــن  وجمـــوع 
قدمـــوا واجـــب العزاء فـــي وفاة صاحـــب الســـمو الملكي 

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة )رحمه هللا(.
كمـــا قام األمين العام لمنظمة التعاون اإلســـالمي يوســـف 
العثيميـــن، بزيـــارة مقـــر البعثـــة لتقديم التعـــازي في وفاة 
المغفور له صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفـــة، ســـائال العلي القديـــر أن يتغمد الفقيد بواســـع 

رحمتـــه وغفرانـــه وأن يدخله فســـيح جناتـــه. وأعرب عن 
تمنياتـــه باســـتمرار التقـــدم واالزدهـــار لمملكـــة البحريـــن 
بقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 

آل خليفـــة، وولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

ونيابـــة عـــن وزارة الخارجية الســـعودية، حضر مدير عام 
فـــرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة هاني مؤمنة، 

وقدم واجب العزاء في وفاة األمير الراحل.
وعبـــر المعـــزون عـــن عميـــق حزنهـــم وبالـــغ أســـفهم فـــي 
وفـــاة المغفـــور لـــه، مشـــيدين بمناقـــب الراحـــل الحافلـــة 
بالخيـــر والعطـــاء وخدمـــة دينه ووطنـــه وأمتيـــه العربية 
واإلسالمية، والدفاع عن قضاياها العادلة مستذكرين في 
كلماتهم التي دونوها في الســـجل الخاص بالعزاء مناقب 

الفقيد اإلنسانية الحافلة بالخير والعطاء.

local@albiladpress.com

السبت 14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع األول 1442 - العدد 4414
29

كبار وإن صُغرت بلدانهم
كاتـــب وصحافـــّي لبنانـــي، عمـــل فـــي كل من صحيفـــة النهـــار ومجلتي 

األسبوع العربي والصياد اللبنانية وصحيفة األنباء الكويتية.
يقـــال “المخضرمـــون” للذيـــن عاشـــوا فـــي الجاهليـــة وأدركوا اإلســـالم. 
خليفـــة بن ســـلمان مـــن الرعيل الـــذي مارس المســـؤولية الرســـمية قبل 
وبعـــد اســـتقالل البحريـــن. وارتبـــط اســـمه بمرحلـــة عاليـــة مـــن مراحل 
النشـــوء واالرتقـــاء التـــي عرفها الخليج فـــي القرن الماضـــي، من بلدان 
تواجـــه صعوبتي الصحراء والبحر، إلى دول حديثة االقتصاد، متعددة 

المصادر.
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان كان نموذًجـــا من نمـــاذج المســـؤولين الذين 
أداروا في بالدهم أهم المراحل التي مرت بها الجزيرة العربية. رجل ال 
يعرف شيئا سوى العمل، في صمت وفي حزم، صلب ال يلين، ومثابر ال 
يتعب. وبهذا المعنى مارس مسؤوليته التنفيذية كرئيس للوزراء، على 
نحو مشـــهود. كان الشـــيخ خليفة مخضرًما أيًضا بين اإلرث والحداثة. 
والذيـــن رافقـــوا نمـــو البحرين شـــهدوا كيـــف انتقلت من ســـاحة قديمة 
ودكاكين تبيع اللؤلؤ وموسم الغوص الصعب، إلى سوق مالية مزدحمة 
بناطحات الســـحاب. وفي ظل عيســـى بن ســـلمان، ثم حمد بن عيســـى، 
تولى العمل اإلداري في جدية تامة. وكان الشـــيخ خليفة متابعًا، دؤوبًا 
للسياســـتين، العربيـــة والدولية. وكان يقـــول إن الدول في وعيها ال في 
حجمها. ومنذ أيام الشاه كان هاجس البحرين إيران ومطامعها المعلنة 
وجالفتهـــا فـــي التعاطي مع هـــذه الجزيرة الصغيـــرة. وأضيف إلى ذلك 
أمـــر لـــم يخطر ألحد هـــو مطالبة قطر بجـــزر حوار. لكـــن محكمة العدل 
ا ألســـوأ عملية تنمـــر في تاريخ  الدوليـــة حســـمت في ذلـــك، واضعة حدًّ
الخليج. يخلف الشـــيخ خليفة بن ســـلمان، الجيل الثالث، الشيخ سلمان 
بن حمد. وال تزال التحديات الداخلية والخارجية نفسها، أو هي زادت. 
غير أن الشـــيخ ســـلمان تهيأ في مدرســـة سياســـية عريقة، وتخرج من 
جامعـــة كمبريدج في الفلســـفة والعلوم السياســـية. ولعل االســـتمرارية 
باقية كما هي في القضايا الجوهرية، وخصوًصا في الموقف الخليجي. 
وفـــي خطـــوة ذات داللة واضحـــة كانـــت البحرين قد عينـــت أمين عام 
مجلس التعاون السابق عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزيًرا للخارجية، 
بعـــد تجربة طويلة في سياســـات المجلس. والالفت أيضا أنه عســـكري 
ســـابق، أي أنه يرفد خبرته الدبلوماسية بخبرة عسكرية طويلة. غيرت 
السياســـات اإليرانيـــة فـــي الطمأنينـــة التـــي عرفهـــا الخليـــج ودفعت به 
إلـــى البحـــث عن ســـبل الحماية الخارجيـــة والتحصيـــن الداخلي. وكان 
الراحـــل الشـــيخ خليفة معروًفا بتشـــدده في الحفاظ علـــى األمن، معلًنا 
أن التســـاهل ممكـــن فـــي كل شـــيء، إال في األمـــن، فهو خيانـــة لألمانة 
الوطنية. ولذلك، فتح أبواب العودة أمام المعارضين السياســـيين، لكنه 
واجه الشـــغب والتخريب بالحزم الكلي. وكانت له صورة الرجل القوي 
الصلب، لكن عند الذين ال يعرفون الفرق بين التسامح واإلهمال. هو، لم 
يكن يهمل تفصيالً واحًدا. وكان يكرر أنه ليس هناك خطأ صغير وخطأ 

كبير، وإنما خطأ أو صواب.

سمير عطا

المنامة - بنا

استقبلت ســـفارة مملكة البحرين في 
أبوظبي، عدًدا من السفراء المعتمدين 
لدى دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
وذلك لتقديم واجب العزاء في وفاة 
صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة 

بن سلمان آل خليفة )رحمه هللا(.
وأعـــرب ســـفير مملكـــة البحرين لدى 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة 

الشـــيخ خالد بـــن عبـــدهللا آل خليفة، 
عـــن بالـــغ شـــكره وتقديـــره للمعزيـــن 
األخويـــة  مشـــاعرهم  علـــى  كافـــة 
الطيبـــة والنبيلـــة التـــي تعكـــس عمق 
مـــع  والصديقـــة  األخويـــة  العالقـــات 
مملكـــة البحرين، داعًيـــا هللا عز وجل 
رحمتـــه  بواســـع  الفقيـــد  يتغمـــد  أن 

ومغفرته.

اســـتقبل ســـفير مملكـــة البحريـــن 
لدى الجمهورية التونسية إبراهيم  
عبـــدهللا ,كاتـــب الدولة لـــدى وزير 
المكلـــف  الخارجيـــة  الشـــؤون 
بالخـــارج  والتونســـيين  بالهجـــرة 
محمـــد  النفطـــي ، لتقديـــم واجب 
العـــزاء فـــي وفـــاة صاحب الســـمو 

الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة، رحمه هللا.

كمـــا قام بتقديم واجب العزاء في 
وفـــاة األميـــر الراحـــل رحمـــه هللا 
عدد من  الســـفراء المعتمدين لدى 
الجمهورية التونسية والمسؤولين 

وممثلو المنظمات الدولية.

اســـتقبلت ســـفارة مملكـــة البحرين في 
الربـــاط، عـــدًدا مـــن أصحـــاب الســـعادة 
المملكـــة  لـــدى  المعتمديـــن  الســـفراء 
المغربية وممثلي الهيئات الدبلوماسية 
لتقديـــم  وذلـــك  الدوليـــة؛  والمنظمـــات 
واجـــب العـــزاء والمواســـاة فـــي وفـــاة 
المغفـــور لـــه بـــإذن هللا تعالـــى صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 

آل خليفة، رحمه هللا.
وأعـــرب المعـــزون فـــي كلمـــات دونوها 
فـــي ســـجل العـــزاء الـــذي فتـــح أمـــس 
الخميـــس ويســـتمر إلـــى اليوم الســـبت 

عـــن خالـــص مواســـاتهم لعاهـــل البـــالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، واألســـرة المالكـــة الكريمـــة 
وشـــعب البحرين، داعين هللا أن يتغمد 
الفقيد بواســـع رحمته ويســـكنه فسيح 

جناته.
من جهته، أعرب سفير مملكة البحرين 
لـــدى المملكـــة المغربيـــة خالـــد المســـلم 
عن شـــكره وامتنانه للمشـــاعر األخوية 
الصادقة التي عبر عنها جموع المعزين، 
داعًيـــا هللا عـــز وجـــل أن يتغمـــد الفقيد 

بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.

سفارتنا بأبوظبي تستقبل المعزين في وفاة الراحل العظيم

سفارتنا في تونس تتقبل التعازي

سفارة البحرين في الرباط تستقبل المعزين
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نعــى عــدد مــن نجوم الفن فــي الوطن العربــي، صاحب الســمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ”رحمه هللا وأسكنه فسيح جناته“، 
إذ نشرت الفنانة البحرينية هيفاء حسين، صوًرا لفقيد البحرين، عبر حسابها 
الرســمي بموقع انســتغرام، وبكلمات مؤثرة علقت ”كنت روح البحرين واآلن 
البحرين أصبحت بال روح، هللا يرحمك ويغمد روحك الجنة األمير خليفة بن 
سلمان، ما أعرف شاقول من الصدمة.. من وعينا على هالدنيا وأبونا بوعلي 
هــو رٔييــس الوزراء وماســك زمام األمور.. ما أتخيــل البحرين من غيره.. لكن 
قدر هللا وما شــاء فعل.. ال حول وال قوة إال بالله وٕانا لله وإنا إليه راجعون، 

في ذمة هللا رحمة هللا عليك يا روح البحرين”.

الفنـــان الســـعودي راشـــد الماجـــد نشـــر 
صـــورة للفقيـــد وعّلـــق بالقـــول “خالص 
العـــزاء والمواســـاة لجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة وأســـرة آل خليفة 
بوفـــاة  البحرينـــي  والشـــعب  الكـــرام 
األميـــر  تعالـــى  بـــإذن هللا  لـــه  المغفـــور 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة نســـأل هللا 
أن يتغمـــد الفقيـــد بواســـع رحمتـــه وأن 
يســـكنه فســـيح جناتـــه وأن يلهـــم أهله 
وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه 

راجعون”.
كمـــا طلبـــت المطربـــة اإلماراتية أحالم 
الشامسي، من جمهورها الدعاء لخليفة 
بـــن ســـلمان، عبر حســـابها بموقع تويتر، 
قائلـــة: اللهـــم ارحمـــه واغفر لـــه واجعل 
هـــذه األيام خير أمامـــه وأبدله دار خير 
مـــن داره واجعلـــه فـــي جناتـــك جنـــات 
النعيـــم، رحمة هللا عليك يا الغالي أبونا 
الشـــيخ خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة 
#ادعوا_لـــه” بحســـب موقـــع الصحافـــة 

المستقلة. 
وعلـــى تويتـــر عّلـــق حســـين الجســـمي 
على الخبـــر الحزين وتقدم بتعازيه إلى 
مملكة البحرين وكتـــب “تعازينا القلبية 

لجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ولســـمو ولي عهده وألهلنا وأشقائنا في 
مملكـــة البحريـــن فـــي وفـــاة المغفور له 
بـــإذن هللا األميـــر خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة إنا لله وإنـــا اليه راجعـــون”. كما 
حرصـــت الفنانة أصالة على نعيه، قائلة 
”رحم هللا صاحب السمو الملكي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان ٓال خليفـــة.. كانـــت 
رفعة بالدنا قضيته ؤامان شعبه مبتغاه 
.. تغّمـــد هللا روحـــه بالّرحمـــة والمغفرة 
ويلهـــم ٔاهله الّصبـــر والســـلوان .. حفظ 
هللا مملكتنـــا الغاليـــة قيـــادة وشـــعب .. 

#البحرين #خليفة_بن_سلمان. 
وأيضـــا شـــاركت الفنانة األردنيـــة ديانا 
كـــرزون التـــي نشـــرت صـــورة للراحـــل 

وعّلقـــت بالقـــول “خالص العـــزاء ألهلنا 
فـــي البحريـــن بوفـــاة األميـــر خليفة بن 
ســـلمان، أســـأل هللا أن يتقبلـــه بواســـع 
البحرينيـــة  هنـــد  وشـــاركت  رحمتـــه”. 
بصـــورة للفقيـــد الكبيـــر وعّلقـــت عليهـــا 
“عظـــم هللا أجرك يا وطن”. مـــن جانبه، 
المجيـــد  الســـعودي عبد  الفنـــان  قـــدم 
عبدهللا خالص عزائـــه لمملكة البحرين، 
قائـــال ”خالص العـــزاء لمملكـــة البحرين 
ملكا وشعبا في وفاة المغفور له الشيخ 
#خليفة بن ســـلمان، تغمده هللا بواســـع 
رحمته وأســـكنه فســـيح جناته، وإنا لله 

وإنا إليه راجعون”.
وبعبـــارة “البحرين فقـــدت ضيها”، نعت 
الفنانة البحرينية شـــيماء ســـبت األمير 

وصـــادق  العـــزاء  ”بخالـــص  الراحـــل 
وأعـــزي  الحاكمـــة  لألســـرة  المواســـاة، 
نفسي وأهل البحرين في وفاة المغفور 
له بإذن هللا أب البحرين صاحب السمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان، رٔييس 
الـــوزراء البحريني”، ونعـــت الفنانة دنيا 
باطمة رئيس الوزراء البحريني، األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي وافته 
مستشـــفيات  بأحـــد  األربعـــاء،  المنيـــة 
عـــن  األميركيـــة،  المتحـــدة  الواليـــات 
عمـــر ناهـــز 84 عامـــا. ونشـــرت باطمـــة 
عبر حســـابها الرســـمي على االنستغرام 

صـــورة الراحـــل، أرفقتهـــا بتعليـــق جاء 
فيـــه ”إنا لله وإنا إليه راجعون، ســـتبقى 
فـــي قلوبنـــا دائما يـــا شـــيخنا خليفة بن 
ســـلمان آل خليفة، عظـــم هللا أجركم يا 

أهل البحرين الغالين”. 
بـــدوره، حرص زوج الفنانة دنيا باطمة، 
البحريني محمد الترك، على نعي رئيس 
الـــوزراء ”رحمه هللا“، قائـــال ”إنا لله وإنا 
إليـــه راجعـــون، صاحب الســـمو الملكي 

األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة 
بذمـــة هللا، عظـــم هللا أجركم يا مملكتنا 
البحريـــن”. كمـــا كتبـــت حـــال التـــرك عبر 
حسابها الرسمي على موقع “انستغرام” 
تدوينـــة قالـــت فيهـــا ”األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة في ذمـــة هللا، إنا لله 

وإنا إليه راجعون.. عظم هللا أجرنا”.
الفنـــان اللبنانـــي عامر زيـــان كتب ”أحر 
التعـــازي ألهلنـــا فـــي البحريـــن الحبيبة 
فـــي وفاة األميـــر خليفة بن ســـلمان آل 
خليفة.. يا رب تحفظ هالشعب وتكون 
وبدورهـــا حرصـــت  األحـــزان“،  خاتمـــة 
الفنانـــة لطيفـــة علـــى تقديـــم التعـــازي 

للشعب البحريني أيضا عبر “تويتر”.

نجوم الفن في العالم يواصلون نعي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
طارق البحار



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

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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ــة  ــضـ ــابـ ــقـ الــــيــــوســــف الـ
الســـيد حســـين محمـــد اليوســـف 

وابنائه
السيد محمد حسين اليوسف والسيد باسم حسين اليوسف
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نحن أسرة TTSJV ، نتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى
عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

 وشعب مملكة البحرين العريق بوفاة 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 

رئيس مجلس الوزراء
سائلين اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم جاللة الملك 

حمد المفدى والشعب البحريني الصبر والسلوان.
انا هلل وانا اليه راجعون.

We, the family of TTSJV, extend our deepest condolences and 
sincere sympathy to His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa 
and the ancient people of the Kingdom of Bahrain, for the death 
of His Royal Highness Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa, the 
Prime Minister, asking God to bless the deceased with his mercy 
and forgiveness and to inspire His Majesty the beloved King 

Hamad and the Bahraini people with patience and solace.


