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جهاد الفاضلمنى المؤيدحمد النعيميدرويش المناعيجميلة سلمانجمال فخرو

عقـــدت جلســـة حزينـــة لمجلـــس الشـــورى لتأبين 
فقيـــد البـــاد الكبير صاحب الســـمو الملكي األمير 

خليفة بن سلمان آل خليفة طيب هللا ثراه.
ولم يتمالك شـــوريون أنفسهم وانهمرت دموعهم 

فيمـــا خنقـــت العبـــرة اآلخرين في جلســـة اتشـــح 
أعضاؤهـــا بالســـواد ورثـــاء قائـــد حكيـــم ومحنك 

وصفوه بالرمز الشامخ والطود بالعمل الوطني.

وقـــال رئيـــس مجلـــس الشـــورى علـــي الصالح إن 
ســـمو األميـــر الراحل يعـــد رمزا وطنيا قـــاد العمل 
الحكومي بكل حكمة وحنكة واقتدار، ونهج قويم 

ومبادئ راســـخة، وإن سموه القامة الوطنية التي 
جعلـــت الوطـــن والمواطن علـــى ســـلم األولويات 

على مدى 50 عاما من العمل المتواصل.

جلســة “الشــورى” لتأبيــن األميــر الراحــل: رثــاء وبكــاء وألــم

المنامة - بنا

مجلـــس  رئيـــس  البـــاد  عاهـــل  اســـتقبل 
الملـــك  الجالـــة  المالكـــة صاحـــب  العائلـــة 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، أمـــس فـــي 
قصـــر الصافريـــة، أعضـــاء مجلـــس العائلـــة 
المالكـــة الكريمـــة، الذي رفعوا الـــى جالته 
أصـــدق مشـــاعر التعزية والمواســـاة، بوفاة 
فقيد الوطن صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفـــة )رحمه هللا(، 
مســـتذكرين ببالـــغ التقدير واالعتـــزاز مآثر 
فـــي  الكبيـــرة  وجهـــوده  ومناقبـــه  الفقيـــد 

مســـيرته الحافلـــة باإلنجـــاز والعطـــاء فـــي 
خدمة وطنه وشـــعبه وإســـهاماته في بناء 
نهضة البحرين وتقدمها وإزدهارها، والتي 
لبت متطلبـــات واحتياجـــات أبنائها الكرام 

في كافة المجاالت.
وتعالـــى  ســـبحانه  المولـــى  إلـــى  وابتهلـــوا 
أن يتغمـــد فقيـــد البحريـــن بواســـع رحمته 
وأن  جناتـــه،  فســـيح  ويســـكنه  ومغفرتـــه 
يحفظ جالـــة الملك ويرعاه ويمتعه بوافر 
وأن  المديـــد،  والعمـــر  والســـعادة  الصحـــة 

يوفـــق ولي العهـــد رئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة في حمـــل أمانـــة العمـــل الحكومي 
وكافة المهمات الوطنيـــة لمواصلة تحقيق 
تطلعـــات ورؤى جالـــة الملـــك بمـــا يخـــدم 
مـــن  لمزيـــد  التنمويـــة  مســـيرتنا  أهـــداف 

اإلنجازات لصالح الوطن والمواطن.
وبادلهـــم صاحب الجالة رعاه هللا التعازي 
بهـــذا المصـــاب األليـــم، ســـائا البـــاري جـــل 
جالـــه أن يتغمـــد الفقيـــد الراحـــل بواســـع 

رحمتـــه ورضوانه ويســـكنه فســـيح جناته، 
وأن يجزيـــه خيـــر الجزاء لمـــا قدمه لوطنه 
الفقيـــد  بـــدور  جالتـــه  وأشـــاد  وأمتـــه. 
العمـــل  مســـيرة  فـــي  البـــارزة  وإنجازاتـــه 
الوطنـــي وبما شـــهدته البحريـــن من خال 
رئاســـته للحكومـــة مـــن تطـــور وتنمية في 
مختلـــف المياديـــن والقطاعـــات، مؤكدا أن 
المملكة تمضي بثقة في مسيرتها المباركة 
لتعزيـــز مكتســـباتها الوطنيـــة لخيـــر أبنائها 

وأجيالها.

جاللة الملك يتبادل التعازي مع مجلس العائلة المالكة الكريمة برحيل فقيد الوطن

رئاسة األمير خليفة بن سلمان للحكومة طورت العمل الوطني

جاللة الملك)02(

سمو الشيخ علي بن خليفة يتقبل تعازي عدد من أفراد أسرة الصباح

األمير الراحل أولى عناية بتطوير العالقات مع الكويت

المنامة - بنا

نائـــب رئيـــس مجلـــس  اســـتقبل 
الـــوزراء ســـمو الشـــيخ علـــي بـــن 
بحضـــور  خليفـــة،  آل  خليفـــة 
مستشـــار صاحب الســـمو الملكي 
الشـــيخ  ســـمو  الـــوزراء  رئيـــس 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة،  ســـلمان 
وســـمو الشـــيخ محمد بن سلمان 
وأحفـــاد  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن 
تعالـــى  هللا  بـــإذن  لـــه  المغفـــور 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة في 
قاعـــدة الصخيـــر الجويـــة أمس، 
األحمـــد  جابـــر  مبـــارك  الشـــيخ 
الجابر الصباح والشيخ فهد جابر 
األحمد الجابر الصباح، والشـــيخ 
الجابـــر  األحمـــد  جابـــر  مشـــعل 
الصباح، والذين وصلوا من دولة 
الكويت الشـــقيقة لتقديم واجب 
العزاء في فقيـــد الوطن المغفور 

له بإذن هللا تعالى صاحب السمو 
الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان 

آل خليفة، رحمه هللا.
جابـــر  مبـــارك  الشـــيخ  وأعـــرب 
األحمـــد الجابر الصباح والشـــيخ 
فهد جابر األحمد الجابر الصباح، 
والشـــيخ مشـــعل جابـــر األحمـــد 
خالـــص  عـــن  الصبـــاح  الجابـــر 
وفـــاة  فـــي  والمواســـاة  التعـــازي 

صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة 
إلـــى  منوهيـــن  هللا(،  )رحمـــه 
عاقـــات المحبـــة والمـــودة التي 
كانـــت تربطـــه )طيـــب هللا ثـــراه( 
بالكويت وشـــعبها وما كان يوليه 
مـــن حـــرص علـــى توطيـــد هـــذه 
العاقات وتطويرها في مختلف 

المجاالت.

سمـــو ولي العهـــد رئيــس الــوزراء 
يتقّبــل تعــازي ســرور آل نهيــان

المنامة - بنا

اســـتقبل ولـــي العهد رئيـــس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
فـــي قاعـــدة  بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
الصخير الجوية أمس، ســـمو الشيخ 
ســـرور بن محمـــد آل نهيـــان والوفد 

بتقديـــم  قامـــوا  حيـــث  المرافـــق، 
واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة 

بن سلمان آل خليفة )رحمه هللا(.
وأعرب صاحب الســـمو الملكي ولي 

العهـــد رئيـــس الـــوزراء، عـــن خالص 
شـــكره وتقديره لسمو الشيخ سرور 
بن محمد آل نهيان والوفد المرافق، 
علـــى مشـــاعرهم النبيلـــة فـــي هـــذا 

)٠٤(المصاب.
)٠٥(

)١٢(
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رئيـــس  العهـــد  ولـــي  تلقـــى 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  
الملكي األمير سلمان بن حمد 
تعزيـــة  برقيـــات  خليفـــة  آل 
صاحـــب  بوفـــاة  ومواســـاة 
الســـمو الملكـــي األمير خليفة 
بن ســـلمان آل خليفـــة )رحمه 
هللا(، مـــن عـــدد مـــن ســـفراء 
الـــدول الشـــقيقة والصديقـــة 
لـــدى المملكـــة، حيـــث عبـــروا 
عن خالـــص تعازيهم وصادق 
الســـمو  لصاحـــب  مواســـاتهم 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي 
الـــوزراء فـــي وفـــاة صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األمير خليفة 
بن ســـلمان آل خليفـــة )رحمه 
ســـموه  تلقـــى  وقـــد  هللا(، 

البرقيات من كل من:

ســـفير  هللا  حبيـــب  أنـــور 
الشـــعبية  الصيـــن  جمهوريـــة 

لدى المملكة
ســـفير  بوكمـــان  ثامـــو  كاي 
جمهوريـــة ألمانيـــا االتحاديـــة 

لدى المملكة
إيغور كريمنوف سفير روسيا 

االتحادية لدى المملكة
رودي دراموند سفير المملكة 

المتحدة لدى المملكة
باوال أمادي سفيرة الجمهورية 

اإليطالية لدى المملكة
محمـــد عدنان محمـــود القائم 
جمهوريـــة  ســـفارة  بأعمـــال 

العراق لدى المملكة
بويمـــي  فنســـنت  همبـــرت 
لالتحـــاد  الفخـــري  القنصـــل 

السويسري لدى مملكة

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقى 
برقيات تعزية من عدد من السفراء

تلّقـــى ولي العهد رئيـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
سلمان بن حمد آل خليفة، برقية 
رئيـــس  مـــن  ومواســـاة  تعزيـــة 
مجلـــس إدارة االتحـــاد الكويتي 
لكرة القدم الشـــيخ أحمد يوسف 
الســـعود الصباح، أعرب فيها عن 
خالص تعازيه وصادق مواساته 

ولـــي  الملكـــي  الســـمو  لصاحـــب 
العهـــد رئيـــس الوزراء فـــي وفاة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة 
عـــّز  المولـــى  ســـائالً  رحمـــه هللا، 
وجـــّل أن يتغمـــد الفقيـــد بواســـع 
رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح 

جناته.

سمو ولي العهد يتلقى تعزية أحمد الصباح

سمو ولي العهد يتلقى مزيًدا من برقيات التعزية والمواساة
تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة  مزيـــًدا مـــن برقيـــات 
التعزية والمواساة من عدد من أصحاب المعالي والسعادة 
كبـــار المســـؤولين بالمملكة، أعربـــوا فيها عن أحـــر التعازي 
وصـــادق المواســـاة بوفـــاة صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة رحمـــه هللا، داعين المولى عز 
وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته.

فقد تلقى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء 
برقيات التعزية والمواساة من كل من:

ســـمو الشيخ خالد بن محمد بن سلمان آل خليفة مستشار 
صاحب الجاللة الملك المفدى

سمو الشيخ تركي بن راشد بن عيسى بن سلمان آل خليفة
سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى بن سلمان آل خليفة
آل  عيســـى  بـــن  راشـــد  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  ســـمو 

خليفة 
سمو الشيخ عبد هللا بن راشد بن عيسى آل خليفة  

آل  عيســـى  بـــن  راشـــد  بـــن  نـــواف  الشـــيخ  ســـمو 
خليفة 

سمو الشيخ سلمان بن راشد بن عيسى آل خليفة  
سمو الشيخ عيسى بن راشد بن عيسى آل خليفة  

سمو الشيخ إبراهيم بن راشد بن عيسى آل خليفة  
سمو الشيخ سلمان بن حمد بن محمد بن سلمان آل خليفة

عبدهللا بن حســـن ســـيف مستشـــار صاحب الســـمو الملكي 
رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية

حســـن بـــن عبد هللا فخرو مستشـــار جاللة الملك للشـــؤون 
االقتصادية

ســـميرة إبراهيـــم بـــن رجـــب المبعـــوث الخـــاص بالديـــوان 
الملكي

علي بن فضل غانم البوعينين النائب العام
الشـــيخ سلمان بن إبراهيم بن حمد آل خليفة األمين العام 

للمجلس األعلى للشباب والرياضة
الشـــيخة مي بنت ســـليمان العتيبي رئيس مجلس األمناء 

وأعضاء مجلس األمناء – مدرسة بيان البحرين
أحمد بن زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية

الشـــيخ خليفة بن علي بن خليفة بن محمد بن عيســـى آل 
خليفة  

الشـــيخ جابـــر بن علي بـــن خليفة بن محمد بن عيســـى آل 
خليفة  

الشـــيخ علي بن خليفة بن أحمـــد آل خليفة رئيس االتحاد 
البحريني لكرة القدم

الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة رئيس اللجنة البارالمبية 
البحرينية

الشـــيخ أحمـــد بن نـــزار بن ماجد بـــن ناصر بـــن إبراهيم بن 
محمد آل خليفة

الشـــيخ سلمان بن أحمد بن سلمان بن محمد بن عيسى آل 
خليفة 

رياض يوسف حمزة رئيس جامعة البحرين
جمعة بن محمد الكعبي عضو مجلس الشـــورى )عن عموم 

عائلة الكعبان( 
النائب أحمد محمد العامر عضو مجلس النواب

يوســـف عبدلله حمود وكيل الوزارة لشؤون المالية بوزارة 
المالية واالقتصاد الوطني

نبيـــل محمـــد أبـــو الفتـــح وكيـــل الـــوزارة للزراعـــة والثروة 
البحريـــة بوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيط 

العمراني
محمـــد علـــي القائـــد الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة المعلومات 

والحكومة اإللكترونية
لصناعـــة  الخليـــج  شـــركة  رئيـــس  جواهـــري  عبدالرحمـــن 

البتروكيماويات
صـــالح علـــي المالكـــي ســـفير مملكـــة البحريـــن لـــدى دولة 

الكويت
أحمد بن يوسف الرويعي  سفير مملكة البحرين لدى عمان
علـــي عبد العزيز البلوشـــي  القنصل العـــام لمملكة البحرين 

في مومباي
إبراهيم محمد المســـلماني قنصل عام مملكة البحرين في 

جدة واعضاء القنصلية العامة

سمو ولي العهد يتلقى تعزية سمو الشيخ سلمان بن خليفة
تلقـــى ولـــي العهد رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، برقية تعزية ومواســـاة 
من مستشـــار صاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء سمو 

الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أعرب فيها عن خالص 
تعازيـــه وصـــادق مواســـاته لصاحـــب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيـــس الوزراء فـــي وفـــاة صاحب الســـمو الملكي 

األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة رحمـــه هللا، ســـائال 
المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته 

ويسكنه فسيح جناته.

جاللة الملك

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، برقية تعزية 
ومواســـاة من مستشـــار صاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء ســـمو الشيخ سلمان بن 
خليفة آل خليفة، أعرب سموه فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجاللة الملك 
في وفاة صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة رحمه هللا، ســـائالً 

المولى عّز وجّل أن يتغّمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

جاللة الملك يتلقى تعزية سمو الشيخ سلمان بن خليفة
تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفـــة اتصاال هاتفيـــا من أخيه 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة بدولة اإلمارات العربية المتحدة صاحب 
الســـمو الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان. وأعرب ســـموه في االتصال الهاتفي عن صادق تعازيه 
وخالص مواســـاته لحضرة صاحب الجاللة الملك في وفاة صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة 
بن ســـلمان آل خليفة رحمه هللا، ســـائال المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته 

ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم جاللته الصبر والسلوان.

جاللة الملك يتلقى اتصاال من ولي عهد أبوظبي
تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة برقية 
تعزية من وزير الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة، 
أعـــرب فيهـــا عن خالص تعازيه وصادق مواســـاته لجاللـــة الملك في وفاة 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه هللا، سائال 
المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواســـع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح 

جناته.

جاللة الملك يتلقى تعزية وزير الداخلية

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحب الجاللة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة برقية 
تعزيـــة ومواســـاة مـــن ســـفيرة جمهورية إيطاليـــا لـــدى المملكة بـــاوال أمادي، 
أعربـــت فيهـــا عن خالص تعازيها ومواســـاتها لجاللة الملـــك في وفاة صاحب 

السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه هللا.

جاللة الملك يتلقى تعزية السفيرة اإليطالية
تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة برقيـــة تعزية 
ومواساة، من ملك مملكة تايلند صاحب الجاللة الملك ماها فاجيرالونجكورن أعرب 
فيهـــا عـــن خالص تعازيـــه وصادق مواســـاته لجاللة الملـــك المفدى فـــي وفاة صاحب 

السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه هللا.

جاللة الملك يتلقى تعزية ملك تايلند
تلقـــى عاهـــل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، برقية 
تعزية ومواســـاة من ســـفير روســـيا االتحادية لدى المملكـــة ايغور كريمنوف، 
أعـــرب فيهـــا عن خالـــص تعازيه ومواســـاته لجاللـــة الملك في وفـــاة صاحب 

السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه هللا.

جاللة الملك يتلقى تعزية السفير الروسي

تلقـــى عاهـــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة برقية تعزية ومواســـاة من 
رئيـــس وزراء ماليزيـــا محيـــي الدين ياســـين، أعـــرب فيها عن خالـــص تعازيه وصادق مواســـاته 
لجاللة الملك في وفاة صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه هللا، سائال 

المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

جاللة الملك يتلقى تعزية رئيس وزراء ماليزيا
تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة برقية تعزية ومواســـاة 
مـــن رئيس جمهورية أوزبكســـتان شـــوكت ميرضيايف، أعـــرب فيها عن خالـــص تعازيه وصادق 
مواساته لجاللة الملك في وفاة صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه 

هللا، سائالً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

جاللة الملك يتلقى تعزية رئيس أوزبكستان
تلقـــى عاهـــل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة  برقية 
تعزية ومواســـاة من الســـفير البريطاني لـــدى المملكـــة رودي دراموند، أعرب 
فيهـــا عـــن خالـــص تعازيه ومواســـاته لجاللة الملـــك في وفاة صاحب الســـمو 

الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه هللا.

جاللة الملك يتلقى تعزية السفير البريطاني

المنامة - بنا

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمد بن عيســـى آل خليفة  مزيدا من برقيات 
التعزية والمواساة من عدد من كبار المسئولين 
بالمملكة، أعربوا فيها عن أحر التعازي وصادق 
المواســـاة بوفاة صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة رحمه هللا، داعين 
المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن 
يدخله فســـيح جناته. فقـــد تلقى جاللة الملك 

برقيات التعزية والمواساة من كل من:
- الشـــيخ ســـلمان بـــن ابراهيـــم بـــن حمـــد آل 
خليفـــة األمين العام للمجلس األعلى للشـــباب 

والرياضة
- عبـــدهللا بن حســـن ســـيف مستشـــار صاحب 
للشـــؤون  الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي  الســـمو 

االقتصادية
- الفريق عادل بن خليفة الفاضل رئيس جهاز 

المخابرات الوطني
-  أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب 

والرياضة
- الشـــيخ علي بـــن خليفة بن أحمـــد آل خليفة 

رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم
 -  ســـميرة ابراهيم بن رجب المبعوث الخاص 

بالديوان الملكي
- الشـــيخ أحمد بن عبدالعزيز آل خليفة رئيس 

جهاز األمن االستراتيجي
- أحمد صباح السلوم عضو مجلس النواب

- عبدالنبي ســـلمان أحمد النائب األول لرئيس 
مجلس النواب

- الشـــيخ خليفة بن علي بـــن خليفة بن محمد 
بن عيسى آل خليفة

- الشيخ  جابر بن علي بن خليفة بن محمد بن 
عيسى آل خليفة

- الشيخ سلمان بن خالد بن سلمان آل خليفة
- الشـــيخ حمـــد بن محمد بن حمـــد بن عبدهللا 

آل خليفة
- الشيخ راشد بن سلمان بن خليفة آل خليفة
-  رياض يوسف حمزة رئيس جامعة البحرين

- أحمد محمد العامر عضو مجلس النواب

- يوســـف عبدهللا حمود وكيل الوزارة لشؤون 
المالية وزارة المالية واالقتصاد الوطني

- الشـــيخ سلمان بن أحمد بن سلمان بن محمد 
بن عيسى آل خليفة

-  هشـــام بـــن محمـــد الجـــودر ســـفير مملكـــة 
البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوب 

الدائم لدى الجامعة العربية
- خالـــد إبراهيـــم حميـــدان الرئيـــس التنفيذي 

وجميع منتسبي مجلس التنمية االقتصادية

جاللة الملك يتلقى مزيدا من تعازي كبـار المسؤوليـن

اســـتقبل عاهـــل البالد رئيـــس مجلـــس العائلة 
المالكة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، أمس في قصـــر الصافرية، أعضاء 
مجلـــس العائلة المالكـــة الكريمة، الـــذي رفعوا 
الى جاللته أصدق مشاعر التعزية والمواساة، 
بوفـــاة فقيـــد الوطـــن صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة رحمـــه 
هللا، مســـتذكرين ببالغ التقديـــر واالعتزاز مآثر 
الفقيد ومناقبه وجهوده الكبيرة في مســـيرته 
الحافلـــة باإلنجـــاز والعطـــاء فـــي خدمة وطنه 

وشـــعبه وإســـهاماته فـــي بناء نهضـــة البحرين 
وتقدمهـــا وإزدهارهـــا، والتـــي لبـــت متطلبـــات 
واحتياجات أبنائها الكرام في كافة المجاالت.

أن  وتعالـــى  ســـبحانه  المولـــى  إلـــى  وابتهلـــوا 
يتغمد فقيد البحرين بواســـع رحمته ومغفرته 
ويســـكنه فســـيح جناتـــه، وأن يحفـــظ جاللـــة 
الملك ويرعاه ويمتعه بوافر الصحة والسعادة 
والعمـــر المديـــد، وأن يوفق ولـــي العهد رئيس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة فـــي حمـــل أمانـــة العمـــل 

الحكومـــي وكافة المهمـــات الوطنية لمواصلة 
تحقيق تطلعات ورؤى جاللة الملك بما يخدم 
أهداف مسيرتنا التنموية لمزيد من اإلنجازات 

لصالح الوطن والمواطن.
وقـــد بادلهم صاحب الجاللة رعاه هللا التعازي 
بهذا المصاب األليم، ســـائال البـــاري جل جالله 
رحمتـــه  بواســـع  الراحـــل  الفقيـــد  يتغمـــد  أن 
ورضوانه ويسكنه فســـيح جناته، وأن يجزيه 

خير الجزاء لما قدمه لوطنه وأمته.
وأشـــاد جاللته بدور الفقيـــد وإنجازاته البارزة 

شـــهدته  وبمـــا  الوطنـــي  العمـــل  مســـيرة  فـــي 
البحرين من خالل رئاسته للحكومة من تطور 
وتنميـــة فـــي مختلـــف المياديـــن والقطاعـــات، 
مؤكـــدا أن المملكـــة تمضي بثقة في مســـيرتها 
المباركـــة لتعزيـــز مكتســـباتها الوطنيـــة لخيـــر 
أبنائهـــا وأجيالهـــا، ومعربًا جاللته عـــن تقديره 
لـــدور أعضاء مجلـــس العائلة المالكـــة الكريمة 
وجهودهـــم الطيبة، وتمنياته لهم بالتوفيق لما 
فيه خير وطننا العزيز وكافة مواطنيه الكرام.

المنامة - بنا

جاللة الملك يتبادل التعازي مع مجلس العائلة المالكة برحيل فقيد الوطن

رئاسة األمير خليفة بن سلمان للحكومة طورت العمل الوطني
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بقلوب مؤمنة بقضاء ا� وقدره
يتقدم

 رئيس مجلس ا
مناء ورئيسة مجلس االدارة وجميع
منتسبي مدرسة ابن خلدون الوطنية

بأحر التعازي والمواساة إلى

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

وصاحب السمو الملكي االمير سلمان بن حمد آل خليفة
  ولي العهد نائب القائد االعلى رئيس الوزراء

وسمو الشيخ علي بن خليفة بن سلمان آل خليفة
   نائب رئيس مجلس الوزراء      

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

وجميع افراد العائلة المالكة الكريمة وشعب البحرين
لوفاة المغفور له بإذن ا� تعالى

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

 تغمد ا� فقيد الوطن بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميعًا الصبر والسلوان
 
ّ ّ
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المنامة - بنا

اســـتقبل ولـــي العهـــد رئيس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة حفظـــه هللا، في 
قاعـــدة الصخيـــر الجوية أمس، ســـمو 
الشـــيخ ســـرور بـــن محمـــد آل نهيـــان 
والوفد المرافـــق، حيث قاموا بتقديم 
واجـــب العزاء في وفـــاة فقيد الوطن 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة 

بن سلمان آل خليفة رحمه هللا.
وقـــد أعـــرب صاحـــب الســـمو الملكـــي 
ولـــي العهد رئيس الوزراء، عن خالص 
شكره وتقديره لسمو الشيخ سرور بن 
محمد آل نهيان والوفد المرافق، على 
مشـــاعرهم النبيلـــة في هـــذا المصاب، 
الوطـــن  أن يتغّمـــد فقيـــد  داعًيـــا هللا 
ويســـكنه  ورضوانـــه  رحمتـــه  بواســـع 

فسيح جناته.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يتقّبل تعازي سرور آل نهيان

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يستقبل سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان للتعازي بوفاة صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله

المنامة - بنا

اســـتقبل ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة في قاعدة 
الصخيـــر الجويـــة نائـــب مســـاعد وزيـــر الخارجية 
األميركي لشؤون الخليج العربي تيموثي لندركنغ، 
والوفد المرافق، حيث قـــام بتقديم واجب العزاء 
فـــي وفـــاة فقيـــد الوطـــن صاحـــب الســـمو الملكي 

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه هللا.
 وقـــد أعـــرب صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهد 
رئيس الـــوزراء عن خالص شـــكره وتقديره لنائب 
مساعد وزير الخارجية األميركي والوفد المرافق، 
على مشاعرهم النبيلة في هذا المصاب، داعًيا هللا 
أن يتغّمـــد فقيد الوطن بواســـع رحمتـــه ورضوانه 

ويسكنه فسيح جناته.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يتقّبل تعازي لندركنغ



اســـتقبل نائب رئيس مجلس الوزراء 
آل  خليفـــة  بـــن  علـــي  الشـــيخ  ســـمو 
بحضـــور مستشـــار صاحـــب  خليفـــة، 
الســـمو الملكـــي رئيـــس الوزراء ســـمو 
الشـــيخ ســـلمان بن خليفـــة آل خليفة، 
وســـمو الشـــيخ محمـــد بن ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، وأحفـــاد المغفور له 
بإذن هللا تعالى صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة في 
قاعدة الصخير الجوية أمس، الشـــيخ 
مبـــارك جابـــر األحمـــد الجابـــر الصباح 
والشـــيخ فهـــد جابـــر األحمـــد الجابـــر 
الصباح، والشـــيخ مشعل جابر األحمد 
الجابـــر الصبـــاح، والذيـــن وصلـــوا من 
دولة الكويت الشقيقة لتقديم واجب 
العـــزاء فـــي فقيـــد الوطـــن المغفور له 
بإذن هللا تعالى صاحب السمو الملكي 

األميـــر خليفة بـــن ســـلمان آل خليفة، 
رحمه هللا.

وأعـــرب  الشـــيخ مبارك جابـــر األحمد 

الجابـــر الصبـــاح والشـــيخ فهـــد جابـــر 
والشـــيخ  الصبـــاح،  الجابـــر  األحمـــد 
مشـــعل جابر األحمـــد الجابـــر الصباح 

عـــن خالـــص التعـــازي والمواســـاة في 
وفـــاة صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، رحمه 
هللا، منوهيـــن إلـــى عالقـــات المحبـــة 
والمـــودة التي كانت تربطه طيب هللا 
ثراه بالكويت وشـــعبها وما كان يوليه 
من حرص على توطيد هذه العالقات 
وتطويرهـــا فـــي مختلـــف المجـــاالت، 
ســـائلين المولـــى عـــز وجـــل أن يتغمد 
ســـموه بواســـع رحمتـــه ومغفرته وأن 
يســـكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه 
وجميـــع أبناء شـــعب البحريـــن الصبر 

السلوان.
من ناحيته، عبر ســـمو الشيخ علي بن 
خليفـــة آل خليفـــة، عن خالص شـــكره 
وتقديره للشـــيخ مبـــارك جابر األحمد 
الجابـــر األحمـــد الصباح والشـــيخ فهد 
جابر األحمد الجابر الصباح، والشـــيخ 
مشـــعل جابـــر األحمد الجابـــر الصباح، 
وتعازيهـــم  النبيلـــة  مشـــاعرهم  علـــى 
الصادقة والتـــي تعكس عمق عالقات 
البلديـــن  بيـــن  تجمـــع  التـــي  األخـــوة 
والشـــعبين الشـــقيقين، متمنيا ســـموه 
لدولة الكويت وشـــعبها الشـــقيق دوام 
الرفعـــة واالزدهـــار فـــي ظـــل قيادتـــه 

الحكيمة.   
حضر اللقاء ســـفير دولة الكويت لدى 
مملكـــة البحريـــن الشـــيخ ثامـــر جابـــر 

األحمد الصباح.
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المنامة - بنا

األمير الراحل كان يولي عناية بتطوير العالقات مع الكويت
الــصــبــاح ــرة  ــ أس أفــــراد  مــن  ــدد  عـ تــعــازي  يتقبل  خليفة  بــن  عــلــي  الــشــيــخ  ســمــو 

اســـتقبل نائب رئيس مجلـــس الوزراء 
ســـمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة 
الســـمو  صاحـــب  مستشـــار  بحضـــور 
الملكـــي رئيـــس الوزراء ســـمو الشـــيخ 
ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفة وســـمو 
الشـــيخ محمد بن ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، وأحفـــاد المغفور لـــه بإذن هللا 
تعالـــى صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
فـــي  خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة 
قاعـــدة الصخير الجويـــة أمس، رئيس 
مجلـــس إدارة شـــركة إعمـــار العقارية 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  بدولـــة 
محمد العبـــار، والذي وصل إلى مملكة 
البحريـــن لتقديـــم واجـــب العـــزاء في 
فقيـــد الوطـــن المغفـــور لـــه بـــإذن هللا 
تعالـــى صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه هللا.
وقـــد أعـــرب محمـــد العبار عـــن عميق 
والمواســـاة  العـــزاء  وخالـــص  األســـى 
فـــي وفـــاة المغفور له بـــإذن هللا تعالى 
صاحب الســـمو الملكي األميـــر خليفة 

هللا،  رحمـــه  خليفـــة،  آل  ســـلمان  بـــن 
مؤكدا أن الشعب البحريني والشعوب 
الخليجية والعربية واإلنسانية فقدت 
رمًزا وقامة كبيرة مشـــهود لها بالعطاء 
البحريـــن  مملكـــة  لصالـــح  واإلنجـــاز 
واألمتين العربية واإلســـالمية، مبتهال 

إلـــى المولـــى العلـــي القديـــر أن يتغمد 
ســـموه بواســـع رحمتـــه ورضوانه وأن 
يســـكنه فســـيح جناته، وأن يلهم أهله 

وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
من جانبه، أعرب سمو الشيخ علي بن 
خليفـــة آل خليفـــة عـــن خالص شـــكره 

وتقديـــره للعبار على مشـــاعره النبيلة 
وتعازيـــه الصادقـــة، متمنيـــا ســـموه له 
موفـــور الصحـــة والســـعادة والنجـــاح، 
دوام  الشـــقيق  اإلماراتـــي  وللشـــعب 
الرفعـــة واالزدهار في ظل قيادة دولة 

اإلمارات العربية المتحدة الحكيمة.

المنامة - بنا

قامــــة عربيــــــة مشهــــــود لهـــــا بالعطـــــــاء
ــس “إعــــمــــار” ــ ــي ــ ــل تــــعــــازي رئ ــب ــق ــت ــة ي ــف ــي ــل ــي بــــن خ ــلـ ــخ عـ ــيـ ــشـ ــو الـ ــمـ سـ



اســـتقبل نائب رئيس مجلس الوزراء 
آل  بـــن خليفـــة  علـــي  الشـــيخ  ســـمو 
خليفـــة بحضـــور مستشـــار صاحـــب 
الســـمو الملكـــي رئيس الوزراء ســـمو 
الشـــيخ ســـلمان بن خليفـــة آل خليفة  
وأحفـــاد المغفـــور له بـــإذن هللا تعالى 
صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة فـــي قاعـــدة 
الصخير الجوية أمس، الشيخ محمد 
بن نهيان بن مبارك آل نهيان والشيخ 
شـــخبوط بـــن نهيـــان بـــن مبـــارك آل 
نهيـــان والشـــيخ مبارك بـــن نهيان بن 
مبـــارك آل نهيـــان الذيـــن وصلـــوا إلى 
مملكة البحرين لتقديم واجب العزاء 
في فقيد الوطن المغفور له بإذن هللا 
تعالـــى صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفـــة، رحمه 

هللا.
وقـــد أعربـــوا عـــن خالـــص المواســـاة 
والعـــزاء فـــي وفـــاة المغفور لـــه بإذن 
هللا تعالـــى صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة، 
رحمـــه هللا، مشـــيدين بالجهـــود التي 
مملكـــة  نهضـــة  فـــي  ســـموه  بذلهـــا 
مســـتذكرين  وتطورهـــا،  البحريـــن 
إسهامات سموه، طيب هللا ثراه، في 
تعزيـــز العالقات الثنائيـــة بين مملكة 
البحريـــن ودولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة الشـــقيقة و دعـــم ونهضـــة 
الخليجـــي والعربـــي  العمـــل  مســـيرة 
المشترك، سائلين المولى عز وجل أن 
يتغمد سموه بواسع رحمته ومغفرته 
وأن يسكنه فســـيح جناته، وأن يلهم 
ذوي ســـموه وشـــعب البحرين الصبر 

السلوان.
من ناحيته، عبر سمو الشيخ علي بن 
خليفـــة آل خليفـــة عن خالص شـــكره 
وتقديره الى  الشيخ محمد بن نهيان 
بن مبارك آل نهيان والشيخ شخبوط 
بن نهيان بن مبارك آل نهيان والشيخ 
مبـــارك بن نهيان بن مبـــارك آل نهيان 
على مشاعرهم النبيلة والتي تعكس 
عمـــق عالقـــات األخـــوة التـــي تجمـــع 
بيـــن البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين، 
متمنًيا سموه لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة الشـــقيقة وشـــعبها الشـــقيق 
ظـــل  فـــي  واالزدهـــار  الرفعـــة  دوام 

قيادتها الحكيمة.

للصحفييـــن  العـــام  االتحـــاد  تقـــدم 
العرب بخالص التعازي والمواســـاة 
فـــي وفـــاة صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
العـــام  رحمـــه هللا. وقـــال االتحـــاد 
رســـالة  فـــي  العـــرب،  للصحفييـــن 
تلقتهـــا رئيســـة جمعيـــة الصحفيين 
إن  أحمـــد،  عهديـــة  البحرينيـــة 
للصحافـــة  مناصـــًرا  كان  المرحـــوم 
والصحفييـــن في البحريـــن وداعًما 
لهـــم ويشـــارك معهم فـــي االحتفال 
بيـــوم الصحافـــة العالمـــي فـــي كل 
العزيـــز  الفقيـــد  كمـــا حـــرص  عـــام، 
علـــى فتح كافة آفـــاق اإلبداع أمام 

أبنائه الصحفييـــن وتهيئة األجواء 
لمواصلـــة دورهـــم  لهـــم  المشـــجعة 
الوطن.ودعـــا  خدمـــة  فـــي  البنـــاء 
االتحـــاد العـــام للصحفييـــن العـــرب 
الفقيـــد  يتغمـــد  أن  وجـــل  عـــز  هللا 
ويســـكنه  رحمتـــه  بواســـع  العزيـــز 
فســـيح جناته ويلهم ذويه وأسرته 

الصبر والسلوان.

نعت جمعية الصحفيين اإلماراتية 
ببالـــغ الحـــزن واألســـى المغفـــور له 
الســـمو  بـــإذن هللا تعالـــى صاحـــب 
الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة، رحمه هللا، داعيـــن المولى 
عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، 

وأن يسكنه فسيح جناته.
الصحفييـــن  جمعيـــة  وأشـــادت   
وإنجـــازات  بإســـهامات  اإلماراتيـــة 
دعـــم  فـــي  الكبيـــر  ودوره  الراحـــل 
الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  عاهـــل 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة 
الخليجـــي  المســـتويين  علـــى 
جائـــزة  إطالقـــه  ومنهـــا  والعربـــي، 
خليفـــة للصحافة، ويـــوم الصحافة 
بالبحريـــن، وغيرهـــا مـــن األنشـــطة 
والفعاليـــات الكثيـــرة، التـــي عززت 

العمـــل الصحفـــي واإلعالمي، وكان 
لسموه دور كبير في تعزيز العالقات 
والعمل الخليجي المشـــترك ودعمه 
واإلســـالمية.  العربيـــة  القضايـــا 
الصحفييـــن  جمعيـــة  وتقدمـــت 
اإلماراتية بخالص التعازي وصادق 
المالكـــة  األســـرة  إلـــى  المواســـاة 
البحريـــن  وشـــعب  حكومـــة  وإلـــى 
الشقيق وإلى مجلس إدارة جمعية 
وكافـــة  البحرينيـــة  الصحفييـــن 
الزمـــالء الصحفييـــن واإلعالمييـــن 

في مملكة البحرين.
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فجيعتنا كبيرة
فقــدت اليوم البحرين واألمــة العربية رجل دولة وبناء 
ُهــمَّ اْغِفْر َلُه َواْرَحْمُه َوَعاِفِه َواْعُف َعْنُه َوَأْكِرْم  دولــة، ))اللَّ
ــْع ُمْدَخَلــُه واجعــل قبــره روضــة مــن ريــاض  ُنُزَلــُه َوَوسِّ

الجنة(( ،،،، 
كبيــرة،  ســلمان  بــن  خليفــة  يــا  بفراقــك  فجيعتنــا  إن 
والمصــاب جلــل، رحم هللا من كان للبحرين وشــعبها أًبا 
وذخًرا وعوًنا، فالبحرين اليوم ترتدي ثوب الحزن على 

رحيلك )وإنا على فراقك يا خليفة لمحزونون( ،،،،  
هــذا الرجــل قــّل مــا يجــود بــه الزمــان مثلــه، كان رحمه 
ا ملهًمــا صاحــب بصيرة وفطنــة، وكان صبوًرا  هللا قائــدً
على النوائب عجواًل في خدمة أهل بلده وفي التصدي 
ألعــداء أمتــه وأخطارهــا، رحمــه هللا لقــد نهــض ببلدنــا 
ووصلنــا إلــى مــا نحــن فيــه بفضل مــن هللا ثــم بحنكته 
وذكائــه، لقــد أّدى األمانــة وبلــغ الرســالة،،،، خليفــة بــن 
ســلمان محلــل ومبــري الذمــة يــا عســاك جنــات النعيــم، 
والشــهداء  والصديقيــن  النبييــن  مــع  احشــره  ))اللهــَم 
والصالحيــن وحســن أولئــك رفيًقــا(( فقلبــي لفراقــك يــا 
أغلــى الرجــال لحزين وإن العين لتدمــع وال أقول إال ما 

يرضي ربي،،،،،،،،
))إنا لله وإنا إليه راجعون(( ،،،،،،،

سلمان بن خليفة بن سلمان آل خليفة
مستشار صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

إسهامات الراحل بارزة في تعزيز العالقات مع اإلمارات
ســـمو نائـــب رئيـــس الـــوزراء يتقبـــل تعـــازي عـــدد مـــن أفـــراد عائلـــة آل نهيـــان

سمو الشيخ علي بن خليفة مستقباًل الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان

المنامة - بنا

القاهرة - االتحاد العام للصحفيين العرب

المنامة - بنا

“الصحفيين العرب”: فتح اإلبداع أمام أبناء وطنه

“الصحفيين” اإلماراتية: دور بارز في تطوير اإلعالم

إضافة أيام إجازة الوفاة إلى رصيد الموظف
التعطيل أيـــام  ــن  ع الــتــعــويــض  ــشــأن  ب ــة”  ــدم ــخ “ال ــن  م تــوجــيــهــات 

أصدر رئيـــس ديوان الخدمة المدنية 
الخدمـــة  توجيهـــات  الزايـــد  أحمـــد 
المدنيـــة رقم )8( لســـنة 2020 بشـــأن 
التعويـــض عن أيـــام التعطيـــل لوفاة 
المغفـــور لـــه بـــإذن هللا تعالى صاحب 
بـــن  خليفـــة  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
ســـلمان آل خليفـــة )طيـــب هللا ثراه(، 
إلـــى الـــوزراء ورؤســـاء المؤسســـات 
والهيئات العامة واألجهزة الحكومية.

وجـــاء في التوجيهات أنـــه بناًء على 
األمر الســـامي لملك مملكـــة البحرين 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة بإعـــالن الحـــداد الرســـمي 
أســـبوًعا مع تنكيس األعالم وتعطيل 
العمـــل فـــي الدوائـــر الحكوميـــة لمدة 
ثالثـــة أيام ابتداًء مـــن يوم الخميس 
الموافـــق 12 نوفمبر 2020، فقد تقرر 
تعويـــض الموظف الذي تطلبت دورة 
عمله العمل في أيام التعطيل بحسب 
سياسة العمل اإلضافي المعتمدة في 

الخدمة المدنية.
ويســـتحق الموظـــف الـــذي كان فـــي 
إجازة براتب محســـوبة على أســـاس 
أيام العمل في أيـــام التعطيل إضافة 
إجازاتـــه،  رصيـــد  إلـــى  األيـــام  هـــذه 
والهيئـــات  الـــوزارات  تقـــوم  وأن 
بتعديـــل  الحكوميـــة  والمؤسســـات 
اإلجـــازات  مـــن  الموظفيـــن  أرصـــدة 
وخصومات الحضور واالنصراف إذا 
تطلـــب األمر ذلـــك وفًقا لإلجـــراءات 

أحمد الزايدالمتبعة بهذا الخصوص.

سعيد محمد
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ســـمو  الـــوزراء  رئيـــس  نائـــب  اســـتقبل 
مبـــارك آل خليفـــة  بـــن  الشـــيخ محمـــد 
الـــوزراء ســـمو  رئيـــس  نائـــب  بحضـــور 
خليفـــة  آل  خليفـــة  بـــن  علـــي  الشـــيخ 
ومستشار صاحب السمو الملكي رئيس 
الوزراء ســـمو الشيخ ســـلمان بن خليفة 
آل خليفـــة أحفـــاد المغفور لـــه بإذن هللا 
تعالـــى صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة في قاعدة 
الصخير الجوية أمس، رؤســـاء البعثات 
الدبلوماســـية المعتمديـــن لـــدى مملكـــة 
البحريـــن؛ وذلـــك لتقديم واجـــب العزاء 
فـــي فقيد الوطـــن المغفور لـــه بإذن هللا 
تعالـــى صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة، رحمه هللا. 

وأعـــرب رؤســـاء البعثات الدبلوماســـية 
عـــن خالص المواســـاة والعزاء في وفاة 
المغفـــور لـــه بـــإذن هللا تعالـــى صاحـــب 

الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفة، رحمه هللا، مشيدين بالجهود 
التـــي بذلهـــا ســـموه فـــي نهضـــة مملكـــة 

البحرين وتطورهـــا وفي تعزيز عالقتها 
الخارجيـــة، ســـائلين هللا عـــز وجـــل أن 
يتغمد ســـموه بواســـع الرحمة والمغفرة 

وأن يسكنه فسيح جناته.
من جانبـــه، أعرب نائب رئيـــس الوزراء 
عـــن جزيـــل الشـــكر لهـــم علـــى تعازيهـــم 

الجلـــل،  المصـــاب  هـــذا  فـــي  الصادقـــة 
ومشـــاعرهم النبيلـــة، متمنيـــا لهـــم دوام 

التوفيق.

المنامة - بنا

نائب رئيس الوزراء يتقبل تعازي رؤساء البعثات الدبلوماسية
الفقيد وأحفاد  خليفة  بن  سلمان  الشيخ  وسمو  خليفة  بن  علي  الشيخ  سمو  بحضور 

مآتم مقابة واألمير وجنوسان تقيم مجالس عزاء على روح الفقيد
أحوالهم ويتفقد  المواطنين  من  قريبا  كان  سموه  الشمالية:  محافظ 

رفع محافظ الشمالية علي العصفور، 
التعازي والمواســـاة إلى عاهل البالد 
بـــن  الملـــك حمـــد  الجاللـــة  صاحـــب 
عيســـى آل خليفـــة، وإلى ولـــي العهد 
نائـــب القائـــد األعلى رئيـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة، وإلى أفراد العائلة 
المالكـــة الكريمـــة، وحكومة وشـــعب 
البحريـــن الوفـــي، في وفـــاة المغفور 
لـــه بـــإذن هللا تعالـــى صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان آل 
خليفة رئيس الـــوزراء الراحل طيب 

هللا ثراه.
جـــاء ذلك خـــالل مشـــاركة المحافظ 
التـــي أقامهـــا  العـــزاء  فـــي مجالـــس 
مأتم مقابة الكبيـــر ومأتم األمير في 

الجنبية ومأتم جنوسان.
وأشـــار  المحافظ إلى مناقب الفقيد 
التـــي  والتنميـــة  العطـــاء  ومســـيرة 
ســـاهم بهـــا ســـموه طيـــب هللا ثـــراه، 
فقـــدت  البحريـــن  أن  إلـــى  منوهـــًا 

بهـــذا المصـــاب الجلـــل قائد مســـيرة 
النهضـــة المباركـــة وأب الجميع الذي 
كان قريبـــًا مـــن المواطنيـــن ويتفقـــد 
أحوالهم ويبـــذل الجهد والعطاء في 
علـــى  ويعمـــل  االحتياجـــات  تلمـــس 

واإلمكانيـــات  الســـبل  بكافـــة  حلهـــا 
فـــي  الكريـــم  العيـــش  رغـــد  لتوفيـــر 
لحضـــرة  الحكيمـــة  السياســـة  ظـــل 
صاحـــب الجاللة حفظـــه هللا ورعاه، 
األمـــر  صـــدور  أن  العصفـــور  وقـــال 
الملكـــي الســـامي بتعيين ســـمو ولي 
العهـــد رئيســـًا لمجلس الـــوزراء جاء 
الستكمال مسيرة البحرين التنموية 
ومواصلـــة البناء على مـــا تحقق من 
ســـموه  وأن  وإنجـــازات،  مكتســـبات 
خير خلف لخير سلف ، داعيًا المولى 
العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم 
الجميع الصبر والسلوان، وأن يحفظ 
البحريـــن ملـــكًا وحكومة وشـــعبًا من 

كل مكروه.

فتـــح مأتـــم بن رجـــب مجلس عزاء علـــى روح فقيـــد البالد صاحب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب هللا ثراه.

وحضـــر أبنـــاء المرحـــوم حســـن بن رجـــب بقاعة المأتـــم، فيما جـــرى توجيه 
المستمعين لمواكبة مجلس العزاء بالبث المباشر عبر قنوات المأتم.

مجلس عزاء لألمير الراحل 
بمأتم بن رجب

نائب رئيس الوزراء يتقّبل تعازي هشام علي
ــي بـــــــن خـــلـــيـــفـــة ــ ــلـ ــ ــخ عـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــو الـ ــ ــمـ ــ ــور سـ ــ ــضـ ــ ــحـ ــ بـ
اســـتقبل نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد 
بـــن مبارك آل خليفة بحضور نائب رئيس الوزراء 
ســـمو الشـــيخ علـــي بن خليفـــة آل خليفـــة، أمس، 
رجـــل األعمـــال هشـــام علـــي، الـــذي قـــام بتقديـــم 
واجب العـــزاء في وفاة فقيد الوطـــن المغفور له 
بـــإذن هللا تعالـــى صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 

خليفة بن سلمان آل خليفة، رحمه هللا.
 وقـــد أعـــرب ســـمو الشـــيخ محمـــد بن مبـــارك آل 
خليفـــة عـــن خالص شـــكره وتقديره لهشـــام علي 
على مشـــاعره النبيلـــة وتعازيه الصادقـــة، مبتهالً 
إلى المولى العلي القدير أن يتغّمد صاحب السمو 
الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة، رحمه 
هللا، بواســـع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح 

جناته.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

قّدم وزراء التربية والتعليم والمشـــاركون في المؤتمر العام الســـادس 
والعشـــرين لمكتـــب التربيـــة العربي لـــدول الخليـــج، تعازيهـــم لمملكة 
البحريـــن فـــي وفاة المغفور له بإذن هللا تعالى صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفـــة طّيب هللا ثراه، جـــاء ذلك خالل 
انعقـــاد أعمـــال المؤتمـــر العـــام بتقنية االتصـــال المرئي، برئاســـة وزير 
التربيـــة والتعليم بســـلطنة ُعمان مديحـــة الشـــيبانية، وحضور وزراء 

التربية والتعليم في الدول األعضاء بالمكتب.

“التربية الخليجي” يعزي في فقيد الوطن
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مـرثـّية مهداة إلى روح فقيد األمـّة األمير 

خـليفة بن سـلمان آل خليفة
تغمـّده هللا برحمته الواسعة

ــا ــ ــنـ ــ ــزيـ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــحـ ــ خـــــــــــــبــــــر أوجـــــــــــــــــع الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــؤاد الـ
ــا ــ ــ ــون ــ ــ ــف ــ ــجــ ــ ــ وأهـــــــــــــــــــــــــاج األســـــــــــــــــى وأدمـــــــــــــــــــــى ال

غــــــــــــــاب عـــــــــــــــّنـــــــا )خــــــلــــــيــــــفـــــــــــــة( ورمـــــــــــــــــانـــــــــــــــــا
دهــــــــــــــــــــرنــــــا فـــــــــــــي وفـــــــــــــاتــــــــــــــــــــه مـــــــــا رمـــــانـــــــــــــــــا

غـــــــــــــــاب عـــــــــــنــــــّـــــا ولــــــــــــم تـــــغـــــــــــب مــــكـــــــــرمــــــــــــــات
ســــــــــــــــــــوف تـــــــــبــــقــــــــــــــى مـــــــخـــــــــــــــّلـــــــدات ســـنـــيـــــــنـــا

ــة مـــــــــن )خــــــلــــــيــــــفــــــة( ســـــــــــــــــوف تـــــــبـــقـــى ــ ــلـ ــ ــــ ــ ــعـ ــ شـ
ــا ــ ــــ ــ ــــ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــّذاهـ ــ ــــ ــ ــــ ــ فـــــــــي يـــــــــــــد الــــــقــــــادمــــــيـــــــــــــن والـ

ســـــــــــــــــاس حــــــكــــــمـــــــًــــــا بـــــــــــهـــــــــــــــــّمـــــة ودهـــــــــــــــــــــــــــاء
ــا ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاكـ ــ ــــ ــ ــحـ ــ الـ ــة  ــ ــكـ ــ ـــــ ــ ـــن ـــحــ ــ ب )أوال(  فـــــــــــــــي 

عـــلـــــــيـــه الــــــمــــــعــــــالـــــــــــــي  شـــــــــــــامــــــخ  بـــــكـــــــــــت  إن 
ــي مـــــــــــــــّنـــــــا أبــــــــكــــــــت حـــــــشـــــــى وعـــــــــــيـــــونـــــا ــ ــ ـــ ــ ــ ــه ــ ــ ف

كـــــــــــثـــــر الــــــنــــــــــــــّــــــائــــــحــــــون حـــــــولـــــــك واشــــــتــــــاقــــــت
ــا ــــ ــيـ ــــ ــــ ــــ ــنـ ــــ ــــ ــــ حـ  ... )لـــــمـــــجـــــلـــــســـــيـــــك(   ــوس  ــ ــ ـــ ــ ــ ــف ــ ــ ن

مـــــــــــــــــــذ رأيــــــــــــــــــنــــــــــــــــــاك، واثـــــــــــــــــــــــق الـــــــعـــــــــــــــــــــــزم
ــا لــــــــنــــــــا عـــــــطـــــــــــــــوفـــــــا حـــــنـــــــــــــــــونـــــــــــا ــ ــ ـــبـ ــ ــ ّ ــــ ــ ــ ــــ ــ ـــحــ ــ ــ م

ــه ــ ــي ــ ـــ ــ ــت ــ ــال قـــــــــــــد خــــــبــــــرنــــــا الــــــــــــــــــّــــــــزمــــــــان فـــــــــي حــ
فــــــــأتــــــــــــــــــــــــــانــــــــا مـــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــّشــــــــرا مــــــجــــــنــــــونــــــا

ــا ــ ــزنـ ــ ــــ ــ حـ تــــــــــــــــــــــوّله    .. ــه  ــ ــبـ ــ ــــ ــ ــلـ ــ ــــ ــ ــــ ــ قـ ســــــــــا  مــــــــــن 
مــــســــــــــــــجــــونـــــــــا  .. ألـــــــــفـــــــــه  اشــــــــــتــــــــــاق  ومـــــــــــــن 

)ربـــــــــّمـــــــــــــــــــا تــــــحــــــســــــن الــــــصــــــنــــــيــــــع لــــيــــالـــــــــيـــــــــه
ولــــــــــــكــــــــــــن تـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــّدر اإلحـــــــــســـــــــــــــــــــــــــــانـــــــــا(

“وبـــــــــــــــــــــاء” يـــــــــــجـــــــــــيء  أن  هللا  قــــــــــــــــــــــــــــــــّدر 
وبـــــــــــــــفـــــــــــــــقـــــــد الـــــــــعـــــــــزيـــــــــز فـــــــيـــــــنـــــــا ابـــــــتـــــــانـــــــا

لــــــــــــــــــــك أرجـــــــــــــــــــــو عـــــــفـــــــو اإللــــــــــــــــــــه  يـــــــــنـــــــــّمــــي
لــــــــــــــك روًضــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــفــــــــّتــــــــحــــــــا وجــــــــــنــــــــــاًنــــــــــا

ــو ــخــ ــ ـــ ــ ـــ ــســ ــ وظــــــــــــــــــــالً مــــــــــن الــــــــــــــــــــّســــــحــــــائــــــب ت
هـــــــــــــّتــــــانــــــا هــــــــــــاطــــــــــــاً   .. بـــــــالـــــــغـــــــيـــــــث  لــــــــــــك 

خـبر أوجع الـفـؤاد الحـــزينا

شعر: تقي محمد البحارنة

بثينة  واألكــاديــمــيــة  الكاتبة  قالت 
قــاســم بــمــداخــلــتــهــا الــهــاتــفــيــة في 
يقدمه  الــــذي  الـــخـــاص  ــبــرنــامــج  ال
الضوء  لتسليط  البحرين  تلفزيون 
صاحب  الكبير  الــراحــل  مآثر  على 
بن  خليفة  األمــيــر  الملكي  الــســمــو 
هذه  “عند  بأنه  خليفة  آل  سلمان 
الــقــامــات،  تنحني  الكبيرة  الــقــامــة 
وفـــي الــلــحــظــة الــتــي شـــاء هللا أن 
ينتقل بــهــا ســمــوه إلـــى رحــمــة هللا 
توقفت عقارب الزمن، جميعنا في 

مأمن الزمان ألن لدينا يؤتمن به”.
سلمان  بن  خليفة  “حياة  وأضافت 

وفي  الكتب،  تتسعها  ل  موسوعة 
ونتعلم  حكاية،  منه  كنا  يــوم  كــل 
الواقع  مواجهة  على  القدرة  أيضا 

بفيض من الحكمة”.
أقول  أن  يمكنني  “مــاذا  وأضــافــت 
انشغالته  تمنعه  ــم  ل رجـــل  عــنــه؟ 
قيد أنملة من المسح على رؤوس 
رجل  الفقراء،  ومساعدة  اليتامي 
ومدن  وأزقــة  شــوارع  كل  تتذكره 
الــيــوم في  البلد  الــبــحــريــن،  وقـــرى 
ــكـــون وذهــــــول لــرحــيــلــه.  حــــال سـ
بل هو  لم يمت،  بن سلمان  خليفة 

باٍق بينا بإرثه وحبه لهذا الوطن”.

بثينة: موسوعة ال تتسع لها الكتب
إبراهيم النهام

الكويتي  السياسي  المحلل  قــال 
ــط  ــيـــس مـــركـــز الـــشـــرق األوســ ورئـ
ــلـــدراســـات اإلســتــراتــيــجــيــة فهد  لـ
الشليمي إن الراحل الكبير صاحب 
بن  خليفة  األمــيــر  الملكي  الــســمــو 
سلمان آل خليفة شخصية قيادية 
اســتــثــنــائــيــة قــدمــت الــكــثــيــر ألجــل 

البحرين ولشعبها الكريم.
هاتفي  باتصال  الشليمي  وأضــاف 
ــامــج خــــاص والــــــذي يــقــدمــه  ــرن ــب ل
لتسليط  مساء  البحرين  تلفزيون 
الكبير  الراحل  الضوء على مناقب 
البحرين  نغيب عن  كنا  “حين  بأنه 
ونعود إليها بعد فتره، نرى التطور 
الــعــمــرانــي والــنــهــضــوي واإلنــســانــي 
بــشــكــل كــبــيــر، بــفــضــل مـــن ســمــوه 
ــن مــســاعــيــه الــصــادقــة  الــكــريــم ومـ

والخيرة”.

هللا  رحمه  “كــان  الشليمي  ويكمل 
وقف  ومــن  للبحرين،  أمــان  صمام 
ــاوى الــطــائــفــيــة  ــ ــدعـ ــ ــقـــوه ضــــد الـ بـ
إيران،  من  المدعومة  والتقسيمية 
وفــارســا  قــائــدا  بــوفــاتــه  فقدنا  لقد 
فقدنا  العربي،  الخليج  فرسان  من 
رجا نذر نفسه ووقته ألبنائه في 

البحرين وفي الخليج ككل”.
ــيــد رحـــمـــه هللا كــان  ــق ــف وتـــابـــع “ال
مــحــبــا لــشــعــب الـــكـــويـــت، كــمــا هو 
له  وكانت  كله،  البحريني  الشعب 
الوحدة  كثيرة في موقف  مواقف 
الحكمة  صفاته  ومــن  الخليجية، 
ــدوء، ولــــن أنــســى  ــ ــهـ ــ والــــوقــــار والـ
بأحداث  السيارة  مشهده وهو في 
دون حرس  مــن  يقف  وهــو   2011
ويــشــجــع الــمــواطــنــيــن ويــقــوي من 

عزيمتهم”.

الشليمي: كان صمام أمان للبحرين
إبراهيم النهام

عالقة متميزة لفقيد الوطن بالجسم الصحافي
المـــردي: لـــم يمـــر يـــوم أو لحظـــة ضـــاق فيهـــا صـــدر ســـموه بـــأي انتقـــاد بنـــاء

أكد رئيس تحرير صحيفة “الباد” مؤنس 
التي كانت  المتميزة  المردي على العاقة 
تربط صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
الصحافي،  بالجسم  خليفة  آل  بن سلمان 
ــــرى ســمــوه )رحـــمـــه هللا( -  بــقــولــه “كــنــا ن
ــراعــي  وال الـــروحـــي  األب   - كصحافيين 
بسموه  نلتقي  حين  للصحافيين،  األول 
كتابة  بأهمية  التوجيهات  منه  نأخذ  كنا 
لزم  إن  والنقد  للمواطن  خدمة  الحقيقة 

األمر”.
جاء ذلك في البرنامج الخاص الذي يعده 
الضوء  لتسليط  البحرين مساء؛  تلفزيون 
على مواقف ومآثر صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة )رحمه 

هللا(.
ــم يمر يــوم أو لحظة  “ل الــمــردي  ــاف  وأضـ
بــأن ضــاق صــدر ســمــوه بــأي انــتــقــاد بناء 
سماع  على  نحرص  كنا  صحافي،  يكتبه 
كنا نسير عليها ونتعلم  توجيهاته، والتي 
كبيرة،  رمــزيــة  هللا(  )رحــمــه  ســمــوه  منها، 
ول يوجد صحافي التقى به إل واستفاد 

وتعلم من سموه الكثير”.
كــان  ســلــمــان  بــن  خليفة  “األمــيــر  وأردف 
يريد دوًما أن يخدم الوطن ويبني عماده، 
بهذا  الصحافة  تــســاعــده  أن  يــريــد  وكـــان 
في  الصحافة  بـــدور  مؤمنا  وكـــان  ــر،  األمـ
يقرأ  والتنمية، وكان  البناء  تعزيز مسيرة 

باهتمام أدق التفاصيل لما ينشر بها”.
وأكــمــل “هــذا الهتمام مــن ســمــوه، أوجــد 

عملنا  نــمــارس  لكي  المعنوي  ــدافــع  ال بنا 
المواطن  يكون  إذ  واحتراف،  مهنية  بكل 
ــقــد كــنــا نلمس  ــاس الهـــتـــمـــام، ول هـــو أســ
ألن  حكومته،  وزراء  مــن  الــتــجــاوب  هــذا 
بمهامنا،  ويــؤمــن  دورنـــا  يقدر  كــان  سموه 
ناهيك عن أنه كان متابًعا ممتاًزا لألخبار 
حين  بها  يناقشنا  كــان  والــتــي  العالمية، 
نلتقي به، ليقدم لنا بعدها رؤية مستقبلية 

لما يحدث، ويحدث بالفعل”.
ــع الــــمــــردي “حـــيـــن نــكــتــب وحــيــن  ــ ــاب ــ وت
وتحل  للحكومة  كرئيس  سموه  يتجاوب 
يشجعنا  كان  الجهة،  أو  المواطن  مشكلة 
نتعاطى مع قضايا  أن  إلى  التجاوب  هذا 
المواطنين بشكل أكثر جدية، ومن األمثلة 
عــلــى ذلـــك مــا كــتــب عــن مــشــاكــل مرضى 
ألجلهم،  الكثير  ســمــوه  وجــه  إذ  السكلر، 

وهو أمر ألقى أثًرا بالًغا بهم وبحياتهم”.
صحيفة  في  كتابتي  بدايات  “منذ  وقــال 

الكريم  سموه  متابعة  لمست  )األضـــواء(، 
بــالــصــحــف، وكــنــا حــيــن نكتب  لــمــا يكتب 
عن قضية محلية تهم شخصا أو قرية أو 
بالتفاصيل؛  نكتبها  بــأن  نهتم  كنا  مدينة، 
يسأل  ســوف  سموه  مكتب  أن  نعلم  ألننا 
رئيس  مــن  الــحــل  أن  أيــًضــا  ونعلم  عنها، 
ــر الــذي  ــر، األمـ ــ الــحــكــومــة ولــيــس مــن وزي
يــحــفــزنــا عـــلـــى نـــشـــر الــتــفــاصــيــل بــدقــة 

متناهية”.
وأكمل المردي “العمل الصحافي في عهد 
سموه مسؤولية جميلة، إذ يتابع ما يكتب 
أن  نسعد  كنا  ولقد  الــحــل،  إلــى  يوجه  ثــم 
للمواطن،  الحل  نكون كصحافة جزء من 

وأن سموه الطرف الرئيس بذلك”.
وقــــــال “كــــــان لـــــدى ســـمـــوه فـــكـــر ثــاقــب 
ــمــا يــحــدث  ــره بــعــيــد ل ــظـ ــالــصــحــافــة، ونـ ب
رجل  سلمان  بن  خليفة  وعربيا،  خليجيا 
حنكة  بكل  الدولة  بنى  وفيلسوف،  مفكر 

واقتدار”.
وعن الحديث مع الصحافيين في مجلس 
سموه، قال المردي “تكون على مرحلتين، 
كتبت  قضية  سموه  يطرح  حين  األولـــى 
الرأي من  يناقشها ويسمع  ثم  بالصحافة، 
والثانية  المشكلة،  صاحب  أو  الصحافي 
عند السام على سموه في نهاية الجلسة، 
إذ يعقبها حديث آخر معه، لفترة قد تصل 

إلى 40 دقيقة”.
ويكمل “في هذه الفترة، نتكلم مع سموه 
ــداف  ــن أهــ ــيء فـــي خـــاطـــرنـــا، مـ بــكــل شــ
يحدثنا  فــي حين  الــنــاس،  تهم  وأوضـــاع 
سموه عن مواقف ومآثر ألبنائنا وعوائلنا 
أبوي  بحديث  وحمايته،  الوطن  بناء  في 
التي  اللحظات  أجمل  هــي  هــذه  خــالــص، 
كنا نهتم بالسماع لنصائحه وأحام سموه 

)رحمه هللا(”.
وذكر المردي “قبل جائزة سموه للصحافة، 
الذي  الصحافيين  بتكريم   2014 في  قام 
 20 مــن  ألكثر  الصحافي  للعمل  اشتغلوا 
كانوا  الصحافيين  حصدنا  وحين  عــامــا، 
لكن سموه  كبير،  رقم  وهو  140 شخصا، 
أصر على تكريمهم جميًعا لفترة تجاوزت 

الساعتين”.
السابع  السنة، تم تحديد  وقال “منذ تلك 
من مايو يوًما للصحافة البحرينية، وفي 
الحتفالية  هــذه  تطوير  تــم   2016 الــعــام 
للصحافة  سلمان  بــن  خليفة  جــائــزة  إلــى 

البحرينية والتي نفتخر بها جميًعا”.

إبراهيم النهام

محرر الشؤون المحلية

ا رائًعا مع عضيده الشيخ عيسى الجشي: شكل ثنائيًّ
صاحب  بديوان  السابق  المستشار  قال 
سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو 
إن  الجشي  ماجد  آل خليفة رحمه هللا، 
من  كانت  والحنكة  والحكمة  القيادية 

أبرز صفات الراحل العظيم.
هاتفية  مــداخــلــة  فــي  الجشي  وأضـــاف 
ــاص الـــــذي يــســتــعــرضــه  ــخـ ــبــرنــامــج الـ ــل ل
المسائية  بــالــفــتــرة  الــبــحــريــن  تــلــفــزيــون 
“عاقتي  بأنه  الكبير  الــراحــل  مآثر  عــن 
ــع الــفــقــيــد الــكــبــيــر كـــانـــت عــلــى مــدى  مـ
وهي   ،1970 الــعــام  منذ  عــامــا  خمسين 
على  التعرف  فرصة  لــي  أتــاحــت  عاقة 
ــرب، وخــال  قـ عــن  الــمــمــيــزة  شخصيته 
لي  بالنسبة  ســمــوه  كــان  الــســنــوات  تلك 
األخ  وإنما  فقط،  والرئيس  القائد  ليس 

والصديق”.
رجل  الكبير  الفقيد  “كــان  الجشي  وتابع 
معنى،  مــن  الكلمة  تحمل  مــا  بكل  ــة  دول
الناس  مــع  ســمــوه  بسلوك  ــك  ذل وتجلى 
والمسؤولين، بكل تواضع وتفهم وحب، 

ــة،  ــدولـ الـ ــؤون  ــشـ لـ ســـمـــوه  إدارة  وفــــي 
واحترامه لجميع من ترأسهم”.

وزاد “ولقد بدأ اهتمام سموه في األمور 
الماضي،  القرن  خمسينات  في  اإلداريــة 
أبان حكم والده المغفور له الشيخ سلمان 

األمير  سمو  وكــان  خليفة،  آل  حمد  بــن 
خليفة حينها بالعشرينات من عمره، ثم 
من بعد مع األمير الراحل الشيخ عيسى 
ومعا  له،  عضيدا  كان  حيث  سلمان،  بن 
النهضة  مرحلة  لبناء  رائعا  ثنائيا  شكا 
بدأ من العام 1971 مع انضمام البحرين 

لألمم المتحدة”.
ــر خــلــيــفــة بن  ــيـ ــان ســمــو األمـ ــ ــع “كـ ــابـ وتـ
سلمان الدينامو المحرك لعملية التطوير 
أخذ  المعظم  الملك  عهد  وفي  واإلنجاز، 
الرؤى  تنفيذ  عاتقه  على  الغالي  فقيدنا 
والــتــوجــهــات والــســيــاســات والــمــبــادرات 
خال  ومــن  المعظم  الملك  أطلقها  التي 
بتحويلها  بسموه  قــام  الـــوزراء  مجلس 

إلى قوانين ومراسيم”.

محرر الشؤون المحلية

الشيخ: يعتبر الصحافيين جنوًدا وكان يشجعنا على النقد
صاحب  إن  الشيخ  فيصل  الــكــاتــب  قــال 
سلمان  بــن  خليفة  األمــيــر  الملكي  السمو 
جيدا  يــعــرف  كـــان  هللا  رحــمــه  خليفة  آل 
العام وخطورته وتأثيره مجريات  دور 

األحداث في أي بلد بالعالم.
استضافته  هامش  على  الشيخ  وأضــاف 
فـــي الـــبـــرنـــامـــج الـــخـــاص الـــــذي يــعــرض 
بأن سموه كان مطلعا  البحرين  بتلفزيون 
لما يكتب بالصحافة المحلية منذ الصباح 
الباكر، بقوله “حين نتكلم عن عاقة سموه 
كبير  بــاب  من  ندخل  فإننا  الصحافة،  مع 

جدا، كان رحمه هللا سندا لنا جميعا”.
التصالت  باكرا  تأتينا  “كانت  واستطرد 
والشكر  للسؤال  العامر،  ديوان سموه  من 
والســتــفــســار، وحــيــن نكتب عــن حــالت 

ــنــاس وظــروفــهــم، فــإنــه يــتــم الــتــجــاوب  ال
بتوجيه قبل سموه الكريم، لنتلقى بعدها 
لنا  يقولون  والذين  المواطنين  اتصالت 

بفرح بأن أمورهم انحلت”.
وأضـــاف “أذكـــر أنــه وفــي إحــدى الــمــرات، 

وكنت  العامر،  سموه  بمجلس  كنا  وبينما 
قال  الزياني،  هشام  الزميل  بمعية  حينها 
لنا وزير “ل تكتبوا أي شيء على وزارتي 
يقرأ  ســمــوه  أن  لمعرفته  اإلثــنــيــن،  يـــوم 

مباشرة ما ينشر بالصحف”.

الــطــاقــة لكي  كــان يعطينا  وتــابــع “ســمــوه 
جــنــودا  يعتبرنا  كـــان  ألنـــه  بعملنا؛  ننجز 
ــبــض وهــمــوم  ــواء بــنــقــل ن ــ ــلــبــحــريــن، سـ ل
الشارع، أو بغيره، وحين كنا نلتقي بسموه 
يهتم  وكــان  منه،  بالقرب  دومــا  نشعر  كنا 
الــبــنــاء؛  الــنــقــد  عــلــى  بالتركيز  بتشجيعنا 

خدمة للبحرين”.
مدرسة  سلمان  بن  “خليفة  قائا  وأدرف 
إدارية ونموذج لقائد حكيم ومحنك، ول 
ننسى أن البحرين وبعد الستقال، قامت 
وبسواعد  خليفة  آل  عائلة  اكــتــاف  على 
سلمان  بن  عيسى  الشيخ  الراحل  أميرنا 
بن  خليفة  األمير  وسمو  ثــراه،  طيب هللا 
والذي  هللا  حفظه  الملك  وجالة  سلمان، 

أسس قوة الدفاع”.

محرر الشؤون المحلية

الحمر: األمير الراحل كان متابعا لبريد القراء
اللكتروني  للموقع  المسئول  المحرر  قال 
بصحيفة األيام راشد الحمر على هامش 
مشاركة هاتفية مع برنامج خاص والذي 
يقدمه تلفزيون البحرين بالفترة المسائية 
لتسليط الضوء على مناقب فقيد الوطن 
الــكــبــيــر صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
خليفة بن سلمان آل خليفة بأنه وطوال 
فــتــرة قــيــادتــه الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة كــان 
يولي سموه رحمه هللا للصحافة احتراما 
وتــقــديــرا لــكــي تــقــوم الــصــحــافــة بــدورهــا 

المنوط بها.
ــاف الــحــمــر “ســمــوه رحــمــه هللا كــان  وأضــ

يــوجــه دائـــمـــا الــمــســؤولــيــن فـــي الــقــطــاع 
الحكومي لفتح األبواب أمام الصحافيين 
وجه،  بأكمل  المسؤول  دورهــم  ليمارسوا 

الحكومية  والــجــهــات  الــــوزارات  ويــوجــه 
المعلومات  بكافة  الصحافيين  تزود  لكي 
يلتمسها  متابعة  وهي  يحتاجونها،  التي 

الجميع من مسؤولين قريبين من سموه، 
دائما  يذكرنا  كان  ولقد  صحافيين،  ومن 

بذلك”.
ألبنائه  يستمع  ألن  حريصا  “كــان  ويتابع 
الضعف  مكامن  يــرى  لكي  الصحافيين؛ 
والقوة بالدولة، وكان يقرأ الصحف يوميا، 
ولقد  الناس،  إلى حلحلة مشاكل  ويوجه 
ديوان  من  اتصالت  باستمرار  نتلقى  كنا 
سموه العامر لما ننشره ونكتب عنه، كما 
الــقــراء،  بريد  صفحة  باهتمام  يقرأ  كــان 
للحديث  الــصــحــافــيــيــن  جــمــيــع  ويــشــجــع 
معه بكل صراحة وشفافية وعدم التردد 

بذلك”.
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الياقوت : مواقفه مشرفة

سرحان: الفقيد الغالي داعم كبير للحراك الثقافي

رفع عضـــو هيئة الصحفيين الســـعوديين 
عضـــو االتحاد الدولـــي للصحافيين عضو 
مؤســـس نادي المراسلين لوسائل اإلعالم 
األجنبية بمملكة البحرين الصحفي جمال 
الياقـــوت، أحر التعازي وصادق المواســـاة 
إلـــى ملـــك البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة وإلى ولي العهد 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
االمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة، وإلى 
نائب رئيس مجلس الوزراء ســـمو الشيخ 
علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة  ومستشـــار 
صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء 
ســـمو الشيخ ســـلمان بن خليفة آل خليفة  
واألســـرة المالكـــة الكريمـــة وإلى الشـــعب 

البحرينـــي الوفي في وفاة فقيد البحرين 
االميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الكبيـــر 

خليفة بن سلمان آل خليفة.
 وابتهـــل إلـــى المولى عز وجـــل أن يتغمد 
الفقيـــد الكبيـــر بواســـع رحمتـــه ويســـكنه 
الصحفـــي  ومشـــيدًا   ، جناتـــه  فســـيح 
جمـــال الياقـــوت بمناقـــب الفقيـــد الكبيـــر 
باإلنجـــازات والمكتســـبات التـــي تحققت 
للنهضـــة الشـــاملة التـــي تشـــهدها مملكـــة 

البحرين.
 ونوه بالمواقف المشـــرفة لفقيد البحرين 
الكبير إبان رئاســـته لمجلـــس الوزراء عبر 
العصور إلى العهد الزاهر لصاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ينظـــر الى صاحب الســـمو األميـــر خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة رحمـــه هللا كرافد 
رئيسي للحركة الثقافية وإقامة معارض 
وتحولهـــا  لمملكـــة،  ربـــوع  فـــي  الكتـــب 
للظاهرة التي عززت من مفاهيم النشاط 

الثقافي على كل المستويات.
ويقـــول مديـــر المكتبـــة الوطنيـــة بمركـــز 
عيســـى الثقافـــي منصـــور ســـرحان فـــي 
لقاء أجرته معـــه “البالد”: على الرغم من 
ضيق وقت صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة )رحمه هللا(، 
وكثـــرة مشـــاغله فـــي إدارة الحكومة، إال 
أن موضـــوع تشـــجيع الثقافـــة كانت من 
بيـــن األمـــور المحببـــة إلى نفس ســـموه، 
وقـــد أوالهـــا حرصه الشـــديد لعلمـــه بأن 
تطـــور األمـــم وتقدمهـــا مرهون بانتشـــار 
فجـــاء  أفرادهـــا،  بيـــن  الثقافـــة  ظاهـــرة 
دعمه للنشـــاط الثقافي بشـــكل شـــخصي 

ورسمي.
وفـــي مجـــال تشـــجيع األدبـــاء والكتاب 
والمؤلفين خصص سموه جزءا من وقته 
الثميـــن لمقابلتهـــم، وكان لهـــذه البـــادرة 
الطيبـــة أثرها الكبير في نفوس المؤلفين 
البحرينييـــن، مما جعلهم يبذلون قصارى 
جهدهـــم فـــي تأليـــف كتـــب جـــادة وفـــق 
أســـس أكاديميـــة وعلميـــة لتقديمهـــا إلى 

سموه.
والكتـــاب  لألدبـــاء  مقابلتـــه  تكـــن  ولـــم 
مقابلـــة عادية، بل هي مقابلة على درجة 
كبيرة من األهمية نظـــرًا للحوار الثقافي 
الـــذي يثيـــره أثنـــاء المقابلـــة، فقـــد تعود 
ســـموه )رحمه هللا( طرح أســـئلة متنوعة 
عـــن الكتـــاب المقـــدم لـــه، والحديـــث عن 
الموضـــوع الـــذي غطـــاه الكتـــاب بشـــكل 
عـــام، وهي أمـــور تجعـــل المؤلف يشـــعر 
بالفخر والســـعادة أثنـــاء تقديمه الكتاب 

إلى سموه.
كان لهـــذه الســـنة الحميدة دورهـــا الكبير 
الكتابـــة  حركـــة  ازدهـــار  فـــي  والفعـــال 
والتأليـــف فـــي البحريـــن، فأخـــذ األدبـــاء 
والمفكـــرون والكتـــاب يصـــدرون نتاجـــا 

فكريا متنوعا غطـــى العديد من الحقول 
المعرفيـــة المختلفـــة، وقـــد أدى ازدهـــار 
النتـــاج الفكـــري المحلـــي إلـــى أن تصبح 
البحريـــن في صدارة الـــدول العربية من 
حيث تأليف الكتب، وأصبح عدد ما يتم 
تأليفه ونشره ســـنويًا يتراوح ما بين 90 

إلى 100 عنوان كتاب.
ســـاهمت  البحرينيـــة  المـــرأة  أن  يذكـــر 
بشـــكل فعـــال بتأليـــف الكتـــب، وحظيت 
بمقابلة ســـموه، مما أدى إلى رفد الثقافة 
المحليـــة بنتـــاج فكـــري متنـــوع، وبهـــذا 
تحقق ما كان يســـعى سموه إلى إنجازه، 
وكان ثمرة ذلك انتشـــار الكتاب المحلي، 
وازدهار النتاج الفكري بشكل فاق جميع 

التصورات.
ولم يكن اهتمامـــه بالثقافة يتوقف على 
صعيـــد واحد بل شـــمل جميـــع األصعدة، 
فقـــد حظـــي الفـــن التشـــكيلي باعتبـــاره 
أحـــد روافـــد الثقافـــة الرئيـــس باهتمامه 
الخـــاص، وحرص منذ أوائل ســـبعينيات 
القـــرن الماضي علـــى رعاية حفل افتتاح 

المعرض السنوي للفنون التشكيلية.
الفـــن  حركـــة  إيـــالء  علـــى  حـــرص  كمـــا 
التشـــكيلي ومبدعيهـــا عنايتـــه الخاصـــة 
واهتمامـــه الشـــخصي. ويعكـــس حـــرص 

ســـموه علـــى افتتـــاح المعـــرض الســـنوي 
للفنـــون التشـــكيلية، ومشـــاهدة األعمال 
الفنيـــة المتنوعـــة، وااللتقـــاء بالفنانيـــن، 
اهتمامه الرسمي وعلى أعلى المستويات 
بالحركـــة الفنية التي تبـــرز مكانة مملكة 

البحرين الفنية.
األثـــر  المعـــرض  هـــذا  لرعايتـــه  وكان 
الكبيـــر في تشـــجيع الكثير مـــن الفنانين 
التشكيلين على إبراز مواهبهم، ونتاجهم 
اللوحـــات  عرضهـــم  خـــالل  مـــن  الفنـــي 
الفنيـــة التـــي تتبـــع المـــدارس الحديثـــة 
والكالســـيكية، وكان مـــن نتيجة رعايته 
هذا المعرض أن تطور فشمل المنحوتات 
اليدوية المصنوعة مـــن المواد المختلفة 
والمعبـــرة عـــن قـــدرة الفنـــان التشـــكيلي 
على اإلبداع، وتجســـيد خياله الفني في 

المجسمات التي شكلها.
علـــى  هللا  رحمـــه  ســـموه  عمـــل  ولقـــد 
فـــي  الكتـــب  معـــارض  إقامـــة  تشـــجيع 
أبـــرز  بيـــن  مـــن  باعتبارهـــا  المملكـــة، 
العوامل التي تســـاعد على نشـــر الثقافة، 
وتنـــوع الكتابـــة والتأليـــف فـــي المملكة، 
نظـــرًا للمجـــال الواســـع الذي تتجـــه تلك 
المعارض لألدبـــاء، والكتاب، والمفكرين، 
والباحثين والدارســـين مـــن حيث توفير 

مصـــادر المعرفـــة المتنوعة التي تســـاهم 
في توســـيع مداركهـــم، وإثـــراء كتاباتهم 

وبحوثهم.
كما أنها بالنســـبة للمواطن العادي مصدر 
تثقيـــف وإثـــراء، عبـــر اطالعـــه علـــى مـــا 
أنتجته البشـــرية من تراث فكري ضخم، 
يتمثل في الكتـــب الورقية واإللكترونية 
العربيـــة  األقطـــار  جميـــع  مـــن  لمؤلفيـــن 
جلـــب  إجـــراءات  وكانـــت  واألجنبيـــة. 
الكتـــب إلى المعارض الدوليـــة والمحلية 
سهلة وميســـرة بفضل توجيهات سموه، 
ممـــا أدى إلـــى تشـــجيع الناشـــرين العرب 
واألجانـــب على المشـــاركة في المعارض 

التي تقام في أرض مملكة البحرين. 
بعـــض  )رحمـــه هللا(  ســـموه  رعـــى  وقـــد 
معـــارض الكتـــب إيمانا منـــه بأهمية هذه 
المعارض في تفعيـــل العمل الثقافي في 
المملكـــة، وأدى ذلـــك إلـــى ازدهـــار حركة 

تنظيم معارض الكتب في البالد.
تشـــجيع  علـــى  ســـموه  حـــرص  وبقـــدر 
نشـــر العلـــم والمعرفة، وتنظيـــم معارض 
باعتبارهـــا  الفنيـــة،  والمعـــارض  الكتـــاب 
وســـائل تفعيل نشـــر العلـــم والمعرفة، أو 
الثقافـــة بمفهومهـــا العـــام، حرص ســـموه 
على تشـــجيع انتشار الصحافة في البالد 
لكونهـــا إحـــدى أهم وســـائل نشـــر الوعي 

الثقافي بين المواطنين.
وكان يـــردد فـــي أثنـــاء مقابالتـــه الوفود 
المشـــجع  موقفـــه  للمجالـــس،  وزياراتـــه 
والداعـــم للصحافـــة المحليـــة باعتبارهـــا 
مـــن بيـــن الروافـــد المهمـــة فـــي تثقيـــف 
المجتمـــع، ومن خـــالل زيارتـــه للمجالس 
الرمضانية في الثالث عشـــر من ديسمبر 
العـــام 1999 نقتبـــس التالي مـــن حديث 
سموه: “ لقد حققت الصحافة البحرينية 
تقدمـــا وتطـــورا كبيريـــن فـــي الســـنوات 
األخيـــرة، كمـــا إنها قدمت وتقـــدم الكثير 
لهذا البلـــد، خاصة إنها تعكـــس الجوانب 
الخّيـــرة فـــي هـــذا البلد وفي أهلـــه، األمر 
الذي أســـهم في الســـمعة العالمية الطيبة 

التي تحققت للبحرين”.

المنامة - بنا

الشمري: اتســـم بسعـــة الصـــدر وكــان بصيـــرا باألمـــور
تســـتحضر الذاكـــرة الوطنيـــة دوما، مآثر 
ومناقـــب صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، والـــذي 
ترك بحبـــه وحنانه واهتمـــام األثر الخير 
في كل بيت وشـــارع ومدينة وقرية في 

المملكة، واألهم في قلوب الناس.
وتلتقي “البالد” رجل األعمال عبدالحكيم 
مـــن مناقـــب  بعضـــا  ليســـتذكر  الشـــمري 
الفقيد الكبير ويســـرد مواقفه ومساندته 
الـــال محـــدودة للتجـــار وللمواطنين على 

حد سواء.
يقول الشـــمري: “منذ وطأة قدمي ديوان 
سمو رئيس الوزراء في مجلسه المفتوح 
للمواطنين قبل ســـنين عديدة، والشعور 
بـــأن هـــذا الرجـــل القائـــد يعتبـــر أبـــا لكل 
مواطـــن غيور علـــى وطنه محب لخدمة 
هـــذا التـــراب الغالـــي، إذ لمســـت بســـموه 
متابعة دقيقه لكل ما ينشر في الصحافة 
المحليـــة حـــول همـــوم المواطنيـــن. كما 
رأيـــت بســـموه رحمـــه هللا ومنـــذ الوهلة 
األولى، الرجل الوقور الصبور والمستمع 
الجيـــد، المحـــب ألبناء شـــعبه في شـــتى 

نواحي الحياه”.
وأضاف “إن المشـــاعر التي تغمر اإلنسان 
الراحـــل ليصعـــب  بالفقيـــد  لقائـــه  أثنـــاء 
التعبيـــر عنها، إال أن شـــفيعنا في ذلك ما 
يختلـــج فـــي صـــدر اإلنســـان ويعبـــر عنه 
اللســـان، ففـــي كل لقاء أرى بعيـــن القائد 
تتطلع للمستجدات في الساحة وما يهم 
المواطـــن. إن مـــا يزيد اإلعجاب بســـموه 
رحمـــه هللا، أن المواضيـــع التـــي أتطـــرق 
لهـــا أثناء لقائي بســـموه، تجد بكل يســـر 
الصدى واالهتمـــام لديه وذلك من خالل 
المتابعـــة التـــي يقـــوم بهـــا فريـــق العمـــل 

المحيط بسموه لكل توصياته”.
وأردف “إذا تحدثـــت عـــن ذكرياتـــي عن 
سموه في مواقف جميله متباعدة، فلقد 
جمعتني مع ســـموه عدد من المناســـبات 
واألحـــداث عبـــر أنشـــطتي ومشـــاركاتي 
المتعـــددة ســـواء كان ذلـــك فـــي المجال 
أو  البيئـــي  أو  الثقافـــي  أو  االجتماعـــي 
التجـــاري أو المهنـــي. وقـــد تركـــت مثـــل 
هـــذه اللقاءات في النفس أثر قلما تجده 
عندمـــا تتعامـــل مـــع أي إنســـان، فســـمة 
ســـموه اإلنصـــات لمحدثيه ممـــا ينم عن 

تواضـــع وتحرٍّ للمعرفـــة، وهذه ال يتصف 
بهـــا إال القـــادة األفـــذاذ. كمـــا أنـــه يعـــرف 
النـــاس وينزلهم منازلهـــم ويهتم بكل من 
يقابلـــه، فتلحـــظ ســـموه رحمـــه هللا مـــع 
ضيوفه وكأن سموه هو الضيف وضيفه 
هـــو الحاكـــم، فهـــو بحـــق واســـع الصـــدر 
حليـــم، يحلـــل مـــا يســـمع وال يســـتعجل 

األمور بل يمحصها”.
فـــي  وزمالئـــي  أننـــي  “أذكـــر  واســـتطرد 
تلقينـــا  التجـــارة  غرفـــة  إدارة  مجلـــس 
خبـــرا أن ســـموه ســـيقوم بزيـــارة لم يتم 
الترتيب لها مســـبقا وخالل نصف ساعة 
زيـــارة  فـــي  الـــوزراء  رئيـــس  كان ســـمو 
لغرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن، وكما 
هـــو معتاد في مثل هـــذه الزيارات يأخذ 
الطابـــع البرتوكولـــي حيـــزا كبيـــرا، ولكن 
ســـموه كان حريصـــا علـــى أن يقـــف على 
مرئيـــات الغرفة من دون أي حواجز وقد 
كـــرر خالل نفـــس اللقاء طلبه لالســـتماع 
إلى وجهات نظر أعضاء مجلس اإلدارة. 
ويحضرنـــي فـــي الذاكرة لقاء مع ســـموه 
رحمـــه هللا، برمضـــان 1428 عندما كنت 
أهم بزيارة الشيخ محمد بن عبداللطيف 

الســـعد رحمـــه هللا، والـــذي كان يشـــغل 
منصب رئيس محكمة االســـتئناف العليا 
الشرعية آنذاك، وإذا بسمو األمير الراحل 
داخـــل مجلـــس الشـــيخ محمـــد الســـعد، 
فدخلت المجلس وســـلمت على صاحب 
المجلـــس وعلى ســـموه، ثـــم خرجت من 
المجلس مع أبنائي وأخي هشـــام بسبب 

أنه ال يوجد مكان داخل المجلس”.
وفجـــأة وإذ بـــي بمـــن ينادينـــي وأنـــا في 
)البراحـــة( الخارجيـــة، ويقـــول إن ســـمو 
فعـــدت  عنـــك،  يســـأل  الـــوزراء  رئيـــس 
أدراجي مســـرعا، حيـــث كان لتلك اللفتة 
معنى كبيرا في نفســـي، وبادرني ســـموه 
حيـــن رآني بالســـؤال عن أحـــوال الناس 

والتجار.
وكان حديثـــه ال يخلو مـــن الدعابة التي 
يتميـــز بهـــا فـــي كل لقاءاتـــه مـــع زواره 
مـــن المواطنين، وعند خروج ســـموه من 
المجلـــس، أخذ يحـــادث أبنائـــي إبراهيم 
ومحمـــد وابن أخي إبراهيم عن عاداتهم 
الحنـــون  األب  بأســـلوب  ودراســـتهم 

الحريص على مستقبلهم.
 وفـــي مناســـبة أخـــرى كنـــت فـــي زيـــارة 

تأخـــرت  العامـــر، وقـــد  لمجلـــس ســـموه 
فـــي الوصول ولم أشـــأ أن أقطع حديثه، 
فامتنعـــت عـــن دخـــول المجلـــس حتـــى 
يفـــرغ مـــن حديثـــه ألســـلم عليـــه وأثناء 
خروجه من مجلســـه قمت بالسالم عليه 
وتعجـــب عـــن عـــدم وجـــودي فقلـــت إن 
الســـبب في تأخري هو متابعتي لمشكلة 
تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد. 
وعنـــد قدومي لم أشـــأ ان أقاطع حديث 

ســـموه بســـبب دخولـــي متأخر لمجلســـه 
األسبوع وقد كان رده عفويا، حيث قال 
أنـــت يا عبدالحكيم تدخـــل علينا في أي 
وقت ومن دون اســـتئذان، فـــكان موقفا 
جليـــال مـــن ســـموه رحمـــه هللا، يعكـــس 
ببســـاطة تعامله مـــع أبنـــاء وطنه، حيث 
يقدرهم ويزرع في نفوسهم الثقة وعلى 
الـــدوام، هـــو ببســـاطه رجـــل ال يتســـع له 

المكان.

سيدي الراحل “خليفة بن سلمان”..
ترى، بأي المفردات نرثيك؟

Û  كأن نوًرا يمأل أرجاء الروح غاب عنا، فأظلمت القلوب بســحابة
الحزن.. مغيب ذلك النور المهيب الماثل في الوجدان هو رحيل 
المغفور له بإذن هللا تعالى، سيدي صاحب السمو الملكي األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، طيــب هللا ثــراه، وجعــل الجنــة 
مثــواه.. كــم هي مفجعة لحظة انتظار النــور فال يبزغ! مؤمنون 
بقضــاء هللا وقــدره وحكمته ومشــيئته جّل في عــاله.. راضون 
بمــا كتبــه هللا لعبــاده فــي الشــدة والرخــاء.. هو أمــر هللا الذي ال 
راد ألمــره وقضائــه، إال أن العيــون حيــن تدمــع، والقلــوب حيــن 
تتوجــع، واألرواح حيــن يغادرهــا نــور الفقيــد الكبيــر، تحاصرها 
تلــك المشــاعر التي تتوالى حزًنا حيًنــا، ودعاًء أحياًنا أخرى بأن 
يتغمــد هللا فقيدنــا الكبيــر وحبيب قلوبنا ومجــد وطننا “خليفة 

بن سلمان” في رفيع درجات الجنان.
Û  بيــن ذرف الدمــوع وكلمــات التعــازي ومعاني المواســاة، يحتار 

كل مــن أحــب “خليفــة بــن ســلمان” فــي اختيــار المفــردات التي 
تنتظــر لحظــة  القلــوب  كانــت  الرثــاء..  فــي مضاميــن  تنســاب 
مــن لحظــات اإلشــراق لذلــك النــور الســامي وهي تترقــب رحلة 
العــالج.. تفــرح حيــن تأتــي أنبــاء تطمئن لهــا النفــس.. تتوّجس 
حيــن يكــون الحبيــب علــى فراشــه األبيــض متعًبــا مرهًقــا.. ثــم 
تعود لتطمئن بأصدق الدعوات وأخلصها ألن ينعم هللا سبحانه 
وتعالــى بالشــفاء على مــن أحببنا.. ولله الحمد والشــكر من قبل 
ومن بعد، فهو ربنا أرحم الراحمين، واألجل في ميعاده المقدر، 
آت ال محالــة.. نحتــار كيــف نرثيــك ســيدي “أبا علــي”.. وفي كل 
لحظــة مــن لحظــات حياتــك مع شــعبك الوفي، وفي كل همســة 
مــن همســات الــروح فــي العرفــان بجمائلــك التــي ال تحصى وال 
تنســى.. وفــي كل يــوم يعلــو فيــه صــرح هــذا الوطــن بعطائــك 
المجيد.. في كل تلك اللحظات، يسمو حبك في قلوبنا، وتعيش 

فيها أبًدا وال تغادر القلوب.
Û  صاغت أفئدتنا حروفها الحزينة بالتعازي إلى أنجالك وأحفادك 

وإلــى عمــوم عائلــة آل خليفــة الكــرام.. مــذ بلغنــا خبــر رحيلــك، 
والبحريــن مــن أقصاهــا إلــى أدناهــا بــل وفــي كل بلــدان العالــم 
ا”، أحاطها الحزن واألســى، ألنك  التــي عرفتــك “قائًدا عظيًما فذًّ
الرمــز الــذي عرفــه الجميع بتفانيــه من أجل بنــاء ونهضة بالده، 
ومن أجل كل األوطان وكل الشــعوب ولإلنســانية قاطبة، وهذا 
ســجلك العامــر هــو أكبــر دليــل علــى إيمانــك الكبير بــدور القائد 
الذي يجتاز عطائه حدود المكان والجغرافيا.. ليدون اسمه في 

ديوان القادة العظام.
Û  سيدي “أبا علي”.. رحلت.. وأي رحيل أفجع أسرتك وأحبتك في 

بيتك “البحرين”.. هذا البيت الذي منحته من الحب واإلخالص 
والوفــاء والعشــق ما جعله بيًتا له المقــام الرفيع بين األمم، إنها 
عقــود مــن البنــاء الكبيــر، منذ عهــد ســمو األمير الراحل الشــيخ 
عيســى بــن ســلمان آل خليفــة طيــب هللا ثراه، إلــى عهد حضرة 
صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة، عاهل البالد 
المفدى حفظه هللا ورعاه وأطال عمره، وســجل البحرين حافل 
وشاهد بأنك أيها الراحل الكبير “أبا علي”، السند والعون ورجل 
الدولــة الــذي لم يشــغله عــن االرتقاء بوطنه شــاغل.. ولم يتعبه 
مــرور الســنين وتوالــي الحقــب مــن أن يواصل مســيرة النهضة 
الشــاملة بحكمــة المقتــدر وشــموخ القائــد ووفــاء األب الحانــي 
علــى كل أبنائــه.. حتــى فــي رحلــة العــالج التي أســدل ســتارها 
الوطــن  بالســؤال واالطمئنــان علــى  برحيلــك.. وقلبــك ينبــض 
وأهلــه.. ســيدي “أبــا علي”.. نم قريــر العين.. فخيــر خلف تركت 
مــن أبنائــك وأحفــادك يواصلون مســيرة النهــج النيــر المعطاء.. 
وجميع أبنائك في هذا الوطن الغالي سائرون على درب تضيء 
فيه حروف اسم “خليفة بن سلمان”.. وستبقى القلوب ما حيت 
وهــي تلهــج إلــى هللا ســبحانه وتعالــى ألن ينعــم عليــك بنعيــم 
الفــردوس األعلــى.. إنــا لله وإنا إليه راجعــون، وال حول وال قوة 

إال بالله العلي العظيم.. عظم هللا أجرك يا “البحرين”.

عادل المرزوق
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إبراهيم النهام



كانـــت لفتـــة لهـــا بصمتها التي لن تنســـى 
فقيـــد  مفاجئـــة  وبصـــورة  بـــادر  حينمـــا 
البحريـــن الراحل صاحب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه 
هللا وطيـــب ثـــراه وقـــرر بعـــد أن انتهـــى 
أرفـــع  وهـــو  األول  الحكومـــي  الملتقـــى 
وأكبر اجتماع حكومي تشـــهده البحرين 
أن يـــزور قرية الســـنابس فـــي زيارة غير 
مقررة رســـمًيا؛ للوقوف على احتياجات 
ومطالـــب أهـــل القرية وذلك بعـــد انتهاء 

يوم عمل شاق وطويل.
كانت المفاجأة كبيرة لدى األهالي الذين 
تفاجأوا بوجود ســـموه رحمه هللا وســـط 
أحيائهم يســـأل عنهم فرًدا فردا ويطمئن 
عـــن أحوالهـــم واحتياجاتهـــم، حيث كان 
لذلـــك أطيـــب األثـــر فـــي نفـــوس أهالـــي 
قريـــة الســـنابس الذيـــن توافـــدوا وقتهـــا 
على الســـام عليـــه وتقديم الشـــكر على 
زيارتـــه للقرية ومتابعتـــه الخاصة لكافة 

احتياجاتهم ومتطلباتهم.
رحمـــه  تبـــادل  الميدانيـــة  الزيـــارة  فـــي 
الوديـــة  األحاديـــث  ثـــراه  وطيـــب  هللا 
وحـــرص علـــى االســـتماع إلـــى همومهـــم 
واحتياجاتهـــم ومطالبهـــم وأمـــر ســـموه 

بتنفيذها فورا.
وحرص ســـموه أثناء الزيارة على التأكد 
ميدانيا من االنتهاء من الصيانة العاجلة 
للبنـــات  االبتدائيـــة  الســـنابس  لمدرســـة 
التـــي أمـــر ســـموه بها قبـــل زيارته بشـــهر 
مـــن تحقيـــق رغبـــة األهالـــي فـــي القرية 
بإبقـــاء بناتهـــم فـــي المدرســـة المذكـــورة 
مـــدارس  إلـــى  نقلهـــن  عـــن  واالســـتغناء 
أخرى؛ بســـبب وضعها اإلنشائي حينذاك 
واطمأن سموه على سير اليوم الدراسي 
لألهالـــي  ومريحـــة  طيبـــة  أجـــواء  فـــي 
المذكـــورة  المدرســـة  فـــي  وللتلميـــذات 
التي فتحت أبوابها اليوم للدراســـة أمام 

التلميذات.
احتـــوى  الـــذي  الكبيـــر  القلـــب  صاحـــب 
الجميع أشـــاد بروح أهالي القرية الطيبة 
والمـــودة، وأكد لجميع األهالي وممثليهم 
النيابي وفي مؤسسات المجتمع المدني 
ممـــن حضـــر أن الحكومـــة ال تدخر جهًدا 
في ســـبيل تأمين أفضـــل الخدمات التي 
تهيئ أسباب الراحة لدى مواطنيها، وأن 
ســـموه حريص على الزيـــارات الميدانية 
للمـــدن والقـــرى ومـــن أجل االطـــاع عن 
قـــرب وكثـــب ودون أية حواجـــز لكل ما 
يشـــغل بال المواطـــن والتأكـــد من وضع 

الحلول الازمة لذلك على أرض الواقع.
وأكد سموه رحمه هللا أن الحكومة مهتمة 

بتطويـــر الخدمات المقدمـــة للمواطنين، 
وأن تكـــون دائمـــا فـــي المســـتويات التي 
وتلبـــي  المواطنيـــن  طموحـــات  تحقـــق 
عمليـــة  أن  علـــى  وشـــدد  احتياجاتهـــم، 
تنمية القرى مســـتمرة وتسعى الحكومة 
علـــى الرغـــم مـــن التحديات بـــأن تغطي 
كافـــة القـــرى لتكـــون فـــي وضـــع تنمـــوي 
يليـــق بما تتطلع إليـــه الحكومة للمواطن 

البحريني أينما كان.
وبعـــد الزيارة وجه ســـموه جميع الوزراء 
المعنييـــن إلـــى زيـــارة المنطقـــة ووضـــع 
الحلول لكافة المشاكل التي تعاني منها، 
وتســـابق الوزراء في ترجمـــة توجيهات 
سموه على األرض وكان النصيب األوفر 
لصالح وزارة األشـــغال وشؤون البلديات 

والتخطيط العمراني.
وفـــي ضوء الزيـــارة الميدانيـــة التي قام 
بها ســـموه رحمه هللا قام وزير اإلســـكان 
واألشـــغال بوضع الدراســـات لتخصيص 
مشروع إسكاني يخدم منطقة السنابس 
وإلى استعجال تلبية الطلبات اإلسكانية 
الخاصـــة بالمنطقـــة، وكلف ســـموه وزارة 
اإلســـكان بالتنســـيق مـــع وزارة األشـــغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيط العمراني 
بذلـــك، باإلضافـــة إلـــى دراســـة متطلبات 
األهالي الخدمية ورفع تقرير بشأنها إلى 

مجلس الوزراء.
وإنفاًذا لتوجيهات ســـموه الكريمة رحمه 

هللا، قام وزير األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني عصام خلف بجولة 
تفقديـــة لمشـــروع تطويـــر طـــرق قريـــة 
الســـنابس ومنطقة مـــروزان بمجمع 402 
و404 و406، يرافقه مدير إدارة مشاريع 
وصيانة الطرق سيد بدر علوي وعدد من 
مهندســـي الـــوزارة، وذلك ضمـــن برنامج 
عمـــل الحكومـــة بتطوير البنيـــة التحتية 
وإنشـــاء  لتطويـــر  األولويـــة  وإعطـــاء 
الطرق في المناطق العمرانية والسكنية، 
وإنشاء شبكات طرق متكاملة في جميع 

مناطق المملكة.
وفـــي بداية الزيـــارة، اســـتمع الوزير إلى 
شـــرح مفصـــل مـــن مشـــرفي المشـــروع، 
حيث تم اســـتعراض ســـير األعمال حاليا 
فـــي  و406  و404   402 بالمجمعـــات 
منطقـــة الســـنابس، والتـــي تشـــمل إعادة 
إنشـــاء الطرق والتي يبلغ إجمالي طولها 
23.311 كليومتـــرا طوليـــا، باإلضافة إلى 
تنظيـــم التقاطعـــات وحمايـــة الخدمـــات 
الموجـــودة وإنشـــاء مواقـــف للســـيارات 
لمرتـــادي المنطقة والمحات والمدارس، 
وإنشـــاء شـــبكة تصريـــف ميـــاه األمطار، 
ووضـــع اإلشـــارات والعامـــات المرورية، 
وتحديث شـــبكة اإلنارة وذلك بالتنسيق 

مع الخدمات األخرى.
وقد أوضح مهندســـو المشروع أن نسبة 
األعمال المنجزة قد بلغت 33 % بحسب 

برنامج العمل المعتمد من الوزارة، حيث 
يتـــم التغلب على معظـــم المعوقات التي 
تعتـــرض التنفيـــذ مـــن خـــال التنســـيق 
المســـتمر مع كافة الدوائر الخدمية ذات 

العاقة. 
 بعدهـــا، تفقـــد وزيـــر األشـــغال مشـــروع 
تطوير الطرق بقرية الســـنابس، موضحا 
أن هذه المشاريع تندرج في إطار الخطة 
الشـــاملة التي تقـــوم بها وزارة األشـــغال 
لتطويـــر خدمـــات البنيـــة التحتية ســـعيا 
منهـــا في تلبية احتياجـــات المملكة وفقا 
بنـــاًء  الموضوعـــة  والتصـــورات  للرؤيـــة 
على اإلستراتيجية االقتصادية الوطنية 
والمخطـــط الهيكلي العـــام للمملكة. وأكد 
الوزيـــر خلـــف أن مشـــاريع تطويـــر قرية 
الســـنابس تعتبر شـــاهدا على عزم سموه 
األميـــر الراحـــل وتســـخير كافـــة جهـــود 
الحكومـــة وإمكاناتها لتحظى كافة طرق 
وشـــوارع الســـنابس بالعنايـــة واالهتمام 
الســـامة  مســـتويات  ورفـــع  الكافييـــن 
واألداء علـــى شـــبكة طـــرق حفاظـــا على 

سامة مستخدميها.
واليـــوم أصحبت قرية الســـنابس منطقة 
متاكملـــة  تحتيـــة  بنيـــة  ذات  نموذجيـــة 
ورصينة وذلك كله كان بفضل توجيهات 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن 

سلمان رحمه هللا.

حكيم البحرين
االنســـانية  اميـــر  البحريـــن  ودعـــت 
الملكـــي  ســـمو  صاحـــب  والحكيـــم 
األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
شـــخصية  كان  ثـــراه(  هللا  )طيـــب 
اســـتثنائيه لها الكثير من المحاســـن 
البحريـــن  أهـــل  علـــى  والفضائـــل 
والخليـــج العربـــي بعد حيـــاة حافلة 
بالعطـــاء  مفعمـــة  باإلنجـــازات 
فـــي خدمـــة بـــاده وأمتـــه العربيـــة 

واإلسامية.
مـــن  لديـــه  بمـــا  ســـموه  واســـتطاع 

حكمـــة وحنكـــة ان ينقـــل البحريـــن 
الـــى مكانة مرموقـــة لتصبح موضع 
احتـــرام وتقديـــر من قبـــل المجتمع 
الدولي وقد حقق لشـــعبه الكثير من 
اإلنجازات والمكاســـب الرائدة التى 
المواطـــن  ايجابيـــا علـــى  انعكســـت 
.وله بصمه واضحة مع التجار يقدم 
النصـــح واالرشـــاد و مجلســـه  لهـــم 
االســـبوعي يعتبـــر مدرســـة بين اب 
وأبنائـــه نتعلـــم منه الكثيـــر يحضره 
اطيـــاف  جميـــع  مـــن  كبيـــر  عـــدد 

المجتمع ومناطق البحرين وزيارته 
المســـتمرة الـــى مـــدن وقـــرى الباد 
ليتفقـــد أحوالهم و ويأخذ بارائهم و 

يسمع مشاكلهم ويقوم على حلها.
رحـــم هللا األميـــر الحكيـــم أبـــا علي 

وأسكنه فسيح جناته.
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كبرياُء مجد
وتخطو الجباُل، تنافُس ُمزًنا، تامُس دْونا، تزاحُم كوًنا، تشُع وْسنا. أفق أنت ألفٍق،علٌو 
أنــت لعلــٍو، ورحــاٌب للرحاب، وامتداٌد لامتداد، وســعٌة للســعة. أيها القــادُم من التاريخ 
صهيَل مجٍد، وتعملَق مشــرفيٍة، وكبرياَء مهند، وضوَء أثير، وابتســامة حذيم، وغضَب 
حســاٍم، وافتخــاَر فيصــل وحزُم عطاف. حرٌف يموُج مع المــوج، وأحرٌف تكفن من زبد 
الوجع شــراَع وجع، وســفينُة حزٍن تهرب مع الريح، شــاطٌئ دامع، وســيٌف المع، وزمٌن 
ســامع. ومرفــٌأ ينتظُر النورَس ودموٌع ال تعرف االنطفــاء، جوهَر الجوهِر، وعمَق العمِق 

وبحَر البحِر وشمَس الشمِس وقمَر القمر. 
 أبــا علــٍي، نخالــك القمــر مزروًعــا بطائــرة الرجوع قمــًرا مكّفًنــا، وتاريًخا مدّوّنــا، ولوحة 

كوٍن تلّون. 
أبــا علــٍي، ودمٍع يبحر بســفن العيون أشــرعة وجزًرا وأرخبيات، نــزور المحرق، نتلّمُس 
أصابعك توزُع إكليَل ورد، وفي البديع كتاًبا يطيُب له سرد، وفي الرفاع أغنية لها على 
طاولــة كل أغنيــة شــعبية نــرد ونــرد. أغنية أنت ُتنشــد للصغار، وســنونٌو يكمــل حفيَف 
الحدائق، وقنديٌل يوّزع الضوَء في ليالي الظام. كيف نمُر وال تمُر، كيف نستنشق عبًقا 
أنت لست فيه عبًقا، كيف نغازل فرًحا أنت لست فيه فرًحا، كيف نهمس باألهازيج في 
مســامع الصغار، وأنت مخّبأ في الســماء ســحبا وكواكَب ونجوما. يا وتَد الوتد وطوَد 
الطــود، وعصــَف العصف وعاصفَة العاصفة، وســكوَن الســكوِن ودمــوَع الدموع. نخّبئ 

وجوهنا في زوايا الغياب، وكل ركٍن في الوطن عليك انتحاُب انتحاب. 
علــي، ولابــن مــن أبيه ســر امتــداد، حكمة تعلــو كوتد، وصبر متماســك كْنجــد، وعلياء 

كطْور، وتسلسل المجد من المجد مجد. 
علُي، ودمعك دمع الدمع، ورنة حزنك في كل قلٍب سمع، وكل جرح يسكنه جرح أبيك 

جمُع الجمع. وُتهطُل دموَعك دموع، وكل دمعة في أبيك شموع الشموع. 
أبــا علــٍي، وداًعا، ويا ليــت الوداع لقاء، وليت الفراق التقاء، وتاريخ أنت فيه ليس فيه 
انطفاء، وفلسفة مجدك لكل حكيم اصطفاء. مغروس حبك جذور، وابتسامتك تسأل 
كل فــرد عــن اســم عائلتــه غرس تبرعــم فيك من طباع الجدود. ســنبقى نزورك درًســا، 

ونراك لكل عرس وطٍن عرًسا، ونقرؤك حروًفا في حديقة الوالء زهًرا وغرًسا. 
 لنــا فــي المليــك حمد دفء الوطن، وترحــم الَجنان، ولفتة الَخَلد، ورقة الروع، وبلســم 

االصمعان. 
وفــي ســلمان، ولــي العهــد، عهد الســند، وركــن العمــد، يجمل مســتقبًا، ويــزرع قنديًا، 

وياطف سماء. 
نواســيك أبا ســلمان، ونواســي العائلة المالكة الكريمة، وللمواســاة طعم الوجع، ودموع 
الدمــع واتســاع الجــرح، ونــراك أبا ســلمان، ركَن الركــن، وكوكَب المجرة، وأســد العرين، 
األصَل واألصالَة واألصيَل، لكِل موطٍن وَمواِطن وُمواِطٍن ووطن، حكيَم الُحكم لُحكم 

الحكيم.

S.dheya2020@gmail.com

سيد ضياء الموسوي

أبوية القائد الراحل أعادت البسمة لبناته طالبات “السنابس”
يوم تاريخي لن ينســاه األهالــي في زيارة ســموه المفاجئة بعد انتهــاء “الملتقى الحكومي”

علوي الموسوي

وفاًء لفقيد الوطن الكبير
لــن ُيخــط قلمــا يوفــي قيمــة فقيد الوطــن الكبير المغفــور له بإذن هللا صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، رجــل الدولــة والميدانــي األول منــذ أن 
رأت أعيننا وأعين آبائنا النور، المدرسة التربوية والنهج القويم، رجل الدولة العميقة 
ومؤســس البحريــن الحديثــة، رجــل المنجــزات والمعطيــات وصانــع النهضــة، رجــل 
األحداث والمواقف الجليلة والمدرسة الشاملة، رجل العطاء واألذن الصاغية واألمر 

المباشر. 
فقيــد الوطــن الكبير، والذي يعتبر وطًنا بحد ذاته، شــارك أبناء البحرين أحزانهم قبل 
أفراحهم ووصل الجميع بيت بيت ، وبمجلس ديوان ســمّوه والذي تشــرفنا بحضوره 
واإلســتماع لكلمات ســمّوه، المجلس الذي كان فيه روح الوطن وكل كلمة تخرج من 
ســمّوه رحمــه هللا كانــت بمثابــة درس عميق، ونبراســا نســتنير به واســتفادة عظيمة، 
وال يمكــن أن ننســى ســمّوه فــي المجلــس الرمضانــي البنــه البــار نائــب رئيس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، الذي كان المعين واليد اليمنى لسمّوه 
رحمه هللا فجزاه هللا خير الجزاء، فرحمه هللا كان يعتاد النظر للجميع قبل الجلوس، 
والســؤال عــن حــال مــن طــال بــه الغيبــة باألســم ! ويســأل االبــن عــن أبيــه واألب عن 
أبنائــه، والغريــب عن قدومــه، والقريب عن أحواله، والمســافر عن أخبــاره، والمريض 
عــن صحتــه، والطالــب عــن دراســته، والمحتاج عــن حاجته، يذكر األســماء بأســمائها 
رحمه هللا وكأنه أب لهم وهو كذلك، خليفة بن ســلمان من قال مرتجًا للشــعب امام 
بيــت ســمّوه “أنــا منكــم ومعكم ولن اتخلــى عنكــم، وهللا يقدرنا علــى خدمتكم وأنتم 

سناد هذا الوطن وأشكركم”.
كيف ال وهو من تنشأ في كنف والده صاحب العظمة األمير سلمان بن حمد آل خليفه 
رحمه هللا، فقد كان مساعدا في ديوان والده منذ ريعان شبابه في بداية الخمسينات 
مــن القــرن الماضــي، ومــن بعده شــق طريقه نحو آفــاق الدولة ومراكزهــا وهو لم يتم 
العشــرين مــن عمــره، فبــدأ مســؤوليته عضوا في لجنة بحث مشــكلة اإليجــارات عام 
١٩٥٤، ومــن ثــم رئيســا لمجلــس المعــارف عام ١٩٥٧ وعضــوا في لجنــة الكهرباء في 
العــام ذاتــه، مــرورا بعضوية اللجنة المكلفة ببحث شــؤون موظفي الحكومة في عام 
١٩٥٨، وُعّين رحمه هللا في عام ١٩٦٠ رئيســاً لمالية الحكومة، ورئيســا لمجلس الري 
فــي عــام ١٩٦١ ورئيســًا لبلديــة المنامــة في عــام ١٩٦٢، ومن ثم انتقل ليكون رئيســا 
لمجلس النقد في العام ١٩٦٤ ، وفي  عام ١٩٦٥ ُكّلف برئاسة مجلس استئناف قضايا 
الهجرة واإلقامة لألجانب، ورئيسا للمجلس اإلداري في عام ١٩٦٦ ، ورئيسًا لمجلس 
الدولة عام ١٩٧٠، ومن ثم رئيسًا لمجلس الوزراء منذ العام ١٩٧١ وحتى يوم وفاته 

في صباح يوم األربعاء الموافق ٢٠٢٠/١١/١١ . 
هــذا التــدرج لفقيــد الوطــن الكبيــر ُيبّيــن لنــا حجــم المســؤوليات التــي تقلدها ســمّوه 
وحجم العطاء والبناء الذي بذله طيلة سنوات حياته من أجل نماء الوطن وإزدهاره 
، ومــن خــال مســيرته رحمــه هللا تــم تكريمــه بمــا يزيــد عــن ٤٠ لقبــًا ووســامًا محليًا 
وإقليميــًا ودوليــًا  ، أولهــا وســام الرافديــن من الدرجة األولى ســنة ١٩٥٢ وهو لم يتم 
عامه الـ ١٨ وآخرها درع التسامح من اإلتحاد الدولي للسام والمحبة في عام ٢٠١٧ 
، مسيرة عطاء ُمهيبة ، وتاريخ لقامة عظيمة ، برحيله نعزي كل بيت وكل قرية وكل 

مدينة .. نعزي الوطن بفقيد الوطن.

مشعل علي العبسي 

الحكومة نجحت في تحويلها لقرية نموذجية ... 
والبنية التحتية كان لها نصيب األسد
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قصيدة في رثاء فقيد البحرين المغفور له صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة )طيب هللا ثراه(

ــــذ َجـــــــــاَءنــــي الـــَخـــــــــــَبـــُر ـــ ــ ــٌض ُم ـــِـ ــبـ ــَقـ ــنـ الــــّصـــــــــدُر ُمـ
ـــــــــدِر َيــعــَتـــــصـــِــُر ــا الــــصَّ ــــ ــايـ ــنـ ــــــيـــن َحـ ــُب َبـ ــ ـــ ــ ــل ــ ــَق ــ َوال

ــو ــ ــمَّ َوَلـ ــ ــــ ــ ــٍب َأَلـ ــطــ ــ ــن َخ ــ ــزُن ِمـ ــ ـــ ــ ــُح ــ ــي ال ــ ِنـ ــدَّ ــ ــد َهـ ــــ َقـ
ــــــُر ــَفـــِطـ ــَر َيـــنـ ــخــ ــ ــصَّ ــ ــًرا َرأيـــــــــَت ال ــ ـــ ــخــ ــ َأَصـــــــــــاَب َص

ــُه ـــ ــَت ـــ ــَع ــُن طــل ــــ ــحـ ــا َنـ ــ ــَن ــســ ــ ــى َمـــــــن َأِن ــَضــ ــ ــوا َم ــ ـــ ــ ــاُل ــ َق
ــُن َتـــفـــتــــَـــِخـــــــــــُر ــ ــَري ــ ـــ ــحــ ــ ــَب ــ َوَمـــــــــــن ِبـــــــــِه َظـــــــّلــــَـــت ال

ــن َخــــــــبــٍر ــ ـــ ــ ــا لِـــلـــَهـــــــــــوِل ِم ــ ــ ــَضــــى َخـــِلـــيـــَفـــــــُة َي ــ ـــ ــ َم
ــُر ــَبـ ــــ ــــ ــَخـ الـ ــُدَق  ــ ــــ ــ ــصـ ــ َيـ ال  أن  ــُت  ــيــ ــ ـــ ــ ــنَّ ــ ــَم ــ َت ــم  ــ ـــ ــ ــَك ــ َف

ــُن َتــعــَشــُقـــــُه ــَريـ ــــ ــحـ ــَبـ ــن َكـــاَنـــــــت الـ ــــ ــد َمـــــــاَت ِمـ ــــ َقـ
ــُروا ــ ـــ ــ ــَع ــ ــاَش ِفـــيـــهـــا ِبـــــاألَســـــى َش ــ ــــ ــ ــلُّ َمـــــن َعـ ــ ـــ ــ ــُك ــ َف

ــم ـــ ــُك ـــ ــَظ ــحــَف ــرِش َي ــ ـــ ــ ــَع ــ ــا لِـــــــــــَربِّ ال ــ ــون ــ ـــ ــ ــــــم َدَع َفـــكـ
ـــــــــــُذُر ــا الـــنُّ ــ ـــ ــ ــَن ــ ــم َتـــشـــَفـــــــْع َل ــــ ــلـ ــا َفـ ــ ــَذرَنـ ــ ــــ ــ َوَكـــــــــــم َنـ

ــم ـــ ـــ ــُك ـــ ــَع ــرَف ـــ ـــ َي ــِد  ــلـ ــــ ــُخـ ــلـ لِـ أن  هللُا  َقــــَضــــى  َفـــَقـــــــد 
ــِدُر ـــَـ ــتـ ــــ ــقـ ــــ ــِر ُمـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــاألم ــ ــن ِب ــ ـــ ــ ــَم ِبــــالــــلــــِه َم ــــ ــعـ ــــ ــِنـ ــــ ــــ َفـ

ــا ــــ ــــ ــَنـ ــاِرَقـ ــــ ــــ ــَفـ ــــ ُتـ أن  َشـــــــــــاَءت  هللِا  َمـــِشـــيـــــــَئـــــــُة 
ــُر ــــ ــــ ــُمـ ــُعـ الـ َيـــنـــَتـــهــــِـــي  ــاٍم  ــ ـــ ــ ــَت ــ ـــ ــ ِخ ــِك  ــســ ــ ــِم ــ ـــ ــ ِب َوَأن 

ــــــُه ــــــُتـ ــــــَمـ ــــــكـ ِحـ هللِا  َوِعـــــــــنـــــــــَد  َقـــــَضـــــــــــاٌء  َهــــــــــــــذا 
الـــَبـــــــَشـــــــُر الــــَخـــــــــالِـــــــــِق  ــاَء  ــ ـــ ــضــ ــ ـــ ــ َق َيـــــــــــــــــُردُّ  َوال 

ــا ــــ ــــ ــَدَهـ ــــ ــــ ــُن َيـــــا َمـــــن ُكـــنـــــــَت َوالِـ ــ ــَري ـــحــ ــــــَك َبـ ــتـ َبـــكـ
ــُر ــ ـــ ــ ــَج ــ ــــشَّ ــُر وال ــيــ ــ ـــ ــ ــَط ــ ـــــــَراَب َوَنـــــــــــاَح ال ــى الـــــــتُّ ــ ــَكـ ــ َبـ

ــَلــهـــَـــــا ــوَداَء َجـــــلَّ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــــــَســـت ِحـــــــَلـــــــاً َس ــــد اكـــــــتــــَـ ـــ ــ َق
ــُر ــــ ــَمـ ــــ ــَقـ ــا الـ ــ ـــ ــ ــه ــ ــزَن ــ ــاَكـــــــى ُح ُحـــــــــزٌن َعــــِظــــيــــٌم َوَحـــــ

ــَوًى َوأســــــًى ــ ــــ ــ ــن َجـ ــ ــِدَك ُذبــــَنــــا ِمـ ــ ــقـ ــ ــن َهـــــــوِل َفـ ــ ِمـ
ــَدًا فـــي مـــا َأَتـــــــــوا ُعـــــــــِذُروا ــ ــ ـــ ــ ــ َمــــن َيـــفـــــــِقـــــــُدوا َوالِ

ــٍد ــَلـ ــــ ــــ َجـ ــي  ــ فـ ـــــــــــبـــَر  الـــصَّ إالَّ  ــُك  ــ ــِل ــ ـــ ــ ــم ــ َن ــَس  ــ ــيـ ــ ــــ ــ َوَلـ
ــُروا ــ ــَبـ ــ َصـ األَســـــــى  ــي  فــ ــاًدا  ــ ــ ــَب ــ ــ ِع ــِزي  ــ ــجـ ــ َيـ َوهللُا   

ــــــُرَكـــنـــا ــــــتـ َوَتـ ــي  ــِضـ ــمـ َتـ َأن  ــفــــِس  ــ ــنَّ ــ ال ــي  فــ ــزُّ  ــ ـــ ــ ــُح ــ َي
ــُر؟ ـــ ــِت ـــ ــســَت ـــ َي ــدَر  ــــ ــَبـ ــــ الـ َعـــِهـــــــدَنـــــــا  ــد  ــــ َقـ َأَبـــعـــــــَد أن   

ــلَّ ُمـــنـــعـــِقـــــــًدا ــ ـــ ــ ــي َظ ــ ــاِن ــ ــَس ــ ــِري، لِ ــ ـــ ــ ــك ــ َقـــــــد َحـــــــاَر ِف
ــد َخـــاَنـــــــتـــــــِنـــَي الـــــــِفـــــــَكـــــــُر ــ ـــ ــ ـــ ــ ــوُل َوَق ــ ــــ ــ ــــ ــ َمــــــــاذا َأُقـ

ــًرا ـــ ـــ ــِخ ــَت ـــ ــف ـــعـــــــَر ُم ــــــَك الـــشِّ ــُب ِفـــيـ ــ ــُت ــ ــد ُكـــنـــُت أك ــــ َقـ
ــُر ــــ ــِطـ ــَعـ ـــعـــــــَر َدوًمــــــــــا ِذكـــــــــــــُرَك الـ ــَب الـــشِّ ـــ ــيَّ َوَطـــــــــ

ــــــي ــِمـ ــــ َأَلـ ــن  ــ ـــ ــ ِم َأقـــــــــــــَدُر أن أرِثــــيـــــــــَك  ِبـــــــــتُّ  ــا  ــ ـــ ــ َم
ــِذُر ــــ ــَتـ ــــ ــعـ ــُر َيـ ــ ــب ــ ــِح ــ ــلَّ ال ــ ــ ـــ ــ ــ َعـــصــــَـــى الـــــَيـــــــــــَراُع َوَظ

ــي ــِن ـــ ــُم ـــ ــِه ــل ــا ِمـــــــن ُكـــــــنـــَت ُت ــ ــَك ي ــ ـــ ــ ــي ــ فــكـــــيـــــَف أرِث
ــُر ــ ــِس ــ َع َذا  ِانَّ  ِمـــــدًحـــــا  ــَر  ــ ـــ ــعــ ــ ــــشِّ ال أكـــــــــُتــــَب  أن 

ــا ــنـــ ـــ ــَت ــِن َقـــــــد َأدَمـــــــــيــــَت ُمــهــَجـــ ــيـ ــــ ــَبـ ــَي الـ ــ ــاِعـ ــ ــا َنـ ــ َيـ
ـــــــــَهـــــــــا الـــــــَقـــــــــــَدُر ــا َأيُّ ــ ــَنً ــ ــي ــ ـــ ــ ـــــــلـــــــَت ِح ــاَّ َتـــَمـــهَّ َهـــــــــ

ـــــــُلـــــــُه ــا ُنـــَبـــــــجِّ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــنَّ ــ ـــ ــ ــا َوالِـــــــــــــــــــًدا ِك ــ ـــ ــ ــَن ــ ـــ ــ ــَت ــ ـــ ــَرمــ ــ ـــ ــ َح
ِمـــَنـــــــــــَك أو َحـــــــــَذُر ِفـــــــــــــَراٌر  ــي  ــِنـ ــــ ــغـ ُيـ َكــــــــاَن  ــا  ــ ــ َم

ــم ـــ ــُك ـــ ــَل ــاِئ ــضـــ ـــ َف ــنـــَســـى  ــــ َنـ أو  َنـــــــنـــَســـاَك  ــَف  ــــ ــيـ ــَكـ َفـ
ــِذُر ــــ ــَجـ ــنـ ــَس َيـ ــيـ ــــ ــي الـــَحـــــــَنـــاَيـــا َلـ ــم فــ ــــ ــُكـ ــبٌّ َلـ ــ ـــ ــ ُح

ــُرُه ــ ـــ ــ ـــ ــ ــذُك ــ ـــ ــ اِء َن ـــــــــــــرَّ ـــــــــَداِئـــــــــِد والــــــضَّ ــَد الــــشَّ ــ ـــ ــ ــْن ــ ـــ ــ ِع
ــُر ــــ ــِظـ ــَتـ ــــ ــنـ ــِد اأَلمـــــــــــــِر َنـ ــ ــــ ــ ــِديـ ــ ــَف َشـ ــ ـــ ــشــ ــ َوِمــــــنــــــُه َك

ــُه ــــ ــــ ــُعـ ــرَفـ ــــ ــاِد ِشـــــَعـــــــــــاًرا ُكـــــــنـــــــَت َتـ ــ ــــ ــ ــِبـ ــ ــبُّ الـ ــ ــــ ــ ُحـ
ــُر ــــ ــِصـ ــــ ــَتـ ــنـ ــَت َتـ ــ ـــ ــ ــن ــ َولِــــلـــــــــُمــــــــــــــَواِطــــِن َدوَمـــــــــــــــًا ُك

ــُرُه ــُشـ ــــ ــنـ ــــ ــاِل َتـ ــ ـــ ــ ــي ــ ـــ ـــاِنـــَي فــــي األجــ ـــــــَفــــــــ ــتَّ َفـــــــــنُّ الـ
ــُر ــِش ـــ ــَت ـــ ــن ـــ ــاِس َي ــ ـــ ــ ــنَّ ــ ــــفـــــَــــاُؤُل َبـــــــيـــَن ال ــَك الــــتَّ ــ ـــ ــ ــَن ــ ِم

إذ َشـــعـــــــبــــِـــَك  ــزُّ  ــ ـــ ــ ـــ ــ ِع ِإالَّ  ــَك  ــ ـــ ــ ــمُّ ــ ـــ ــ َه ــاَن  ــ ــ ـــ ــ ــ َك َمــــــا 
ــُر ـــ ـــ ــِق ـــ ـــ ــَت ـــ ــف ـــ ــوَم َن ــ ـــ ــ ــي ــ ــــذا ال ـــ ــ ـــ ــ ــَك َه ــــ ــِبـ ــــ ــلـ لِـــِمـــثـــــــِل َقـ

ــم ـــ ــُك ـــ ــُم ـــ ــؤلِ ـــ ُي َكـــــــاَن  ــم إذ  ـــ ــُك ـــ ــِب ـــ ــل ـــ َق ــُن فــــي  ــ ــَري ــحــ ــ َب
ــُر  ــــ ــــ ــَطـ ــــ ــــ َخـ ــا  ــــ ــــ ــهـ ـ ــسَّ مـ أو  َكـــــــــــــــَدٌر  ــا  ــ ـــ ــ ــه ــ ــاَب ــ َش َلـــــــــو 

ــُة ِنـــــــــبــــَراًســــا لِــَنــهـــــَضـــــتـــِــَنـــــا ــــ ــَفـ ــيـ ــــ ــِلـ ُكـــــــنـــــــُتـــــــم َخـ
الـــَبـــصــــَـــُر؟ ــَر  ــِكـ ــنـ ُيـ َأن  ــى  ــَحـ ـ ــضُّ الـ ــِس  ــمـ ــَشـ لِـ ــْل  ــ ــَه ــ َف

ُعـــــنـــــــــــَواُن ُكـــــــــلِّ َنــــَجـــــــــاٍح َكـــــــــــاَن َبــصــَمـــــَتـــــُكـــــم
ـــــــَفـــــــــــُر  ــُه الـــــــظَّ ــ ــــ ــ ــاَلـ ــ ــٍد َبـــَذلـــــــــــُتـــــــم َنـ ــ ـــ ــ ــه ــ ــلُّ ُج ــ ــــ ــ ــــ ــ َوُكـ

ــا ـــ ـــ ــَن ــَت َل ــــ ــْعـ ــنـ ــِر أوَتـــــــــــــاًرا َصـ ــــ ــكـ ــِفـ ــِب الـ ــ ـــ ــ ــاِق ــ ِمـــــن َث
ــــَحـــــــــِت األقـــــــــــــــــــَواُس َواألُطـــــــــــــــــُر  ــا َتــــَســــلَّ ــ ـــ ــ ــه ــ  ِب

ــي ِرَمــــاَيـــــــــِتـــــــــِه ــ ــــ ــ ــاٌح ِفـ ــ ــــ ــ ــَجـ ــ ــــ ــ فـــــــَمـــــــا لِـــــــــــــــــَراٍم َنـ
ــُر ــــ ــــ ــُه َوَتـ ــ ـــ ــ ــي َقـــــــــوٍس َل ــم َيـــُكـــــــْن ِمـــــــنـــــــَك فــ ــ إن َلـ

ــا ـــ ــَن ـــ ــِت ــَم ــل ــِد ِك ــيـ ــــ ــوِحـ ــــ ــَت الـــَحـــــــريـــَص عـــلـــى ُتـ ــ ــن ــ ُك
ــُر  ــ ـــ ــ ِخ ــدَّ ــ ـــ ــ ــَت ُجــــهـــــــــًدا ِبـــــــــَهــــذا اأَلمـــــــــــــِر َت ــ ـــ ــ ــن ــ َمــــــا ُك

ــِل ُمـــلـــتــــَـــــــــــِزًمـــا ــــ ــــ ــمـ ـ ــد َغـــــــــــــَدوَت ِبـــــــَلـــــــمِّ الـــشَّ ــ ــــ ــ َوَقـ
ــَرُر ــ ــــ ــ َضـ أو  َذاَك  َعـــــــــن  َمـــــــــرٌض  ــم  ــُكـ ــِنـ ــــ ــثـ يـ َلــــــم 

ــا ــــ ــنـ ــــ ــدَوَتـ ــــ ــَت ُقـ ــ ـــ ــ ــن ــ ــاَك َيــــــا َمــــــن ُك ــ ــدن ــ ـــ ــ ــَق ــ ـــ ــ ــــــــا َف إنَّ
ــُر ــــ ــَبـ ــــ ــِعـ ــُذ الـ ــ ـــ ــ ــؤَخ ــ ـــ ــ ــت ُت ــ ـــ ــ ــاَن ــ ــن ِفــــَعـــــــــالِــــَك َك ــــ ــِمـ ــــ َفـ

ــٌل ــــ ــَلـ ــــ َخـ اَل  ــُص  ــ ـــ ــ ــق ــ َن ال  َواِجـــــــــَبــــُكـــــــــم  يـــــــــــــــَت  َأدَّ
ـــــــاِر َتــنــَتـــــِظـــــُر  َمـــــا َكـــــــنـــَت َغـــــــيـــَر ِرَضــــــــا الـــَجـــــــبَّ

ــا ــ ـ ــَنً ــ ــــ ــ ــي درِبـــــهـــــــــــا َزمـ ــ ــ الَزمـــــــــــــــَت َبــــحــــَريــــَنــــنــــا ف
ــن َنــــَظـــــــــُروا ــ ـــ ــ ــَم ــ ــَواٍن لِ ــ ــــ ــ ــنـ ــ ــِصـ ــ ــَك ِكـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــل اَلَزمـ ــ ـــ ــ  َب

ــا َيــِقـــــَظــــــًــا ــ ــ ــاِرًس ــ ــ ــــــم َح ــُتـ ــــ ــنـ َفـــــــمـــا افـــتـــَرقـــــــَتـــــــا َوُكـ
ــُر ــــ ــَظـ ــــ ـ ــنَّ ــُع والـ ــ ــم ــ ــسَّ ــ ــِق َفـــــأنـــــَت ال ــ ــِريـ ــ ـ ــطَّ ــ ُطــــــــوَل الـ

ــٌل ــــ ــَثـ ــــ ــُه َمـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــا َجـــــــــــــــــَواًدا َمـــــــــا َل ــــ ــَدنـ ــــ ــــ ــقـ ــــ ــا َفـ ــ ــ ـــ ــ ــ ِانَّ
ــِذُر ــــ ــَتـ ــــ ــــ ــعـ ــا َرَأيـــــــــــَنـــــــــــاُه َعـــــــــــن إحــــــَســــــاِن َيـ ــــ ــمـ ــــ َفـ

ــُه ــــ ــــ ــِرُفـ ــــ ــصـ ــًا لـــيـــــــَس َيـ ــــ ــيـ ــــ ــِبـ ــــ ــا َنـ ــ ــدَن ــ ـــ ــ ـــ ــ ــَق ــ ــا َف ــ ــــ ــ ـ إنَّ
ــَدُر ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ َك َوال  َأشــــــَغـــــــــــــاٌل  ِم  ــرُّ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــَكـ ــ ــــ ــ ـ ــتَّ ــ الـ َعـــــــــِن 

ــا َصــــــــاِدًقــــــــا َوِرًعـــــــــــا ــ ــــ ــ ـ ــيًّ ــ ــــ ــ ــا َوِفـ ــ ــدَن ــ ـــ ــ ـــ ــ ــَق ــ ـــ ــ ـــــــــا َف إنَّ
 ِفــــيــــِه الــــــُمـــــــــــــُروَءُة َواإلْيـــــــــــَثـــــــــــاُر ُتـــخـــَتـــــــَصـــــــــــُر

ــــــُه ِحـــــــَكـــــــــــٌم ــــ ــــــولـ ــــ ــا َقـ ـــًـ ــَمـ ــــ ــــــيـ ــِلـ ــــــا َحـ ــــــدَنـ ــــ ــَقـ ــــ ـــــــــا َفـ إنَّ
ــــــيـــٍم َصـــــــــاَر َيــعــَتــــــــِبــُر ــــ  ِمـــــــن َقـــــــــــولِـــِه َكـــــــم َحـــِكـ

ــًدا ــ ـــ ــ ـــ ــ َتـــبـــــــــــَقـــى َخـــِلـــيـــــــَفـــــــــــُة ِفـــــي ِوجـــــــَداِنـــــــَنـــــــا َأَب
ــا ُســــِطــــُروا ــ ـــ ــ ــَوَف ــ ــاٍن فــــي ال ــ ـــ ــ ــَع ــ  َرمــــــــًزا أِلســــَمــــى َم

ــــــًة ــــــنـــْزَلـ ــــ ــاِء َمـ ــــ ــــ ــَيـ ــلـ ــَعـ ـــــــــــَك فــــي الـ َيـــجـــــــِزيـــــــَك َربُّ
ــُر ــــ ــُثـ ــــ ـــــــــٌص ُكـ ــاٌد ُخــــلَّ ــ ـــ ــ ــَب ــ ـــ ــ ــا ِع ــَك ِفـــيـــهـ ــــ ــــ ــْطـ ــــ ــِبـ ــغـ  َيـ

ــًدا ــ ـــ ــ ـــ ــ ــُم ِبـــهـــــــــــا َرَغ ــــ ــُتـ ــــ ــئـ ــا ِشـ ــمـ ــــ ــــــــــيـــُم َكـ ـــعـ َلـــــــــَك الـــنَّ
ــُر ــ ـــ ــ ـــ ــ ِث ــدَّ ــ ـــ ــ ــاِج َت ــ ــــ ــ ــَبـ ــ ــــ ــ يـ ــدِّ ــ ــــ ــ ــالـ ــ ــــ ــ َوبــــالــــحــــــــــــــِريــــِر َوِبـ

ــَدٌق ــ ـــ ــ ـــ ــ ــا َغ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــاؤَه ــ ــم َســـلـــَســـبــــِـــيـــٌل َم ــ ـــ ــ ـــ ــ ــُك ــ ــرُب ــ ـــ ــ َوُش
ــُر ـــ ـــ ــَه ـــ ــِد َربِّــــــــَك َيـــــــجـــِري َتـــحـــــــَتـــُكـــــــم َن ــــ ــهـ ِمـــــــن َشـ

ــاَن فـــــي َرُجــــــــــــــٍل ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــَزاُء أبـــــــا َسـ ـــ ــــ ــ ــــ ــ ــــع َلـــــــــــَك الـ
ــِذي َنــــــــــــــَذُروا ــ ـــ ــ ـــ ــ ــون ال ــ ــَوفُّ ــ ـــ ــ ـــ ــ َجــــــال ُي ــَم الــــــرِّ ــــ ــــ ــعـ ِنـ

ــاَن َكــــــــــــــاَن َلـــُكـــــــــــم ــ ــَمـ ــ ــلـ ــ ــَزاُء أبــــــا َسـ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــَعـ ــ ــَك الـ ــ ــــ ــ َلـ
ــُر ــــ ــــ ــِهـ ــَتـ ــشـ ــًزا َوِبـــــــاإِلخـــــــــــــــاِص َيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــِزي ــ ــ ــــا َع َعـــــــــمًّ

ــُن َفـــــــقـــــــــــَدِك َمـــــــن ــ ــَري ــ ـــ ــحــ ــ يـــِك َيــــــا َب ـــــــا ُنـــعـــــــــــزِّ إنَّ
ــُر ــــ ــــ ــِدِثـ ــــ ــنـ  أعــــــَطــــــاِك إرًثـــــــــا َعـــِظـــــــيـــًمـــا لـــــــيـــَس َيـ

د. عبد هللا أحمد منصور آل رضي

“َتبَقى َخِليَفُة ِفي ِوجَداِنَنـا َأَبَداً” خليفة بن سلمان شيد الماضي والحاضر... وسيضاء المستقبل بقبسات حكمته
يعـــرف صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة، رحمه هللا، 
أن لـــكل منا يوما نترجل فيه ويســـتعيد 
صاحـــب األمانـــة أمانته، لكن بـــأي حال 
عـــادت األمانـــة هذا هو اإلنجـــاز األعظم 
مـــا  بهـــدوء وأول  الـــذي رحـــل  لســـموه 
نتذكـــره هـــي تلـــك االبتســـامة الواثقـــة 
التـــي جعلـــت منـــه بحـــر مـــن الحكمـــة 
والكـــرم فســـلم األمانـــة راضيـــة مرضية 
بعـــد أن أكمل لنا متـــن وتفاصيل الوطن 
البحريـــن  وقـــال  لنـــا كجوهـــرة  وتركـــه 

والبحرينيين أمانة في أعناقكم.
منـــذ أن أمره والده المغفـــور له صاحب 
خليفـــة  آل  ســـلمان  الشـــيخ  العظمـــة 
بحضـــور مجلس الحكم وهو لم يتجاوز 
فقيدنـــا  مشـــوار  بـــدأ  الســـابعة،  عمـــره 
الكبير في االقتـــراب من نبض البحرين 
تمهيدا ألن يكون الطبيب المداوي، لكل 
مراحلهـــا الاحقـــة بدئـــا بالملـــف المالـــي 
وكذلـــك   ) )المعـــارف  بالتعليـــم  مـــرورا 
تدشين مشـــاريع الكهرباء والمواصات 
الحديثـــة وصـــوال الـــى تنظيـــم مجلـــس 
مجلـــس  لرئاســـة  اهلـــه  الـــذي  الدولـــة 
الوزراء في اول حكومة بعد االستقال 

مباشرة عام ١٩٧١.
أذكر ونحن في الفصل التشريعي األول 
نعايـــش االحتـــكاكات األولـــى بالســـلطة 
الســـلطتين  كانـــت  حيـــث  التنفيذيـــة 
وعلـــى  صاحياتهمـــا  علـــى  تتعرفـــان 
قنـــوات االتصـــال بينهمـــا، فإذا بمشـــادة 
بيـــن أحد النواب مـــع أحد الوزراء بلغت 
مرحلـــة متقدمـــة مـــن الحدة والتشـــنج، 
أدى إلـــى توقع دخول التجربة الجديدة 
فـــي نفق أزمة تنـــذر بانهيار العاقة بين 
الســـلطتين، ومـــن ثـــم انعـــدام التعـــاون 
الذي قد يؤثر سلبا على خدمات الناس.

صبيحـــة اليـــوم التالي للمشـــادة وبدون 
نفاجـــأ  ِبَنـــا  اذا  تـــردد  أو  مقدمـــات  أي 

بدخول فقيد الوطن سمو األمير خليفة 
بن سلمان رحمه هللا في مبادرة ال تليق 
إال بقائـــد جعـــل مـــن وطنـــه ومنجزاتـــه 
أهم من وزارته وحكمته تســـبق ســـيفه، 
واجتمـــع ِبَنا وقال كلمته الشـــهيرة التي 
اصبحـــت دســـتور عملنا وعمـــل الوزراء 
فـــي كل المشـــتركات، قـــال رحمـــه هللا 
)ليـــت الجميـــع تكون له رقبـــة زرافة فا 
تخرج منـــه الكلمة حتى تمر في مختبر 

التفكير والمراجعة(
نجـــاح  ان  عرفنـــا  اللحظـــة  هـــذه  فـــي 
تجربتنـــا النيابيـــة الوليـــدة هـــي نصـــب 
عيـــن األب الحانـــي الـــذي لم يفـــرق بين 
أي ســـلطة في العناية والمتابعة وتوفير 
كل ما من شـــأنه نجاحها وأدائها لدورها 
فـــي منظومـــة النهضـــة الشـــاملة لمملكة 

البحرين.
اذا كيف لنا أن نحصي في عجالة الرثاء 
منجزات فقيـــد البحرين الكبير فيما هو 
يغلق مرحلة ما قبل االســـتقال بإنجازه 
ملفات الوطـــن الكبرى وهو لـــم يتجاوز 

الثاثين عاما بيد، ويدشن باليد األخرى 
مرحلـــة مـــا بعد االســـتقال مشـــمرا عن 
ســـاعدية ليبـــدأ العمل الذي لـــم يتوقف 
قـــط إال حينمـــا أنهكـــه المـــرض وفـــرض 
عليـــه مغـــادرة الوطـــن للمـــرة األخيـــرة، 
لكن بين تكليفه برئاســـة الوزراء و هذه 
الرحلـــة، ٤٩ عاما من العمل الدؤوب كبر 
وكبرت البحرين معه وعبر بها المنعطف 
تلـــو المنعطـــف علـــى مختلـــف االصعدة 

السياسية واالجتماعية واالقتصادية.
عرفـــه الشـــعب البحرينـــي باالبـــن البـــار 
حينما كان يافعا يعاون والده رحمه هللا 
ويشـــد من أزر أخيه المغفور له الشـــيخ 
عيســـى بـــن ســـلمان فـــي حقبـــة ماقبـــل 
االســـتقال، ثـــم عرفـــه بـــاألب الحانـــي 
منذ تســـلمه رئاســـة الوزراء في الحقبة 
الجديدة حقبة االســـتقال وبناء الدولة 
الحديثة واالعتماد على زنود البحرينين 
الشـــاملة،  النهضـــة  لتحقيـــق  وعقولهـــم 
فكان لكل شـــرائح المجتمع منه نصيب، 

وســـموه كان يعرف تطلعـــات باده منه 
تحديدا فآثر حياة الناس وهموم وطنه 
علـــى حياتـــه الخاصة، منذ ذلـــك الوقت 
صرنـــا ننظـــر الى ســـموه بوصفـــه البحر 
الثالـــث الـــذي يكمـــل البحريـــن.. وهـــذا 
امـــر ال يمكن لمـــوت أن يغيـــره بعد تلك 
اللحظـــة بـــل ســـيبقى خليفة بن ســـلمان 
بحرنـــا الثالـــث الذي اليموت فـــي قلوبنا 

وسنجده في كل الجهات.
هكـــذا أرى فقيدنـــا الغالـــي خليفـــة بـــن 
سلمان عصيا على أن يلفه النسيان، كما 
أنه ليس بإمكاننا حصر منجزاته ومآثره 
في عجالة يشاغبنا خالها حزننا وقلبنا 
الـــذي انتهكـــت فاجعـــة الفقـــد ســـجيته 
وقريحتـــه، بل إنني أعلم علم اليقين أن 
ليالينا ســـتكون دائما تفتقد بدرها الذي 
أضـــاء لنـــا فـــي حلكـــة الظـــام الطريق، 
لكـــن عزاءنا أن الخلـــف الذي نعقد آمالنا 
عليهـــم منحتهم الحياة فرصة النهل من 
خبرات فقيدنا الغالي في العشر سنوات 
األخيـــرة، ممـــا أنـــار بصيرتهـــم وأهلهـــم 
ليمســـكوا بشـــعلة الوطن التي تسلموها 

براقة مزدهرة.
وأنـــت يـــا قريـــن قلـــوب كل البحرينيين 
نـــم قريـــر العين فكمـــا شـــيدت الماضي 
والحاضر فإن المســـتقبل ســـيضاء بنور 
قبســـات حكمتـــك الموروثـــة لـــدى خيـــر 

خلف.
ســـائلين المولـــى القدير أن ينـــزل عليك 
رحمته وينير قبـــرك ويجعله روضة من 
ريـــاض الجنـــة ويجعلك مـــع الصالحين 
واألبـــرار تنعـــم بالرضـــا والمغفـــرة. وأن 
يلهـــم جالة الملـــك وولي العهـــد وأبناء 
فقيدنـــا أجمعين وشـــعب البحرين كافة 
الصبر والســـلوان ويخفـــف حزنهم الذي 

يشقي القلوب. 
أحمد بهزاد

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - بنا

البحريـــن  مملكـــة  ســـفارة  اســـتقبلت 
لـــدى جمهوريـــة مصـــر العربيـــة، لليوم 
مـــن  عـــدًدا  التوالـــي،  علـــى  الثالـــث 
الوزراء بالحكومة المصرية والسفراء 
مصـــر  جمهوريـــة  لـــدى  المعتمديـــن 
العربية، وممثلي السفارات، باإلضافة 
مصريـــة،  سياســـية  شـــخصيات  إلـــى 
وذلك لتقديـــم واجب العزاء في وفاة 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة 

بن سلمان آل خليفة رحمه هللا.
و اســـتقبل ســـفير مملكة البحرين لدى 
جمهوريـــة مصـــر العربيـــة والمنـــدوب 
الدائـــم لـــدى جامعـــة الـــدول العربيـــة 
التمويـــن  وزيـــر  الجـــودر،   هشـــام 
والتجـــارة الداخلية علـــي المصيلحي،  
واألميـــن العام األســـبق لجامعة الدول 
العربية عمرو موسى، وكل من سفراء 
الســـعودية والكويـــت والعـــراق وجزر 
واليونـــان  وتايلنـــد  والســـويد  القمـــر 
وســـلوفينيا وجورجيا وكمبوديا، وكل 
مـــن القائـــم بأعمال ســـفارتي ســـلطنة 

لـــدى  المعتمديـــن  وموريتانيـــا  عمـــان 
والملحـــق  العربيـــة،  مصـــر  جمهوريـــة 
الثقافـــي لســـفارة إندونيســـيا، و عبـــد 
الحكيـــم جمـــال عبد الناصـــر، واألمين 
للثقافـــة،  األعلـــى  للمجلـــس  العـــام 
والســـفيرة الســـابقة لجمهوريـــة مصـــر 
العربية لدى مملكة البحرين سها الفار، 
المصـــري  الخارجيـــة  ومســـاعد وزيـــر 
للشـــؤون العربية، ومدير شـــؤون دول 
التعـــاون الخليجـــي واليمـــن  مجلـــس 
العـــام  واألميـــن  الخارجيـــة،  بـــوزارة 
العربيـــة،  الـــدول  لجامعـــة  المســـاعد 

وممثل عن هيئة األونروا بالقاهرة.
مـــن جهتـــه، أعـــرب الجـــودر عـــن بالـــغ 
شـــكره وتقديـــره لكافـــة المعزين على 
مشـــاعرهم األخوية الطيبة والصادقة 
األخويـــة  العاقـــات  تعكـــس  التـــي 
مملكـــة  بيـــن  تجمـــع  التـــي  الوثيقـــة 
العربيـــة  البحريـــن وجمهوريـــة مصـــر 
الشقيقة، داعًيا هللا عز وجل أن يتغمد 

الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.

نيابـــة عن أمير منطقـــة الرياض صاحب 
الســـمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن 
عبدالعزيز آل ســـعود، قـــام أمين منطقة 
الرياض صاحب السمو األمير فيصل بن 
عبدالعزيـــز بن عّياف آل ســـعود، بتقديم 
التعازي في وفاة صاحب السمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، 
رحمه هللا، حيث كان في استقباله سفير 
مملكـــة البحريـــن لـــدى المملكـــة العربية 
الســـعودية الشـــيخ حمود بن عبدهللا آل 
خليفـــة. وقد نقل صاحب الســـمو األمير 
آل  عّيـــاف  بـــن  عبدالعزيـــز  بـــن  فيصـــل 
ســـعود تعازي المملكة العربية السعودية 

قيادًة وحكومًة وشـــعًبا إلى عاهل الباد 
صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  وإلـــى  خليفـــة،  آل 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، وإلى شـــعب 
مملكـــة البحرين، وذلك لوفاة المغفور له 
بـــإذن هللا تعالى صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، 
ســـائًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد 
بواســـع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح 
جناتـــه، وأن يوفق جالـــة الملك المفدى 
وولي العهـــد رئيس الوزراء لما فيه خير 

ونجاح ونماء لمملكة البحرين.

سفارتنا بالقاهرة لليوم الثالث تتقبل التعازي بفقيد الوطن
أمين منطقة الرياض يقدم التعازي في الراحل الكبير

المنامة - بنا

اســـتقبلت ســـفارة مملكـــة البحرين في 
لـــدى  المعتمديـــن  الســـفراء  أبوظبـــي، 
دولـــة االمارات العربية المتحدة، وذلك 
لتقديـــم واجـــب العزاء والمواســـاة في 
وفـــاة صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفة بن سلمان آل خليفة، رحمه هللا.

وقامت وزيرة الثقافة والشـــباب بدولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة نـــورة بنت 
محمـــد الكعبي،  بتقديـــم واجب العزاء 
فـــي وفـــاة األميـــر الراحـــل، مســـتذكرًة 
مآثر الفقيد ومسيرته الحافلة بالعطاء 
واإلنجازات العظيمة، داعيًة هللا تعالى 

أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
كمـــا أعـــرب مســـاعد وزيـــر الخارجيـــة 
للشـــؤون السياســـية خليفـــه شـــاهين  ، 
عـــن بالـــغ التعـــازي والمواســـاة بوفـــاة 
الفقيـــد، ســـائًا المولـــى عـــز وجـــل أن 
يتغمد الفقيد بواســـع رحمته ورضوانه 
يلهـــم  وإن  جناتـــه  فســـيح  ويســـكنه 

أســـرة آل خليفة الكرام وشـــعب مملكة 
البحرين الصبر والسلوان.

الشـــؤون  مستشـــار  عبـــر  حيـــن  فـــي 
شـــؤون  بـــوزارة  والدينيـــة  القضائيـــة 
البحـــوث  مجمـــع  عضـــو  الرئاســـة 
اإلســـامية باألزهـــر الشـــريف علـــي آل 
هاشم، ، عن أحر التعازي بوفاة صاحب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
أن  القديـــر  العلـــي  داعًيـــا  خليفـــة،  آل 
يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.

من جانبه، أعرب سفير مملكة البحرين 
فـــي أبوظبي الشـــيخ خالـــد بن عبدهللا 
آل خليفـــة، عـــن بالـــغ شـــكره وتقديـــره 
لكافة المعزين على مشاعرهم األخوية 
الطيبـــة التـــي تعكـــس المســـار المتميز 
للعاقات األخويـــة الوطيدة مع مملكة 
أن  وجـــل  عـــز  هللا  داعًيـــا  البحريـــن، 
يتغمـــد الفقيـــد الراحـــل بواســـع رحمته 

ورضوانه.

المعزون في سفارة أبوظبي: إنجازاته عظيمة

المنامة - بنا

اســـتقبلت ســـفارة مملكـــة البحرين لدى 
جمهوريـــة الجزائـــر، عدًدا من الســـفراء 
المعتمدين في الجزائر والمسؤولين في 
الدولـــة؛ وذلك لتقديم واجب العزاء في 
وفاة المغفور له بإذن هللا تعالى صاحب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان 

آل خليفة رحمه هللا.
وقد أعرب المعزون عن خالص تعازيهم 
وصـــادق مواســـاتهم إلـــى مقـــام عاهـــل 

البـــاد صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، وإلى األسرة المالكة 
الكريمة وشـــعب مملكـــة البحرين األبي، 
مســـتذكرين إســـهامات األميـــر الراحـــل 
في خدمة األمتين العربية واإلسامية، 
وتعزيـــز األمـــن واالســـتقرار واالزدهـــار 
فـــي المنطقـــة والعالـــم، ومـــا حققـــه من 

منجزات المعة على كافة المستويات.

المعزون في الجزائر: إسهامات الراحل المعة



قال الشوري جمال فخرو إن األمير الراحل أول من أدخل فكرة تنويع 
االقتصاد وتنويع مصادر الدخل في منطقة الخليج العربي، وحّول البحرين 

إلى مركز مالي مرموق تبوأنا بسببه مراكز متقدمة على الساحة الدولية.

التاريخ شاهد

قــالــت الــشــوريــة هــالــة رمـــزي إن 
“الــتــاريــخ شــاهــد على إنــجــازات 
ــر الــــــراحــــــل فــي  ــ ــ ــي ــ ــ ــو األم ــمــ ســ
مجاالت عدة كالصحة والتعليم 
والرياضة  والتجارة  والصناعة 

والتنمية المستدامة”.
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أعضاء لــم يســتطيعوا حبس دموعهــم وآخرون خنقتهــم العبرة

“الشورى” يعقد جلسة حزينة لتأبين األمير الراحل

عقدت جلسة حزينة لمجلس الشورى؛ لتأبين فقيد البالد الكبير صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب هللا ثراه.

أنفســـهم  شـــوريون  يتمالـــك  ولـــم 
خنقـــت  فيمـــا  دموعهـــم  وانهمـــرت 
العبـــرة اآلخرين في جلســـة اتشـــح 
أعضاؤها بالسواد ورثاء قائد حكيم 

ومحنك.
وقـــال رئيس مجلس الشـــورى علي 
الصالح إن ســـمو األمير الراحل يعد 
رمـــزا وطنيـــا قـــاد العمـــل الحكومي 
بـــكل حكمة وحنكـــة واقتدار، ونهج 
قويم ومبادئ راســـخة، وإن ســـموه 

القامـــة الوطنية التي جعلت الوطن 
والمواطن على سلم األولويات على 
مدى 50 عاما من العمل المتواصل.

وأشـــار إلى أن سموه تمكن من بناء 
مســـيرة نجاحات وإنجازات شاملة 
البحريـــن  مملكـــة  أصبحـــت  حتـــى 
يتميـــز  فســـموه  يحتـــذى،  نموذجـــا 
بالقيادة المســـؤولة والطموحة التي 
ال تعـــرف الكلل وال الملـــل في تلبية 

احتياجات المواطنين.

ولفت إلى أن مشاعر الحسرة واأللم 
التـــي أظهرها المواطنـــون والتعازي 
والمواســـاة التـــي كتبـــت فـــي ســـمو 

األمير الراحـــل، يقدم داللة واضحة 
على المكانة العالية التي يحظى بها 

سموه في قلوب أبناء الوطن.

الرئيس الصالح يقف دقيقة حداد ببداية الجلسة

قالت الشـــورية جهاد الفاضل إن حزن البحرين كبير 
بوفـــاة األميـــر الراحل الذي أدمـــى قلوبنا برحيلـــه، فهو الرمز 
والقـــدوة والمحنـــك الحكيم، وال تســـتوعب لغـــة حجم رجل 

بحجم سمّوه.

حزن البحرين كبير

قال الشـــوري حمـــد النعيمـــي “إننا فقدنـــا جميًعا 
رمـــًزا مـــن رمـــوز بالدنـــا يصعـــب تعويضـــه، الـــذي أفنى 

حياته في خدمة دينه ووطنه وشعبه”.

رمز ال يعوض

قالت الشورية جميلة سلمان إن “من الصعب أن أقف 
ألرثـــي مـــن كان أبـــا للوطـــن.. كل الكلمـــات لن تنصـــف الفقيد 
حقـــه.. والغصة في حنجرة الوطن أعظم من الكالم عن مآثر 

سمّوه رحمه هللا”.

غصة الوطن

بين الشـــوري درويش المناعي بأن رحيل سمو األمير 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة تـــرك جرًحا غائـــًرا في نفوس 
البحرينييـــن جميًعا، وإن مـــا قدمه من خدمات جليلة لبناء 
الوطن والنهضة بأبنائه يمثل إرًثا تاريخًيا وحضارًيا كبيًرا.

قـــال الشـــوري علـــي العـــرادي “إن فقيـــد الوطـــن الكبيـــر قـــاد 
السلطة التنفيذية لعقود عديدة باقتدار من العطاء واإلنجاز والبذل 
وتحقيـــق الريـــادة الوطنيـــة، وكان الحكومة في روح إنســـان، حيث 
وضع اإلنسان وتقدمه ورعايته في كل مناهج الحكومة ومبادراتها”.

ذكـــرت الشـــورية منـــى المؤيد بـــأن “األميـــر الراحل 
لمشـــاكلهم  ويســـتمع  المواطنيـــن  جميـــع  مـــن  قريبـــا  كان 
حـــل  فـــي  لالجتهـــاد  المســـؤولين  ويدعـــو  واحتياجاتهـــم 

مشاكلهم وتحسين ظروفهم”.

حالل المشاكلالحكومة في إنسانجرح غائر

قـــال الشـــوري عبدالرحمـــن جمشـــير إنـــه ال يقف 
لرثـــاء وذكر مناقب الراحـــل الكبير، بل يرثي وطًنا تمثل 
في خليفة بن ســـلمان، وهو األمير الشـــعبي الكبير الذي 

سطر التاريخ بأحرف من نور.

األمير الشعبي

ذكـــرت الشـــورية دالل الزايـــد بأن مـــن الصعب 
رثـــاء رجل غـــاٍل، فهـــو أب للجميع وعاصرتـــه األجيال 
ولمســـنا فيـــه معانـــي األبـــوة، ففـــي القلـــب حـــزن كبير 

لفقده.

أب للجميع

تنويع االقتصاد

لفـــت الشـــوري أحمـــد الحـــداد أن ذكـــرى األميـــر 
الراحـــل ســـتبقى طيبة ولها صـــدى بقلـــوب البحرينيين، 
وستظل استحقاقات إنجازات سموه حاضرة دائما فيما 

أسسه من مبادرات ومشروعات.

ستبقى الذكرى

قـــال رئيس هيئـــة المستشـــارين القانونييـــن بمجلس 
الشورى نوفل غربال “إن األمير الراحل كان في دنيا السياسة 
طـــودا أشـــّما، وفي عالـــم االقتصـــاد َيّما ِخضّمـــا، وكانت نظرته 

تنفذ دوما إلى ما وراء قّمة ذلك الطود من أبعاد وآفاق”.

طود أشم

قال الشوري بسام البنمحمد إن “األمير الراحل مدرسة 
في كل شـــيء، ومدرســـة في األخالق، ومدرسة في السياسة، 
ومدرســـة فـــي اإلدارة، ومدرســـة فـــي االقتصـــاد، وتعلمنـــا من 

سموه الكثير، وكذلك تعلم الوطن من هذه المدرسة”.

مدرسة األمير

قـــال الشـــوري محمـــد علي حســـن إن “فقيـــد البحرين 
الكبيـــر كان نافـــذ البصيـــرة قـــوي العقيـــدة الوطنيـــة والعربية 
واإلســـالمية”. وذكر الشوري خالد المسقطي إن الكلمات تعجز 

اليوم عن الوفاء بحق قامة وطنية كبيرة.

قوي العقيدة

قال الشـــوري صادق آل رحمة إن األمير الراحل لم 
يكســـب محبة أهل البحرين فقط بل كسب محبة واحترام 
العالـــم، وال أدل علـــى ذلك إال األوســـمة وشـــهادات التقدير 

التي منحت لسموه رحمه هللا في جميع بقاع الدنيا.

أوسمة العالم

قـــال الشـــوري جـــواد بوحســـين إن خســـارة البحريـــن 
كبيـــرة بوفـــاة األميـــر الراحـــل، والفقـــد شـــمل الـــدول العربيـــة 
واإلســـالمية، وذلـــك ألن الفقيـــد الكبير يحظى بمكانة ســـامية 

في قلوب الجميع، وله أياد بيضاء وناصعة النور مع الجميع.

ناصع النور

قـــال الشـــوري منصور ســـرحان إن نهار يـــوم األربعاء 
الماضـــي تحـــول إلـــى ظـــالم فـــي عيوننـــا مع نبـــأ وفـــاة األمير 
الراحل. وذكر الشـــوري أحمد العريض بأن الراحل وّفر نعمَتي 

الصحة واألمان وتوفرت بهما النعم األخرى طوال 5 عقود.

األربعاء المظلم

لفت الشـــوري ياسر حميدان بأن “الكلمات مهما كثرت 
ال تفـــي األميـــر الراحل حقـــه، فإنجازاتـــه أكبر مـــن أن تحصى 
وما حققه للبحرين أســـمى وأعظم”. وذكرت الشـــورية نانســـي 

خضوري بأن الراحل قدم خدمات جليلة لكل اإلنسانية.

إنجازات ال تحصى

أشـــار الشـــوري محمـــد الخزاعـــي بـــأن األميـــر الراحل 
يغيب عنا بجسده وتبقى معنا روحه، مستذكرين ذلك اإلنسان 
الخلـــوق المحب صادق الوعد الـــذي تجمعت فيه صفات يندر 

أن نجدها إال في من أنعم هللا عليهم بمحبة اآلخرين.

صادق الوعد

قال الشـــوري نـــوار المحمـــود إن األميـــر الراحل 
كان القائـــد الملهم الحكيم، ووالد الجميع واألب الحنون 
والرجـــل المتواضع الذي أحب الناس فأحبوه، وســـتبقى 

أعماله ومواقفه وسيرته ماثلة أمامنا جميعا.

الملهم الحكيم

قال الشـــوري صبـــاح الدوســـري إن األميـــر الراحل 
أســـهم فـــي بنـــاء نهضـــة البحريـــن التنمويـــة والحضاريـــة 
وساهم في نشـــر قيم التسامح والمحبة والود بين شعوب 

العالم وفي تعزيز عالقة البحرين الخارجية والداخلية.

ناشر التسامح

قـــال الشـــوري عبـــدهللا الدوســـري إنـــه “عندمـــا تقـــف 
الكلمات عاجزة عن التعبير بما نشعر به، فإننا أمام خطب جلل 
تشل فيه مفردات الكالم وتتحول الحروف إلى دموع تسكبها 

عيون بكت بصدق وحب رجالً من أوفى الرجال”.

حروف دامعة

قال الشـــوري يوســـف الغتم “إن البحرين واألمة 
العربية واإلســـالمية فقدوا قائًدا حكيًما وأميًرا معطاء، 
وهـــو بانـــي نهضـــة البحريـــن ورجـــل المهمـــات الوطنية، 

ومؤسس االزدهار والتقدم في الوطن”.

رجل المهمات

لألميـــر  أن  الـــدالل  ابتســـام  الشـــورية  بينـــت 
الراحـــل رؤيـــة ثاقبة في قضايا الوطـــن ويضع لها حلواًل 
دبلوماســـية، آخًذا بعيـــن االعتبار الجوانـــب االجتماعية 

واالقتصادية والسياسية كافة، وكان سموه رجل فكر.

حلول دبلوماسية

قال الشوري عادل المعاودة إن لألمير الراحل في كل 
زاويـــة في البحرين موقف وتاريخ، وأحبته كل طرق المحرق 
وأهلهـــا من صغيرها وكبيرهـــا، ومن ذكرها وأنثاها، وكان يقف 

مع الجميع، وال يترك الكبير حتى يعطيه حقه.

أحبته كل طرق المحرق

قالـــت الشـــورية فاطمة الكوهجـــي “إن البحرين 
فقـــدت المعلـــم المحنـــك الذي حـــّول مجلســـه المضياف 
إلى مدرســـة تقدم اإلرشـــادات القيمـــة لتكون في صالح 

الوطن والمواطنين”.

المعلم المحنك

الفضالـــة أن “األميـــر  الشـــورية ســـبيكة  ذكـــرت 
الراحـــل كان والـــد الجميـــع، ونذر حياتـــه لخدمة الوطن 
والقائـــد  الحنـــون  الوالـــد  فقدنـــا  وبرحيلـــه  والمواطـــن، 

والقدوة”.

الوالد الحنون

قـــال الشـــوري فؤاد الحاجـــي إن البحرين فقدت 
قائـــًدا حكيًما محنـــًكا وقامة لها بصماتها المشـــهودة في 
النهضة الشـــاملة لمملكة البحرين، ورجاًل مخلًصا ســـّخر 

حياته وجهده لخدمة مليكه ووطنه وشعبه.

قائد محنك
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البحريـــن  لمعهـــد  العـــام  المديـــر  رفـــع   
 )BIBF( والماليـــة  المصرفيـــة  للدراســـات 
أحمد الشـــيخ، خالص التعازي والمواساة 
إلى مقـــام عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، وإلى 
ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى رئيس 
الـــوزراء، صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 

ســـلمان بن حمد آل خليفة وعموم العائلة 
المالكـــة وشـــعب البحريـــن الكـــرام، بوفاة 
المغفور له بإذن هللا تعالى صاحب السمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
)طيب هللا ثراه(، ســـائاًل هللا العلي القدير 
أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح 

جناته. 
وأكد الشـــيخ أن ذاكرة البحرين ستحفظ 
إسهامات ســـموه في توفير ســـبل الدعم 

كافة لتطويـــر الكوادر البحرينية في أبرز 
القطاعـــات الحيوية في المملكة، الســـيما 
القطـــاع المصرفـــي والمالي الـــذي لطالما 
حظـــي بدعـــم واهتمـــام ســـموه الراحـــل 
لعقود طويلـــة، انطالًقا من إيمان ســـموه 
االســـتثمار  أن  الالمحـــدود  هللا(  )رحمـــه 
في الثروة البشرية الوطنية يعد الركيزة 
األولـــى في مســـيرة الـــدول علـــى طريق 

النماء والتقدم. 

كما اســـتذكر الشيخ المســـيرة التاريخية 
التـــي قادهـــا ســـمو األميـــر الراحـــل فـــي 
دعـــم القطـــاع المصرفـــي والمالـــي الـــذي 
تحظـــى فيه البحريـــن اليـــوم بمركز رائد 
في المنطقة كمســـاهم رئيسي في تعزيز 
دعائـــم النهضة االقتصادية والتنموية، إذ 
أرســـى ســـموه )رحمه هللا( مبادئ العطاء 

في ترسيخ أسس هذا القطاع ونمائه. 
وأشـــار الشـــيخ إلى أن اإلرث الـــذي خّلفه 

سموه، يشكل نموذًجا يحتذى به ومسلًكا 
مـــن  والقادمـــة  الحاليـــة  لألجيـــال  نيـــًرا 

القيادات المصرفية في المملكة.
داعًيـــا المولـــى عـــز وجـــل أن يتغمد فقيد 
الوطـــن بواســـع رحمته ويســـكنه فســـيح 
جناتـــه وأن يلهـــم أصحاب الســـمو من آل 
خليفـــة الكـــرام، وعمـــوم شـــعب البحرين 

الصبر والسلوان.
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“المستقبل الشبابية”: نستلهم مناقب األمير الراحل كقدوة بالعمل الوطني
أن  الشـــبابية  المســـتقبل  جمعيـــة  أكـــدت 
المغفور له بإذن هللا تعالى صاحب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
طيب هللا ثراه، كان وسيبقى قدوة للشباب 
البحريني في التحلـــي بالعزم والصبر في 
مواجهة التحديات واإلصرار على النجاح 
والعمـــل المتواصـــل علـــى خدمـــة القيـــادة 
والوطـــن وتحقيق اإلنجـــازات، معربًة عن 
خالص التعازي وأصدق المواساة لحضرة 
صاحـــب الجاللـــة الملك وســـمو ولي العهد 
األميـــن رئيس الـــوزراء وآل خليفة الكرام 
وعائلـــة فقيـــد الوطن والشـــعب البحريني 

المخلص الوفي بوفاته رحمه هللا. 
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية صباح 
عبدالرحمن الزياني إن جمعية المســـتقبل 
وعملهـــا  توجهاتهـــا  تســـتلهم  الشـــبابية 
مـــن المســـيرة الحافلـــة بالعطـــاء واإلنجاز 

لصاحب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة رحمه هللا، وتعمل على 
تكريس مناقبه طيب هللا ثراه في نفوس 
الشباب البحريني المخلص الوفي لقيادته 

ووطنه. 
وأضـــاف الزياني أن أحاديـــث وتوجيهات 
ســـموه رحمـــه هللا كانت تجـــد صداها في 
قلـــب كل شـــاب بحرينـــي محـــب لقيادتـــه 
ووطنه، وتشـــكل نبراســـا يحـــدد توجهات 
خدمـــة  فـــي  التطوعـــي  الشـــبابي  العمـــل 
البحريـــن والنهـــوض بهـــا وتفعيـــل طاقات 
الناشـــئة والشـــباب وإرشـــادهم وتأهيلهـــم 
وتمكينهـــم ووضعهـــم علـــى طريـــق البناء 

والتنمية الوطنية. 
نشـــأ  الراحـــل  األميـــر  أن  إلـــى  وأشـــار 
االضطـــالع  علـــى  أظفـــاره  نعومـــة  منـــذ 
بالمســـؤولية وتحمل األمانـــة، ونهض منذ 

ريعان شبابه بعزم متواصل ال يلين بمهمة 
بنـــاء دولة البحرين الحديثـــة، وكان محبا 
لشـــعبه يفتـــح له مجلســـه وقلبه ويســـتمع 
لهم ويشاركهم همومهم وتطلعاتهم، حتى 
أن مجلســـه رحمـــه هللا كان مدرســـة فـــي 

تاريخ وحب البحرين. 

ولفت إلى أن القاصي والداني يشـــهد بأن 
ســـموه طيـــب هللا ثـــراه كان حريصـــا جدا 
على االســـتماع لمناشدات المحتاجين من 
أبناء شـــعبه والتـــي تصله مباشـــرة أو من 
خـــالل وســـائل اإلعالم أو الرســـائل أو عبر 
أيـــة وســـيلة كانت، ومســـارعة ســـموه إلى 
إصـــدار توجيهاته للمعنييـــن في الحكومة 
بتلبيـــة تلك المناشـــدات.  واختتم الزياني 
تصريحـــه بالتأكيد علـــى أن األمير الراحل  
كان مثـــاال حيـــا أمـــام الشـــباب البحرينـــي 
في حب الوطـــن والتفاني واإلخالص في 
العمل، ضاربا سموه خير شاهد على قدرة 
االنســـان على العطـــاء واإلنجاز حتى وإن 
تقـــدم بـــه العمـــر طالما أنـــه مؤمـــٌن بهدفه، 
مـــدرٌك لحجـــم المســـؤوليات الملقـــاة على 
عاتقه، شـــاعٌر بأهميـــة الدور الذي يقوم به 

في خدمة شعبه ووطنه.

صباح الزياني

المنامة - المستقبل الشبابية

ـــرية ـــروة البش ـــتثمار الث ـــن باس ـــل يؤم ـــر الراح ـــام لــــ “BIBF”: األمي ـــر الع المدي

ذاكرة البحرين ستحفظ إسهامات سموه في تطوير القطاع المصرفي

BIBF المنامة - معهد

أحمد الشيخ

 

 أكــد نائــب رئيــس اللجنــة األهلية لتطوير ســوق المنامــة القديم، 
الســمو  لصاحــب  الكبيــرة  اإلســهامات  علــى  النامليتــي،  محمــود 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة طيب هللا ثــراه، في 
إطــاق ومتابعة المشــاريع التنموية فــي مختلف مناطق البحرين 
ا  بما في ذلك ســوق المنامة القديم الذي كان يشــهد اهتماًما خاصًّ
من سموه رحمه هللا منذ ترؤس سموه لبلدية المنامة في ستينات 

القرن الماضي.

 وقال النامليتي إن سمو األمير 
الراحل افتتح في العام 2010 
المرحلـــة األولـــى من مشـــروع 
تطويـــر ســـوق المنامـــة القديم 
والتي امتـــدت من منطقة باب 
البحريـــن وحتى تقاطع شـــارع 
التجـــار، وذلـــك بعـــد تجديـــده 
ســـموه  وواصـــل  وتطويـــره، 
رحمـــه هللا زياراتـــه الميدانيـــة 
“الجميـــع  وأضـــاف  للســـوق، 
يتذكر الفرحة والبشاشـــة على 
وجهـــه رحمـــه هللا عندمـــا كان 
يقـــوم بجـــوالت ميدانيـــة فـــي 
ســـوق المنامـــة ويلتقـــي تجـــار 
الســـوق ويطلع على أنشطتهم 
ويستمع إلى مرئياتهم ويوجه 

فورا إلى خدمتهم”.
ســـوق  إن  النامليتـــي  وتابـــع   
المنامة القديم جزء من مدينة 
التـــي  وضواحيهـــا  المنامـــة 
لـــم تغـــب لحظـــة عـــن وجـــدان 
هللا  رحمـــه  ســـموه  واھتمـــام 
منذ كان رئيًسا لبلدية المنامة، 
ليترجم ذلـــك الحب واالهتمام 
وتشـــريعات  مشـــاريع  فـــي 
اســـتحقت على أثرهـــا أن تنال 
لقب “المنامة عاصمة للسياحة 

العربية في العام 2020”.
دائًمـــا  كان  ســـموه  أن  وأكـــد   
دائّمـــا  المســـؤولين  يوّجـــه 
ســـوق  تطويـــر  مواصلـــة  إلـــى 
المنامـــة ليكون أكثر تنافســـية 
وقـــدرة على اســـتقطاب الزوار 
وأن  والمتبضعيـــن  والســـواح 
يكـــون جامًعا لعراقـــة الماضي 
وحداثة العصر، والحفاظ على 
العريقـــة  التجاريـــة  المحـــالت 
بســـوق  تعمـــل  كانـــت  التـــي 
المنامة القديم لتشجيعها على 

االستمرار.
وأضـــاف النامليتـــي أن جهـــود 
رحمـــه  الراحـــل  األميـــر  ســـمو 
تطويـــر  فـــي  أســـهمت  هللا 
ســـوق المنامة ورفع المســـتوى 
العمراني والحضري له وتطوير 
بنيته وبيئته وتسهيل العوامل 
المتســـوقين  تجـــذب  التـــي 
وتشـــجع  إليـــه  والمرتاديـــن 
التجار على توسيع نشاطاتهم 
فيـــه مـــع الحفاظ على أنشـــطة 

والمتوارثـــة  التراثيـــة  الســـوق 
بيـــن تجـــاره منـــذ عقـــود، وأن 
يبقـــى مـــن المعالـــم الســـياحية 
والتجاريـــة المهمة التي ميزت 
ـــا على  مملكـــة البحريـــن تجاريًّ

مدى العصور.
الحكومـــة  أن  إلـــى  وأشـــار   
الموقـــرة برئاســـة ســـمو األمير 
تعمـــل  دائًمـــا  كانـــت  الراحـــل 
علـــى  ســـموه  بتوجيهـــات 
األســـواق  علـــى  المحافظـــة 
التقليديـــة في مختلف مناطق 
المملكـــة ومنهـــا ســـوق المنامة 
القديـــم بما يعـــّزز من دوره في 
دعم عجلـــة التنميـــة التجارية 
البـــالد،  فـــي  واالقتصاديـــة 
بالمشـــروعات  واالهتمـــام 
مختلـــف  فـــي  التطويريـــة 
المناطـــق وتحديـــث األســـواق 
وبمـــا  بالمملكـــة  التجاريـــة 
يســـاهم فـــي تحقيـــق الـــرواج 
التجاريـــة  الحركـــة  وانتعـــاش 

واالقتصادية.
 واختتـــم النامليتـــي تصريحه 
بالتأكيـــد علـــى أن ســـمو األمير 
ســـلمان  بـــن  خليفـــة  الراحـــل 
أذهـــان  فـــي  ماثـــالً  ســـيبقى 
وفـــي  األوفيـــاء  البحرينييـــن 
األماكـــن التاريخيـــة والتراثية 
التـــي شـــكلت وجدان الشـــعب 
البحريني وجســـدت وعكست 
عراقته وأصالته، مشيًرا سموه 
ومـــن  األماكـــن  هـــذه  أن  إلـــى 
بينها األســـواق القديمة شكلت 
علـــى مـــّر التاريـــخ معلًما بـــارًزا 
مـــن معالـــم البحريـــن القديمـــة 

والحديثة.

النامليتي: األمير الراحل يوّجه دائًما 
للمحافظة على األسواق التقليدية

هجرس: البحرين فقدت قلبها النابض برحيل خليفة بن سلمانمحمود النامليتي
نعت جمعية التطوير العقاري البحرينية، 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة رحمـــه هللا، ورفعـــت 
أصـــدق تعازيهـــا ومواســـاتها إلـــى عاهل 
البـــالد حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، وولي العهد 
رئيـــس الـــوزراء، صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، وإلى 
أنجـــال المغفـــور لـــه بـــإذن هللا، واألســـرة 
المالكـــة الكريمة، وإلى كافة أبناء شـــعب 
البحريـــن المخلصين لهـــذا الفقد الموجع 

وهذا المصاب الجلل.  
عـــارف  الجمعيـــة،  رئيـــس  واســـتذكر 
هجـــرس، مناقب فقيد الوطـــن التي كان 
لهـــا عظيـــم األثر فـــي بناء نهضـــة مملكة 
البحريـــن فـــي شـــتى المجـــاالت، إذ فقـــد 

الوطـــن رجل دولة بـــكل المقاييس، رجال 
أحـــب شـــعبه فأحبـــه، وكان قريبـــا منـــه 
لدرجـــة ال تصفهـــا الكلمـــات، فـــي الفـــرح 
والحـــزن والمـــرض والشـــدة، رجال حمل 
ذاكـــرة الوطن في قلبه، للحد الذي جعله 
حريصا على السؤال عن كل بيت يمر به، 
بأهله وســـاكنيه، بشـــغف واهتمام وقرب 

أصدق من أي وصف. 
وأكد هجـــرس أن البحريـــن فقدت بوفاة 
وقامـــة  وقيمـــة  النابـــض،  قلبهـــا  ســـموه 
ســـيخلدها التاريـــخ بأحـــرف مـــن ذهـــب 
وأســـطر مـــن نـــور، إذ رســـخ رحمـــه هللا 
دعائـــم التنميـــة، وثبـــت ركائـــز االقتصـــاد 
بتنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاع 
الخاص فيه، وساهم بحكمة واقتدار في 
بناء البحرين الحديثة ونهضتها التنموية 

ومشـــاريعه  بإنجازاتـــه  والحضاريـــة، 
الممتدة علـــى مد البصر والبصيرة، فضال 
بـــكل مـــا يتعلـــق  عـــن اهتمامـــه العميـــق 
بالقطـــاع العقاري والمطوريـــن العقاريين 
خصوصا، وحرصه على اللقاء بهم بصفة 

لشـــكواهم  للســـماع  ومســـتمرة  دوريـــة 
واألخـــذ بأيديهـــم نحو كل مـــا فيه صالح 
الـــدءوب  وســـعيه  والمواطـــن،  الوطـــن 
لتعزيز دورهم في قيادة دفة التنمية في 

مملكة البحرين.   
وأشـــار هجـــرس إلـــى مســـاهمات فقيـــد 
الوطن الخالدة في ترســـيخ قيم الســـالم 
والتســـامح والـــود بين األمم والشـــعوب 
وتقديـــر  حـــب  فاســـتحق  والحضـــارات، 
أبناء شـــعبه، وتكريم قـــادة وزعماء دول 
العالـــم والمنظمـــات اإلقليميـــة والدولية، 
ورغـــم ترجـــل ابـــن البحرين البـــار، إال أن 
قلـــوب شـــعب البحرين لـــن تتوانى يوما 
عـــن ذكـــر اســـمه، والدعاء له، واســـتذكار 
مناقبه بـــكل اعتزاز وفخر مـــع كل إنجاز 

جديد يضاف إلى تاريخ المملكة.

عارف هجرس

المنامة - التطوير العقاري البحرينية

تأجيل فعاليات “صناع القرار” 10 أيام حداًدا على األمير الراحل
أعلنت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات 
الصغيـــرة والمتوســـطة تأجيـــل فعاليـــات 
برنامـــج صناع القـــرار االقتصـــادي الثالث 
لمـــدة 10 أيـــام حـــداًدا على وفـــاة المغفور 
لـــه بإذن هللا تعالى صاحب الســـمو الملكي 
خليفـــة،  آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر 
طيـــب هللا ثـــراه. وقـــال رئيـــس الجمعية، 
النائـــب أحمد صباح الســـلوم “تـــم “تأجيل 
ورشـــتي عمل ضمن برنامج )صناع القرار 
االقتصادي الثالث( الـــذي تنظمه الجمعية 
ا تحت رعاية رئيس مجلس الشورى،  حاليًّ
علي بن صالح الصالح، في الفترة من أول 

أكتوبر إلى 20 ديسمبر المقبل”.
 ويشارك في المؤتمر نخبة من المحاضرين 

 والمدربين من مملكة البحرين وعدة دول 
عربية شقيقة، تحت عنوان “سبل التعامل 
مـــع جائحـــة كورونـــا وتفـــادي   اإليجابـــي 
آثارهـــا”، وتـــم تأجيـــل ورشـــتي عمـــل كان 
مقرًرا لهما يومـــي 11 و15 نوفمبر الحالي 
إلـــى نهايـــة الشـــهر الجـــاري )29 نوفمبـــر( 
وبداية شـــهر ديســـمبر المقبل )3 ديسمبر(، 
توقيـــًرا واحتراًما لصاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بن ســـلمان عليه رحمة هللا 
الـــذي كان خيـــر ســـند لصغار المؤسســـات 

ولالقتصاد البحريني بشكل أعم وأشمل.
 وقد شـــهد البرنامج تنظيـــم 15 محاضرة 
وورشـــة عمل خالل شـــهر أكتوبر الماضي 
والثلـــث األول مـــن شـــهر نوفمبـــر الجاري 

قدمها أحمد أبو علم أســـتاذ إدارة األعمال 
فـــي الجامعـــة الكنديـــة بالقاهـــرة، جعفـــر 
حمزة مؤســـس ومالك شـــركة بوكســـوبيا، 

المستشـــارة القانونية ميادة  معارج، راشد 
والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  مـــن  عيســـى 
والســـياحة البحرينية،  عمـــر الخان، محمد 
 الزيانـــي، وميســـاء أبوغنام من فلســـطين 

الشقيقة.
 ومـــن المقـــّرر أن يصل عـــدد المحاضرات 
وورش العمـــل بختـــام البرنامـــج فـــي 20 
عمـــل  ورشـــة   25 نحـــو  المقبـــل  ديســـمبر 
ومحاضرة، وســـيواصل البرنامج فعالياته 
يوم 23 نوفمبر الجاري بمحاضرة مريوان 
حســـني األســـتاذ بجامعة الخليـــج العربي 
فـــي البحرين تتنـــاول كيفيـــة تعامل رواد 
األعمـــال وصغار المؤسســـات مع الجائحة 

ا. نفسيًّ

أحمد السلوم

المنامة - تنمية الصغيرة والمتوسطة



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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
ٕاعالن بحل وتصفية شركة 
شركة اينفيروميك ذ.م.م 
سجل تجاري رقم 112905

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة اينفيروميــك ذ.م.م ، المســجلة بموجــب القيــد رقــم 112905، بتصفيــة 
الشركة اختياريا وتعيين السادة / ABDUL SAMAD ABU BAKER ALIKOYA مصفيا للشركة.

بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقا لنــص المــادة 325 من قانــون الشــركات التجارية 
البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو 
المصفــي جميــع دائني الشــركة إلــى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
 

عنوان المصفي:
 ABDUL SAMAD ABU BAKER ALIKOYA  

+ 973  38746999

التاريخ : 2020/11/14  
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل 
 )CR2020- 158507  (  إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا  السيد/ السيدة  حسين ميرزا جعفر المسباح  بطلب تحويل المحالت التجارية 
التالية إلى السيد / رباب السيد علي علوي علوي فردان الرفاعي

 
فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من 

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
االسم التجاري: أنا مبدع تكنلوجيا المعلومات وخدمات المواقع اإللكترونية

قيد رقم: 2-84138

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2020 
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 

شركة اكسبرو انترناشونال لالستشارات والتطوير ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها الســيد 
القانونــي لشــركة اكســبرو  باعتبــاره المصفــي  العشــيري  / يوســف أحمــد يوســف أحمــد 
انترناشــونال لالستشــارات والتطويــر ذ.م.م ،  المســجلة كشــركة ذات مســئولية محــدودة 
بموجــب القيــد رقــم 88713، طالبا إشــهار انتهــاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية 
وشــطبها مــن الســجل التجــاري، وذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 إدارة السجل التجاري 

 CR 2020- 158184  إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب  اسم تجاري، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني 
التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يومــا من تاريخ اإلعــالن بكتاب مرفقا بــه ما يعزز 

اعتراضه.

اســـــــم التاجـــــــــــر:         عيسى علي ربيع علي
االسم التجاري الحالي:  أسواق لوزي الند

االســـــم التجـــاري الجديد : ريالكس تي تايم كرك
 قيد رقم : 8-42980

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة التسجيل

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم إليها الســيد / 
محمــد جعفــر محمــد يوســف صالــح المالــك ل عالم ســندس للخدمات التجارية ) مؤسســة 
فرديــة (، والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 1-91005 طالبــا تحويــل المؤسســة الفرديــة إلى 
شــركة ذات مســئولية محــدودة برأســمال وقــدره 1000 )ألــف( دينــار بحرينــي ، لتصبــح 

الشركة مملوكة من السادة التالية أسمائهم:
 

1.     محمد جعفر محمد يوسف صالح
 HAJEERA BARVIN MOHAMED BIZAL   .2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم ) 111 ( لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة مشاريع أيان العالمية ذ.م.م.

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها الســاده/ 
مكتــب عبدالعــال الخليــج للتدقيــق - شــركة تضامــن بحرينيــة باعتباره المصفــي القانوني 
لشــركة مشــاريع أيان العالمية ذ.م.م ،المســجلة كشــركة ذات مســؤولية محدوده بموجب 
القيد رقم 95664 طالبا إشــهار إنتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية و شــطبها 
مــن الســجل التجــاري، و ذلــك . وفقــا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم 

بقانون رقم 21 لسنة2001

القيد 232 - 5
التاريخ : 18 - 10 - 2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل
إعالن رقم 0000 لسنة 2020

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة احمد عبدالعزيز الوزان

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا الســادة 
شــركة االبداع لالستشــارات تضامن ألصحابها محمود الكامل وشــركاه بموجب التخويل 
من الســاده اصحاب احمد عبدالعزيز الوزان المســجلة بموجب القيد رقم 232 - 5 طالبين 

تغيير االسم التجاري من احمد عبدالعزيز الوزان
الى نظارات احمد الوزان

فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمســة 
عشر يوم يوم ا من تاريخ نشر هذا اإلعالن

 إعالن بحل و تصفية شركة
شركة  ازياء قصر االندلس ذ.م.م

سجل تجاري رقم 134978

بنــاء علــى قرار الشــركاء في شــركة شــركة  ازيــاء قصر االندلــس ذ.م.م المســجلة بموجب 
القيد رقم 134978 ، بتصفية الشــركة اختياريا و تعيين الســادة / زهرة عيشــوش مصفيا 
للشــركة . بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنص المــادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصادر بالمرســوم بقانون رقــم ( 21 ) لعام 2001 ، و 
عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم 
مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، 

و ذلك على العنوان التالي:
زهرة عيشوش   -  36550444
Yassmin.aa@hotmail.com

التاريخ : 2020/11/9
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
     CR2020 -156737    اعالن رقم

تسجيل اسم تجار ي

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني 
التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يومــا من تاريخ اإلعــالن بكتاب مرفقا بــه ما يعزز 

اعتراضه .
اسم التاجر :     عادل محمد احمد عبد هللا

االسم التجاري الحالي :     صندوق الوقت لاللكترونيات  
االسم التجاري الجديد:     صندوق الوقت لتصليح السلع الشخصيه

قيد رقم :     7-24405

2020/11/15
إعالن بحل و تصفية شركة
شركة االمل القابضة ذ.م.م

سجل تجاري رقم 1 - 110273

بناء على قرار الشركاء في شركة شركة االمل القابضة ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم
1-110273 ، بتصفيــة الشــركة اختياريــا و تعييــن الســادة /  ghulam nabi butt مصفيــا 
للشــركة . بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنص المــادة 325 من 
قانون الشــركاتالتجارية البحريني الصادر بالمرســوم بقانون رقم )21( لعام 2001 ، و عمال 
بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائني الشــركة إلــى تقديم 
مطالباتهم إليه، مدعومةبالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشــر هذا اإلعالن، 

ghulam nabi butt :و ذلك على العنوان التالي
Hab.csc2016@gmail.com  -   35506469

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة ليد اكسبرتس لإلستشارات ذ.م.م

سجل تجاري رقم 91646

بنــاء علــى قــرار الشــركاء في شــركة ليد اكســبرتس لإلستشــارات ذ.م.م المســجلة بموجب 
القيد رقم 91646 ، بتصفية الشــركة اختياريا و تعيين الســيد / هشــام محمد زهير شــاكر 
الطاهــر مصفيــا للشــركة . بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقا لنص 

المادة 325 من قانون الشركات التجارية البحريني
الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم ) 21 ( لعــام 2001 ، و عمــال بنــص المــادة 335 مــن قانــون 
الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إليــه، مدعومــة 
بالمســتندات الالزمــة، خــالل 15 يــوم مــن تاريــخ نشــر هــذا اإلعــالن، و ذلــك علــى العنوان 

التالي: 36667361
hishamaltaher@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم ) 111 ( لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة المهندس الصغير للمقاوالت - تضامن الصحابها
السيد فتحي محمود محمد محمدعلوي وشركائه

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم إليها الســيد/ 
محمــد يوســف عبدالوهــاب محمــد باعتبــاره المصفــي القانوني لشــركة المهنــدس الصغير 
للمقاوالت- تضامن الصحابها السيد فتحي محمود محمد محمد علوي وشركائه ،المسجلة 
كشــركة تضامــن بموجــب القيد رقم 104861 ، طالبا إشــهار إنتهاء أعمال تصفية الشــركة 
تصفيــة اختياريــة و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقا ألحــكام قانون الشــركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

التاريخ : 2020/11/14  
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل 
 )CR2020- 157328  (  إعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم ٕالينا السيد المعلن ٔادناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني 
التقدم ٕالى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : محمد السيد مصطفى محفوظ الكامل

االسم التجاري الحالي: السيد محمد الكامل للمقاوالت االنشائية
االســـــم التجـــاري الجديد : ابراج الكامل للمقاوالت والتطوير العقاري 

قيد رقم: 1-31861

التاريخ : 2020/11/9  
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل 

ٕاعالن بشٔان تغيير اسم تجاري

ٕاليهــا شــركة  تقــدم  بٔانــه  الصناعــة والتجــارة والســياحة  بــوزارة  التســجيل  ٕادارة  تعلــن 
هورايزنس اكســيلينس ادفيزري تضامن ألصحابها عبد الكريم حســن و شريكه والمسجلة 
تحــت قيــد رقــم 86280 بطلــب تغييــر االســم التجــاري من: شــركة هورايزنس اكســيلينس 

ادفيزري تضامن ألصحابها عبد الكريم حسن و شريكه
HORIZONS EXCELLENCE ADVISORY CO PARTNERSHIP

لتصبح: ٓافاق الدولية لألعمال التجارية شركة تضامن بحرينية
 HORIZONS INTERNATIONAL BUSINESS ENTERPRISES BAHRAINI

PARTNERSHIP COMPANY
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقدم باعتراضه ٕالــى اإلدارة المذكورة خــالل مدة ٔاقصاها 

خمسة عشر يومًا من .تاريخ نشر اإلعالن

االثنين 16 نوفمبر 2020 - 30 ربيع األول 1442 - العدد 144416



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 

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

  ERECTOR(MACHINERY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

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

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

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

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

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

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

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

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

Basma Security 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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 

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 

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 

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

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrassistant@mcsix.me 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 77996666  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 77996666  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

M K M H Decoration Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36758776  or  CITYCANYON7@GMAIL.COM 

TOP BUN CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33779907 

KING KRAK CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39857517  or  S-208030@HOTMAIL.COM

HAWAR BEACH HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 37770562  or  S.Antony@southerntourismbh.com 

Alarabee almasree for food 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39963229  or  APP.BHR@GMAIL.COM 

R.P. CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

AWAL UNITED GROUP COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17290007  or  info-united@awal.biz 

ALRAHMA SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39463126  or  A32372222@gmail.com 

ALSARH CARPENTRY 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 39691858  or  BABUKC95@YAHOO.COM 

ABU SAIBA PLANTS & FIOWERS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17593263  or  APF.EST@HOTMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

PARAGON TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17785226  or  mohamed@paragonbahrain.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 

TAAS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17296545  or  TAAS.PROPERTIES@GMAIL.COM 

BARBAR STAR FOODSTUFFS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39215323  or  MARYAMMAKHLOOQ@GMAIL.COM 

DANIEL CARS SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17411878  or  DANIEL.HUSSAINDANIEL@GMAIL.COM 

ROMA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66708118  or  info@awtadi.com 

KISMAT SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66708118  or  info@awtadi.com 

PAUL CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  RESTAURANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17507979  or  yunes.mohamed@azadea.com 

German Quality Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17221113  or  germanquality.bh@gmail.com 

SOCIETE INTERNATIONALE DE DESSALEMENT (SIDEM) - FOREIGN BRANCH 
has a vacancy for the occupation of

  SYSTEM PROGRAMMER 
 suitably qualified applicants can contact

 16632842  or  ziad.bouars@veolia.com 

AL NAJAF BAKERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17274067  or  MAUCTION@BATELCO.COM.BH 

MAUN GULF TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39865798  or  ABUFAIZANAC@YAHOO.COM 

AWAIS JEWELLERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17212914  or  BR.HN@HOTMAIL.COM 

POPULAR CONSTRUCTION AND MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR FOR BUILDING MAINTENANCE 
 suitably qualified applicants can contact

 17879543  or  POPULAR_AC@YAHOO.COM 

TOP CLASS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17400108  or  alnamuthajya@gmail.com 

Competition for transportation 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39621263  or  COMPETITIONGARAGE@GMAIL.COM 

ASMA SAAD RASHED SALEH 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39346465  or  shanam48@gmail.com 

SULTAN CENTER RETAIL BAHRAIN - WHOLESALE 
has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17636666  or  AHASSAN@SULTAN-CENTER.COM 

AL BURAQ SHOES 
has a vacancy for the occupation of

  SHOE REPAIRER 
 suitably qualified applicants can contact

 39271388  or  ALBURAQSHOES01@HOTMAIL.COM 

Smat Cargo-Partnership- 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17732213  or  ali@alaayed.com 

TRANS MARINE COLDSTORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17624557  or  EBRAHIM.SALIM@HOTMAIL.COM 

H C P Y ARQUITEcT  ASOCIadOS SL 
has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR(INTERNAL WORKS) 

 suitably qualified applicants can contact
 66701310  or  eduardostrachan@outlook.com 

DESI DASTAR KHAW CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17123456  or  aruba@ddkrestaurant.com 

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

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

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

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

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

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

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
 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 

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

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

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

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

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

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

  DIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17811757  or  INFO@PROCOAT.CO 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NAVITAS ELECTRICALS WLL 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17677784  or  SHANAVAZ_SAIT@EVERESTELECTRICAL.COM 

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

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17325348  or  waheeb_j@yahoo.com 

FATIMA MOHAMMED GARMENTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 33033749  or  HARISINCHN@GMAIL.COM 

REFCONE HEAT INSULATION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17899118  or  INFO@SHAIKH-BH.COM 

Rosy Smit Trading Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33030108  or  SAMISAM1910@GMAIL.COM 

TIME RECRUITING MANPOWER AGENCY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17230709  or  R.ALMANNAEI@HOTMAIL.COM 

BIN HELAL FRUITS AND VEGETABLES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39460608  or  ADELABDULLA23@GMAIL.COM 

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

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

GOLDEN GROUP CONTRACTORS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

JOURI Gardening SPC 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 77660133  or  HR@FAKHRO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17131018  or  AHMEDALKHAN@GMAIL.COM 

Ramada Hotel and Suites Amwaj W. L. L 
has a vacancy for the occupation of
  HOST(CONFERENCES/MEETINGS) 

 suitably qualified applicants can contact
 17729935  or  mohammed@panoramabh.com 

Wadi amina document clearance 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34324605  or  SAIDAQASIM2016@GMAIL.COM 

Adliya Business Center Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LEGAL ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 77000335  or  KASHIF7990@GMAIL.COM 

B.M. HAJEN Aluminium Workshop W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33610210  or  HAJEN.CONST@GMAIL.COM 

Kotta villa contracting w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77305030  or  ALMUSAFERINFO@GMAIL.COM 

MUHAMMAD WAQAS CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33891507  or  YYABREHMAN290@GMAIL.COM 

Arabian International Contracting CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 39677780  or  AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

SUZA Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35914265  or  NISHUNAEEM@YAHOO.COM 

GEMS INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17491106  or  unni@gems-bahrain.com 

SECURITY HUB S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17530670  or  GM@SECURITYHUBBH.COM 

Eathai restaurant Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 13112210  or  EATHAI.BAHRAIN@GMAIL.COM 

Raiz Medical Co. S.P.C Owned by Majed Al Dossry 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17580902  or  a.awwad@raizgroup.com 

Bahrain Indian School W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17598000  or  HVERMA@BHAVANSBAHRAIN.COM 

Unicare Medical & Dental Center SPC owned by Aamal AlSamak 
has a vacancy for the occupation of

  DENTIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17240050  or  AMALSAMAK@HOTMAIL.COM 

SHABAB AL-ZAHRAA FOR TRAVEL & TOURISM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33332208  or  AHMED.ALJAZEERI@HOTMAIL.COM 

Crown point construction company w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 37220124  or  BAHRAIN394@YAHOO.COM 

Bin quraya holding Co foreign company 
has a vacancy for the occupation of

  FINANCIAL ADVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 34579588  or  MOHAMMAD.DANDAN@BINQURAYA.COM 

Suza Specialized Trading  Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 35914265  or  NISHUNAEEM@YAHO.COM 

ALGHANI Documents Clearance Wll 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 39566758  or  ARSHAD787@HOTMAIL.COM 

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

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

Basma Security 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17621168  or  NEEWLL@BATELCO.COM.BH 

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17586900  or  RASHA.GHOUL@RITZCARLTON.COM 

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17586900  or  RASHA.GHOUL@RITZCARLTON.COM 

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 

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 

TERRACE GARDEN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17271708  or  SAHARSAJAN@YAHOO.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 

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

  STRUCTURAL METAL PREP.&ERECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

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

Siemens LLC UAE 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (COMMERCIAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17103777  or  BASIM.AKKAWI@SIEMENS.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17131018  or  AHMEDALKHAN@GMAIL.COM 

Ramada Hotel and Suites Amwaj W. L. L 
has a vacancy for the occupation of
  HOST(CONFERENCES/MEETINGS) 

 suitably qualified applicants can contact
 17729935  or  mohammed@panoramabh.com 

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

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

Kingdom Security Protection Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

The Groom Room W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact
 17828828  or  NALMOAYED@GMAIL.COM 

Kotta villa contracting w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77305030  or  ALMUSAFERINFO@GMAIL.COM 

Kouchet Bahrain for Organizing Events 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK TYPIST 
 suitably qualified applicants can contact

 33046626  or  ALMUALLANAWAL@GMAIL.COM 

DIGITAL INTELLIGENCE OF INFORMATION TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PUBLICITY AND PUBLICATION OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 37155532  or  AHMAD.SAMI99@LIVE.COM 

SECURITY HUB S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17530670  or  GM@SECURITYHUBBH.COM 

STORI INTERNATIONAL TRADING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17684718  or  STORIBAHRAIN@GMAIL.COM 

STORI INTERNATIONAL TRADING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17684718  or  STORIBAHRAIN@GMAIL.COM 

Saga Burger Line W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35414424  or  M.MNAWAZ829@GMAIL.COM 

NAZ AL BAHRAIN CONTRACTING WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36182987  or  KS_CHOWHAN@YAHOO.COM 

Mr bake & Sweets W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 35581314  or  MKSNAFI@GMAIL.COM 

FAMILY FOODS GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66356637 

Miss Hu Trading W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38273942  or  784372327@QQ.COM

GURU SUPERMARKET 
has a vacancy for the occupation of

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

An dream cafe 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33352595  or  NASSERALMOSAWI82@GMAIL.COM 

Touch Prince salon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33352595  or  NASSERALMOSAWI82@GMAIL.COM 

GERMAN HANDRAILS AND GLASS S.P.C OWNED BY MOHAMED IBRAHIM 
has a vacancy for the occupation of

  ESTIMATOR(COST) 
 suitably qualified applicants can contact
 38482428  or  INFOMOHD@YAHOO.COM 

AZGAD ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39158777  or  BUREEM2050@GMAIL.COM 

Golden Maxstar Uniform W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38267447  or  FAIZINC@YAHOO.CO.IN 

BAHRAIN TIRES FACTORY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17784640  or  INFO@BATREP.BIZ 

ANGIE INTERIOR DECORATION COMPANY SPC OWNED BY NAGLA IBRAHIM 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 35103599  or  angalgadal119@gmail.COM 

HOOR CARGO HANDLING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33704145  or  BAHRAIN4145@GMAIL.COM 

MUKKA FIRE & SAFETY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34565624  or  MOHAMMEDALITHEFIGHTER@GMAIL.COM 

NOV18 CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 
 suitably qualified applicants can contact
 36109111  or  NOV18.CAFE@GMAIL.COM 

JEG Acamar Bahrain Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17402808  or  ASHOKRMA@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 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 17830909  or  info@esmaelylenzohm.com 

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17830909  or  info@esmaelylenzohm.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

AL HILAL CONSTRUCTION CO 
has a vacancy for the occupation of

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

YATEEM AIRCONDITIONING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17253177  or  alitahery@hotmail.com 

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

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

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

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

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

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 13699000  or  INFO@WATERCOLORME.COM 

KINETIC PIXEL MARKETING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39241856  or  AZHARAKAN@GMAIL.COM 

DIYAR AL MUHARRAQ EVENTS MANAGEMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39978242  or  FASTWAYBAH@GMAIL.COM 

NISSY RESERVATION AND MARKETING SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32203936  or  OLIVELEA.100@GMAIL.COM 

MARDAN CARGO HANDLING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 35100286  or  MURDANCARGO@GMAIL.COM 

SHOUSHA ADVERTISING CO S.P.C OWNED BY SALAH FAWZY HAFEZ SHOUSHA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33676669  or  SHOUSHASALAH@YAHOO.COM 

Shariki general cleaning of buildings Company S.P.C Owned by Tah 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39454401  or  TAHER.MARHOON@GMAIL.COM 

Sadman construction co wll 
has a vacancy for the occupation of

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

Sadman construction co wll 
has a vacancy for the occupation of

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

Good Man Air Conditioning & Contracting CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33143892 

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

  OFFICE WORKER HELPER 
 suitably qualified applicants can contact
 34199693  or  ASHIALLU@GMAIL.COM

AL FOUZAN TRADING AND GENERAL CONSTRUCTION CO. -BRANCH OF FOREIG 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MECHANICAL ENGINEERING).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 32322748  or  Bahrain.project@alfouzan.com 

Delma Cafe Co.WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39610916  or  RIYAZRAHIMAN@GMAIL.COM 

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

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33404503  or  ALJALOOTCO@GMAIL.COM 

Samid Interior S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34438588  or  BURJMUHAMMAD786@GMAIL.COM 

Shamna trading company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39310007  or  FAEQA.RUSTAM@HOTMAIL.COM 

M K M H CO Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35100286  or  CITYCANYON7@GMAIL.COM 

Sadad Carpentery workshop 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 34153315  or  ghadeer@hhm-group.com 

G M AND S CO Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66633465  or  MUSTAFABH353@GMAIL.COM 

Falcon star contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66924198  or  SHAHIDRASOOL3682@GMAIL.COM 

KINETIC PIXEL MARKETING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39241856  or  AZHARAKAN@GMAIL.COM 

DIYAR AL MUHARRAQ EVENTS MANAGEMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39978242  or  FASTWAYBAH@GMAIL.COM 

NISSY RESERVATION AND MARKETING SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32203936  or  OLIVELEA.100@GMAIL.COM 

MARDAN CARGO HANDLING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 35100286  or  MURDANCARGO@GMAIL.COM 

FLIPER SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36758776  or  BOWLCITYBH@GMAIL.COM 

M AND J CARGO SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33701470  or  MANDJBH@GMAIL.COM 

ALI BIN AHMED HUSSAIN BUKANNAN 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785050  or  ALQABAS@BATELCO.COM.BH 

YOUNIS AHMED ALI SALMAN(JAK ALKHAIR/1944) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39444870  or  YOUNES.77@HOTMAIL.COM 

MOHAMED ABDULLA S. ALDARAZI(MALATH ALTAIR-8668) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36557888  or  ROWAIE2@GMAIL.COM 

SHAIKH HAMAD KHALIFA HAMAD ALKHALIFA 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact
 17532010  or  H.KHALIFA@EXIBAH.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 

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 

CLEANING LEADERS  S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33347766  or  PERWAIZ_I@HOTMAIL.COM 

POWER TECH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39279042  or  sio.ptc.bh@gmail.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 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.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 

Joint Gulf Trading Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17825929  or  H.MEARAJ@HOTMAIL.COM 

GULF MARKETS INTERNATIONAL W .L .L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17490040  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

INTELLEX INFORMATION TECHNOLOGY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17896666  or  ALI@INTELLEX-IT.COM 

FUTURE AIR CONDITIONING 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17879733  or  futureac@gmail.com 

AWAL READY MIX CONCRETE COMPANY W L L - ARMCON 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17700077  or  m_jaffar@armcon.biz 

Awal ready mix concrete company 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17700077  or  m_jaffar@armcon.biz 

AL SHAGAEQ CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17412655  or  AIR.ALRASAFI@HOTMAIL.COM 

ALZAINAH MUSIC 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39655512  or  ADELSWAR689@YAHOO.COM 

JASMI’S CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PASTRY MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com 

ABDULHAMEED HASAN ABDULLA 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36438111  or  XSSZX@HOTMAIL.COM 

Golden Oasis Visitor Assistance 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17442629  or  JAFFALBAHRAIN@GMAIL.COM 

Park line decor 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17405779  or  ADEL-1212@LIVE.COM 

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17586900  or  RASHA.GHOUL@RITZCARLTON.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38814444  or  BLUEWINGGARAGE@GMAIL.COM 

SHEFAA AL GAZERA MEDICAIL CO. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MESSENGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17288000  or  SHIFA.BAH@GMAIL.COM 

SHEFAA ALGAZERA MEDICAIL CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  EXECUTIVE EMPLOYEE 
 suitably qualified applicants can contact
 17288000  or  SHIFA.BAH@GMAIL.COM 

SHAMS ALIRAQ RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17550880  or  Sh.alairaq.cargo@Gmail.com 

MUSTAFA FAZAL DAD GHULAB 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33612660  or  mustafafazal.construction01@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 

Abdulamir Haje Ali TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17593229  or  it-aa-te@OUtlook.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464443  or  HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

SEPCOIII Bahrain Construction Company S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

EXPRESS FOOD COMPANY LIMITED - BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 38933183  or  ADEL@EXPRESS-FOODS.COM 

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

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39719795  or  LUMINASS3410@HOTMAIL.COM 

ABDULLA MOHAMED ABDULLA ALZUBAIRI 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17760106  or  AMZ5558@GMAIL.COM 

SECURI CORE S.P.C OWNED BY RASHEED AL-FAWAZ 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

MOUNA UPHOLSTERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39620334  or  ABDULLA-HJA@HOTMAIL.COM 

ODYSSEY TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39874874  or  BOMAHBOOB@GMAIL.COM 

KUNG FU RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17779784  or  ALIKHALAF1974@HOTMAIL.COM 

ALGHANAH ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

ALGHANAH ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

ALHABAYB BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 39139640  or  ALHABAIB-11@HOTMAIL.COM 

NOOR AL KERAM RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33600771  or  WORDEXPE64@GMAIL.COM 

HAMZA METALS SCRAP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33335542  or  alikalaf786@gmail.com 

SINGAPORE ELECTRONICS WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17250392  or  SINGAPOREBAHRAIN@GMAIL.COM 

GULF TAYLOS TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34417101  or  HUS1020@GMAIL.COM 

Magic Karak 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39867872  or  HASH2H2@GMAIL.COM 

POWER TECH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39279042  or  sio.ptc.bh@gmail.com 

POWER TECH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39279042  or  sio.ptc.bh@gmail.com 

COMPETITION GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36212203  or  COMPETITIONGARAGE@GMAIL.COM 

AL AWAN MECANICAL WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact
 39826402  or  ALWANMW@GMAIL.COM 

Farsana Construction S P C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39829689  or  FARSANABAHRAIN@GMAIL.COM  
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خليفة بن سلمان شمس ال تغيب
من أول البحرين وكل ما فيها حزين عليك يا من مسكنه وسط القلوب 
ويـــا من على رحيلـــه النفس حزينة، وكل كلمة نخطهـــا ونقولها في حق 
رثـــاك قليلـــة، تنعى المحرق وتبكي الرفاع رحيـــل راعي الطويلة، خليفة 
بن سلمان باني النهضة الحديثة، رحلت ورحلت معك األماني الجميلة، 
يا من كالمه يداوي جروحا بالوطن كانت غائرة وعميقة، مواقفه تسدد 
كل ما آلت بنا نكبة أو تاهت بنا السفينة، كان صوته يدب األمل بالروح، 
وكان رســـمه فـــي كل زاويـــة إصـــرارا وعزيمـــة، يـــا مـــن له النفـــس اليوم 

تشتاق، ويا من حضوره بيننا أكبر غنيمة.
يبقـــى الـــكالم والحديث في شـــخصك يـــا خليفة يحتاج تدوينه ســـنين 
طويلة، ففي كل لحظة بحياتك سجلت إنجازات عظيمة، حكمة وحنكة 
ونظـــرة لهـــا أبعـــاد عديدة، ال تنظـــر اليوم، وتنظـــر لســـنوات فيها يعيش 
الشـــعب حياة ســـعيدة، كان المواطـــن هو األول والثانـــي والثالث، وكان 
يحظى بمنزلة عندك رفيعة، تســـمع شـــكواه وتســـتجيب لصوته وأنينه، 

فهذا صنع الملوك ما هي عليك يا ابن الكرام عجيبة.
إنه مصاب جلل في فقد األمير خليفة بن سلمان الذي تعطرت البحرين 
باســـمه وتجملت برســـمه وطابت بذكره، لن ننســـاه صانـــع المجد وباني 
الحضارة الحديثة، شـــيد مصانع وشـــركات وطنيـــة عمالقة كان لها دور 
فـــي ازدهـــار االقتصـــاد، وشـــد على يـــد المواطـــن وجعلـــه األول في كل 
الخيـــارات، وما األجيال الحاضـــرة إال امتداد لجهوده في مجال التعليم 
وفي كل مجال لم يغفل عنه من تجارة مكن أبناء شـــعبه من أن يكونوا 
سادة األسواق، وجعل المواطن في المقام األول، فكان له الدعم المادي 
والمعنـــوي، وكان يســـتمع آلرائهم ويأخذ توصياتهـــم، فنجحت البحرين 

وتقدمت على باقي الدول اقتصاديا وعلميا.
هـــو خليفـــة شـــمس البحريـــن التي ال تغيب عـــن ذاكرتنا ولـــن تغيب عن 
ذاكـــرة األبنـــاء، فهو صفحة البحرين الناصعة الخالدة التي ســـتبقى رمز 
عبقرية رجل فذ ملك قلوب الشـــعب ورحل وبين طياته أرواح تأســـفت 
على رحيله، كان يتمنى الشعب أن يراه حاضرا بهيبته ووقاره وتواضعه 
وابتســـامته التـــي لـــم يبخل بهـــا في كل المواقـــف والمجالـــس، وداعًا يا 

راعي النهضة الحديثة يا والد الجميع، وطبت حيا وميتا.

sm.adnan56@hotmail.com

نجاة المضحكي

عندما يرحل األمير الوالد
للرحيـــل مـــرارة وحزن وألـــم ال يمكن تحمله وتصوره، خصوصـــا إن كان الراحل 
لـــه من المكانة والمحبة والمعـــزة العظيمة في قلوب محبيه، وقد رحل عن أهل 
البحريـــن وأهـــل الخليـــج الوالد والرمـــز الخليجـــي العربي المغفور لـــه بإذن هللا 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفـــة طيب هللا ثراه، بعد 
مســـيرة بحرينيـــة وخليجيـــة وعربية عظيمة، ســـتظل محفـــورة بذاكرة كل من 

عرف وأحب هذا القائد، وستبقى بقلوب أهل البحرين والخليج.
نعلـــم مدى حـــزن أهل البحرين علـــى فقيدهم العظيم، ونعلم مدى األســـى الذي 
يشـــعرون بـــه لرحيل هـــذا الوالد العظيـــم، ونعلم أيضـــا مدى تأثيـــر الراحل على 
قلـــوب ونفـــوس أهل البحرين، لكّن عزاءنا أن مدرســـة األمير خليفة السياســـية 
واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة واإلنســـانية ســـتبقى راســـخة وخالـــدة فـــي مملكة 
البحريـــن، وســـتكون نبراســـا وخارطة طريـــق لألجيال التي ســـتنهض بالبحرين 
للتطـــور والتقـــدم واالزدهار، وهذا مـــا نراهن عليه من قدرة أهـــل البحرين على 
النهـــل مـــن مبـــادئ هذه المدرســـة التـــي يفتخر بها أهـــل البحرين، ألنها مدرســـة 
شـــاملة وجامعـــة لـــكل المجـــاالت والميادين والحقول وأســـس وثوابـــت الحكم 

والحياة على أرض البحرين الكريمة.
إن رحيل المغفور له األمير خليفة خســـارة كبيرة ألهل البحرين، وخســـارة أيضا 
للخليجيين، وبالتحديد للسياســـة الخليجية، فهو من مؤسسي مدرسة الوحدة 
الخليجية، وعاصر ما قبل بدايات اللبنة األولى لمسيرة مجلس التعاون، وساهم 
مساهمة عظيمة في وضع أسس ومرتكزات هذه السياسة الموحدة مع إخوانه 

زعماء وقادة دول الخليج، رحم هللا من رحل وأطال هللا عمر من بقي.
إن فقـــدان المغفـــور لـــه األميـــر خليفة بن ســـلمان أمـــر أكثر من محـــزن، لكن من 
واجـــب أهـــل البحريـــن أن يشـــعروا بأن المغفور لـــه مازال حيا بينهـــم، وذلك من 
خـــالل المضي على نهجه وأســـلوبه وتطبيق كلماته ونصائحـــه التي كان يقولها 
بالمحافل والمناسبات والتجمعات بين أبنائه من أهل البحرين، فالعالقة األبوية 
بين المغفور له وبين أبنائه من شـــعب البحرين عالقة متميزة وعظيمة، ونشـــهد 
نحـــن الخليجيون بذلك األمر ألننا المســـناه على مدى عقود وســـنوات، واآلن ال 
نملـــك إال أن نقـــول: عظـــم هللا أجركـــم يا أهـــل البحرين.. وأحســـن هللا عزاءكم 

بفقيدكم وفقيد أهل الخليج.

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

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

للتواصل: 17111483

سيبقى اسم “خليفة بن سلمان” على خريطة الدنيا كمشاعل النور
مهمـــا اختلفـــت الزوايـــا تظل صـــورة ســـيدي صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة طيب هللا ثـــراه ناصعـــة كنور 
القمر، فهو القائد الذي جعل قضية اإلنســـانية والسالم قضية حياته، 
وأمد الشعوب قاطبة بأفكار واتجاهات أثرت فيها أشد تأثير، حيث 
اســـتوعبت العناصـــر األساســـية التي تصنـــع المســـتقبل، وكانت تلك 
األفـــكار مفتاحا أساســـيا مـــن مفاتيح تقـــدم ورخاء وأمن الشـــعوب 

والمجتمعات. 
إنـــه درس بليـــغ أعطـــاه ســـموه رحمـــه هللا إلـــى العالـــم، فالتحديـــات 
واألخطـــار كثيـــرة وعلـــى الجميـــع التالحـــم والعمـــل بـــروح واحـــدة 
لتحقيق الســـالم الذي تنشـــده الطبيعة البشـــرية، فإن أرادت شعوب 
العالم العيش في محبة وسالم عليها االلتقاء في نقطة واحدة وهي 
العمـــل المشـــترك والمســـؤولية الجماعية كما قال ســـموه رحمه هللا، 
وفـــي كل مناســـبة كان يدعو العالم لتعبئة القوى والتهيؤ للمســـتقبل 
في كل الميادين لكل ما هو في صالح الشـــعوب والمجتمع اإلنساني 
العالمـــي، والجهود التي كان يقوم بها رحمه هللا جهود ضخمة وغير 

اعتياديـــة تحتـــاج إلـــى آالف المجلـــدات، قائـــد أعطى العالـــم منطق 
التماســـك والتعاون باالتســـاع والعمق، وما قدمه لإلنســـانية سيبقى 

مخلدا ولغة تتحدث بها وتحفظها األمم.
إن ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
طيـــب هللا ثـــراه، تربـــع على عرش اإلنســـانية كلهـــا بأفعالـــه الجليلة، 
فأصبـــح جزءا لصيقا بقضايا كل الناس، فقد كان صوتهم وســـندهم 
وطموحاتهـــم وأحالمهـــم، وكان ومـــازال وســـيبقى اســـم “خليفة بن 
ســـلمان” علـــى خريطـــة الدنيا كمشـــاعل النـــور، فهو القائـــد الذي كان 
ينشـــد االرتقاء بالمجتمعات إلى األفضل، وإبعادها بشتى الطرق عن 
المآســـي والمشـــكالت واجتياز الطريق إلى المستقبل بنجاح وثبات، 

وجهوده وأهدافه رحمه هللا كانت مصاغة بعناية لخدمة البشرية.
إن العالم، كل العالم لن يجد قائدا مثل األمير خليفة بن سلمان طيب 
هللا ثراه، الذي حمل هموم اإلنســـان وحامى عنها ووضعها في ذهنه 

ووجدانه، وعمل بحكمته وحنكته لتطلعات الشعوب وآمالها.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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عـــمَّ الحزن فـــي البحرين ونكســـت أعالمهـــا برحيل القائد واإلنســـان 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل خليفـــة رحمه 
هللا تعالى وأســـكنه فســـيح جناته، لقد كان ســـموه رحمـــه هللا يتمتع 
بشخصية وطنية وقومية جعلته رجل دولة ورئيًسا لمجلس الوزراء 
وقبلهـــا كان رئيًســـا لمجلـــس الدولـــة بعـــد أن تحمل عـــبء الكثير من 
المســـؤوليات اإلدارية والمالية والسياســـية في عهد والده، فقد جمع 
رحمـــه هللا بيـــن صفتي القائـــد واإلنســـان، فصفة القائـــد كونه تحمل 
عبء المسؤولية الوطنية لبالده في جميع المواقع اإلدارية والمالية 
وصـــواًل إلى رئاســـته مجلـــس الوزراء، حيـــث تحققـــت للبحرين فيها 
الكثير مـــن اإلنجازات السياســـية واالقتصاديـــة واالجتماعية بفضل 
إدارتـــه المتميـــزة للملفـــات ومتابعتـــه الدائمـــة للمشـــاريع وتوجيهاته 
الدائمة للوزراء والمســـؤولين عنها وحثه لهم على االســـتمرار بالعمل 

والعطاء بدون حدود للبحرين وشعبها.
وكان رحمه هللا إنساًنا بما تحمله الكلمة من المعاني والصفات، وهي 
فطرة بشرية أوجدها هللا فيه تجسدت في ُحبه للناس وُحب الناس 
لـــه، وما جعلـــه أهاًل لهذا الوصـــف ما قدمه من خدمـــات نافعة للناس 
جميًعـــا، وبما اتصف به من المودة التي رســـخها في تعامله ولقاءاته 
مع كل المواطنين، وإن أفضل الناس لديه هو َمن يعمل ألجل الناس 
جميًعا وهي القاعدة الرئيســـية للعمل اإلنساني، فالخدمات واألعمال 
النافعة التي قدمها سموه للبحرين وشعبها كثيرة، وبكْون هذا العطاء 
إنسانًيا فهو أيًضا تتجلى فيه صفات القائد الذي تفيض خدماته على 

جميع الناس.
كان يؤمن رحمه هللا بسياسة الباب المفتوح، وكان ال يترك بابه مغلًقا 
أمـــام أحد، ودائًما يوجه الوزراء والمســـؤولين باالهتمام بالمواطنين 
وجعـــل أبواب مكاتبهم مفتوحة، فكما يقـــول في أحد اللقاءات التي 
تشـــرفت بحضورهـــا “جميعنـــا موجـــودون لخدمـــة المواطنيـــن، وإذا 
أغلقنا أبوابنا أمامهم فال يمكننا أن نسمعهم”، وهو توجيه كريم يؤكد 
علـــى بناء الثقة بيـــن المواطنين والمســـؤولين وجعل الثقـــة متبادلة 
ومســـتدامة بينهـــم. وأضـــاف ســـموه “إن االســـتماع إلـــى المواطنيـــن 

ُيحقق التقارب والتشارك في اآلراء بين المسؤولين والمواطنين”.
كثيـــرة هـــي الصفات اإلنســـانية والقيادية التي تحلـــى بها رحمه هللا، 
باعتبارهـــا صفـــات شـــخصية وجدانية تحلـــى بها ســـموه وبرزت في 
مجمـــل عالقتـــه مـــع اآلخريـــن، أفـــراًدا ومؤسســـات ودوال، مواطنين 
ومســـؤولين، رجـــاالً ونســـاء، والتـــي شـــكلت هوية ســـموه الحضارية 
والثقافيـــة واإلنســـانية والوطنيـــة وجعلـــت منـــه راعًيـــا وأميًنـــا على 
مصالـــح النـــاس جميًعـــا، حيـــث عمل علـــى توفيـــر متطلبـــات العيش 
الرغيد لهم متحسًســـا مشكالتهم وعاماًل على حلها، وهاهي البحرين 

تودع قائًدا عظيًما عمل لوطنه وشعبه.

وقليٌل ُهم الرجال الذين ُيخلدهم التاريخ، الذين صنعوا أمجاد أممهم 
وبذلـــوا الكثيـــر لعزِة أوطانهم، أولئك الرجال لـــم تنل منهم التحديات 
ولم تنكســـهم األزمات، بل زادتهم إصراًرا على تحقيق أهدافهم، فقد 
بذل سموه ُكل ما لديه من الُجهد الفكري والبدني في سبيل الحفاظ 
على سيادة البحرين العربية وإقامة العديد من المشاريع االقتصادية 
واالجتماعيـــة التـــي انتشـــرت في البـــالد وأفادت العباد، ولعب ســـمو 
األميـــر خليفة بن ســـلمان دوًرا تاريخًيا في تحقيق اســـتقالل الوطن 

ونهضته ورفعته.
كان رحمـــه هللا قائـــدا عظيمـــا ورجل دولـــة حكيما، ودرعـــا صلبة من 
دروع الوطن، وأبهرت إســـهاماته البعيد قبـــل القريب، فأعطى لبالده 
أغلـــى مـــا لديه فارتفع عالًيا كالطود الشـــامخ الـــذي ال تزيده األيام إال 
ثباًتـــا ورســـوًخا، فتميزت قيادته بالحكمة والرأي الســـديد، مســـتنيًرا 
بعقليـــة المناضـــل الجســـور، وجـــرأة السياســـي الوطني الغيـــور. كان 
بشـــخصية تشبع من تجارب الحياة التي خاضها بكل قوة وشجاعة، 
نـــال بإنجازاتـــه ومســـاهماته العديـــد من الجوائـــز التقديريـــة، جوائز 
بحرينيـــة وخليجيـــة وعربيـــة وإقليميـــة ودولية، جوائز نالهـــا تقديًرا 
لقامته الرفيعة ووفاًء إلنجازاته ومواقفه التي لن ينساها أحد، وهو 

تقدير غال تضعه البحرين وسام شرف على صدرها.
الراحـــل الكبيـــر رُجـــل من الزمـــن األصيـــل الُمفعـــم بالقيم والُمرســـخ 
بالمبادئ والثوابت، زمن خاض بحرُه بشـــجاعته ليكون الدرة الثمينة 
لهذا الوطن.. ابًنا وجندًيا ومدافًعا عنه وحامًيا له. رحل والمداد َيعجز 
عن تدوين كل مواقفه النبيلة تجاه البحرين وشـــعبها، مواقف كثيرة 
وعديـــدة، ألن الحديث عنه رحمه هللا وعن مآثره يعني الحديث عن 
البحرين ومنجزاتها السياســـية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 
والرياضيـــة وغيرهـــا، هـــذه المنجـــزات ســـتظل ســـيمفونية تترنم بها 

األجيال.
إن التاريـــخ خيـــَر منصف لمن حمل هم الوطن وتطلعات أبنائه، فكان 
مثـــااًل لإلخـــالص لبالده، وســـيبقى فـــي الذاكـــرة الوطنيـــة البحرينية 
بفضـــل أعمالـــه وقربه من شـــعبه ودعمـــه المتواصل لجميع األنشـــطة 
والفعاليـــات دون اســـتثناء. عمـــل مـــن أجـــل البحريـــن كثيـــًرا، وكان 
حريًصـــا على نجـــاح تجربة مجلـــس التعاون ألقطـــار الخليج العربي 
وداعًما لجهود جامعة الدول العربية وقرارات منظمة األمم المتحدة 
في العدل والســـالم والتنمية، وبذلك اســـتحق ســـموه جائزة الشرف 
لإلنجـــاز الُمتميـــز من منظمة األمم المتحدة تقديـــًرا لجهوده الوطنية 

والخليجية والعربية والدولية في دعم التنمية المستدامة. 
رحمـــك هللا وأســـكنك العلـــي القديـــر فســـيح جناتـــه وألهـــم البحرين 

وقيادتها وشعبها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

عبدعلي الغسرة

َرُجل دولة... بحجم أمة
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ــاد مــصــدر “الـــبـــاد ســبــورت”  أفــ
منصور  السنغالي  الــاعــب  أن 
كاسي يتدرب حالًيا مع منتخبنا 

الوطني األول لكرة السلة.
وجــود  أن  إلــى  المصدر  ــار  وأشـ
منتخبنا  تدريبات  في  منصور 
للتصفيات  حالًيا  يستعد  الــذي 
في  إقامتها  المقرر  اآلســيــويــة 
الشهر  ــر  أواخـ البحرين  مملكة 
الــجــاري، ليس من أجــل تمثيل 
ــر” فــــي االســـتـــحـــقـــاق  ــ ــ ــم ــ “األحــ
في  منه  لاستفادة  بل  المقبل، 

التدريب فقط.
الاعب  أن  إلــى  المصدر  وبين 
المملكة  يـــغـــادر  لـــم  الــســنــغــالــي 
ــوده  ــ ــال وجـ ــ ويـــســـعـــى مــــن خـ
الحالي،  بالتدريب  واستمراره 
في الحصول على عرض للعب 
بالموسم  المحلية  األندية  بأحد 
 .2021  -  2020 ــي  ــاضــ ــ ــري ــ ال
يمتلك  الـــاعـــب  أن  مــوضــًحــا 
عــروضــا مــن ِقــبــل فـــرق مدينة 
لكن  وسماهيج،  سترة  عيسى، 

حتى اآلن لم يحسم وجهته.
قد مثل صفوف  وكــان منصور 
ــمــوســم  ــي ال ــة فــ ــالـ ــحـ ــق الـ فـــريـ

الــمــاضــي، وقــبــل ذلـــك كـــان في 
الــــرفــــاع وصـــعـــد مـــعـــه مــنــصــة 
خليفة  كــأس  لبطولة  التتويج 
لــعــب للمرة  بـــن ســلــمــان، فــيــمــا 
ــى فــي دوريــنــا عــبــر نــادي  ــ األول

سترة.

السنغالي منصور في صفوف “أحمر السلة”

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي:

يعقد االتحاد البحريني لكرة القدم، عند 5.30 
16 نوفمبر الجاري، اجتماع  من مساء اإلثنين 
عبر  وذلـــك  الــعــادي،  غير  العمومية  الجمعية 

تقنية التواصل المرئي عن بعد.
المنظومة  في  االجتماع  إقامة  االتحاد  وقــرر 
والتزاًما  الراهنة  للظروف  نظًرا  اإللكترونية، 
الوقائية  والــتــدابــيــر  االحــتــرازيــة  بـــاإلجـــراءات 
لمنع تفشي انتشار فيروس كورونا، إذ سيكون 

حضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم.
الـ 19 األعضاء، كما سيشهد االجتماع  ووجه االتحاد الدعوة إلى األندية 

حضور ممثلي االتحادين الدولي واآلسيوي لكرة القدم.

اليوم عمومية غير عادية التحاد الكرة

سبورت

لقطة لالعب منصور كاسي

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية:

األولمبية  للجنة  العام  األمين  أعــرب 
محمد الــنــصــف عــن خــالــص الــتــعــازي 
والــمــواســاة إلـــى مــقــام عــاهــل الــبــاد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خــلــيــفــة، وإلـــــى صـــاحـــب الــســمــو 
الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل 
خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى 
رئــيــس الـــــوزراء، وإلـــى نــائــب رئيس 
علي  الــشــيــخ  ســمــو  الـــــوزراء  مجلس 
مستشار  وإلــى  خليفة،  آل  خليفة  بن 
رئيس الوزراء سمو الشيخ سلمان بن 
خليفة آل خليفة، وإلى العائلة المالكة 
الــكــريــمــة، وشــعــب مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
الغالي  الــوطــن  فقيد  بــوفــاة  ــوفــي،  ال
صاحب  تعالى  هللا  ــإذن  ب لــه  المغفور 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
المولى عز وجل أن  آل خليفة، سائاً 

يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته 
وأن يسكنه فسيح جنته. 

إلى  التعازي  بأحر  النصف  تقدم  كما   
سمو  الجنوبية  المحافظة  محافظ 
خليفة،  آل  عــلــي  بــن  خليفة  الــشــيــخ 
الـــوزراء  ديـــوان مجلس  وإلــى وكيل 
ــي آل  ــشــيــخ عــيــســى بـــن عــل ســمــو ال
بن  خالد  الشيخ  سمو  وإلــى  خليفة، 
علي آل خليفة وإلى الشيخ خليفة بن 
الشيخ محمد  وإلــى  آل خليفة  راشــد 
الشيخ  وإلــــى  خــلــيــفــة  آل  راشــــد  بـــن 

عبدهللا بن راشد آل خليفة. 
البحرين  مملكة  أن  الــنــصــف  وأكــــد   
في  حياته  سخر  وطنيا  رمــزا  فقدت 
خــدمــة شــعــبــه ووطـــنـــه وســـاهـــم في 
بناء دولة المؤسسات والقانون وكان 
التي  والتنمية  التقدم  لمسيرة  راعيا 

الحديثة في  البحرين  نهضة  شهدتها 
شتى المجاالت لتتبوأ مكانة مرموقة 

بين األمم.
المغفور  اسهامات  النصف  واستذكر   
بن  خليفة  األمير  تعالى  بــإذن هللا  له 
الحركة  دعــم  فــي  خليفة  آل  سلمان 

الرياضية منذ توليه رئاسة الحكومة 
العام 1971، إذ ساهم سموه في دعم 
الوطنية  االتحادات  وإشهار  تأسيس 
الــلــجــنــة  ــيـــس  ــأسـ وتـ  ،1974 ــام  ــعــ ــ ال
والعديد   1979 البحرينية  األولمبية 
الرياضية  والهيئات  المؤسسات  من 
لهذا  ــــى  األول الــلــبــنــات  ليضع  األخــــرى 
الــقــطــاع الـــذي أصــبــح عــامــة مضيئة 

للوطن.
الـــراحـــل سيبقى  أن  الــنــصــف  ــد  وأكــ  
ــــوب جــمــيــع  ــل ــــد فــــي قــ ــــأب حــــاضــــرا ل
بصمات  مــن  قــدمــه  لــمــا  البحرينيين 
ــي ســبــيــل خــدمــة  ــاء كــبــيــر فــ ــطــ وعــ
الوطن والمواطنين وسيخلد التاريخ 
ــور، بعدما  إســهــامــاتــه بــحــروف مــن نـ
بــالــبــذل  حــافــلــة  ســيــرة  وراءه  خــلــف 

والعطاء على جميع األصعدة.

محمد النصف

أكــد أن البحريــن فقــدت رمــًزا وطنًيــا ســخر حياتــه لخدمــة شــعبه ووطنــه

النصف: خليفة بن سلمان سيبقى خالًدا في قلوبنا

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة:

للكرة  البحريني  االتــحــاد  رئيس  رفــع 
ــطــائــرة الــشــيــخ عــلــي بــن مــحــمــد آل  ال
إلى  والــمــواســاة  الــتــعــازي  أحــر  خليفة 
ــبــاد صــاحــب الــجــالــة  مــقــام عــاهــل ال
خليفة،  آل  عــيــســى  بـــن  حــمــد  الــمــلــك 
األعلى  القائد  نائب  العهد  ولــي  ــى  وإل
الملكي  السمو  الــوزراء صاحب  رئيس 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، وإلى 
ــائــب رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء سمو  ن
الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، وإلى 
الشيخ  سمو  الـــوزراء  رئيس  مستشار 
وإلــى  خليفة،  آل  خليفة  بــن  ســلــمــان 
العائلة المالكة الكريمة، وشعب مملكة 
الوطن  فقيد  بــوفــاة  الــوفــي،  البحرين 
بـــإذن هللا تعالى  ــه  ل الــمــغــفــور  الــغــالــي 
خليفة  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
بن سلمان آل خليفة، سائاً المولى عز 
رحمته  بواسع  الفقيد  يتغمد  أن  وجل 

ومغفرته وأن يسكنه فسيح جنته. 
 وأكد الشيخ علي بن محمد آل خليفة 
أن مملكة البحرين فقدت رمزا وطنيا 
وشعبه  وطنه  خدمة  في  عمره  أفنى 
بالبذل  على مدى عقود طويلة حافلة 
ــار  واالزدهـ الــريــادة  لتحقيق  والعطاء 
للوطن، مستذكرا بكل اعتزاز اسهامات 
الــبــحــريــن  ــنـــاء  بـ فـــي  ــل  ــراحــ ــ ال ودور 
والبرامج  الخطط  تبني  عبر  الحديثة 

إنــجــازات  البحرين  لتحقق  التنموية 
رائدة في شتى المجاالت.

ــل في  ــراحـ  كــمــا اســتــذكــر بــصــمــات الـ
في  والشبابية  الرياضية  الحركة  دعم 
الركائز  بناء  في  سموه  ودور  المملكة 
ــهــذا الــقــطــاع مــنــذ تــرأس  األســاســيــة ل
 ،1971 الــــــوزراء فـــي  ســمــوه مــجــلــس 
رعاية  في  الراحل  الفقيد  دور  مؤكدا 
اتحاد  بينهم  ومن  االتحادات  مختلف 
األبطال  استقبال  عبر  الطائرة  الــكــرة 
والمنتخبات  األنـــديـــة  مــســتــوى  عــلــى 
لاتحاد  ودعمه  ودعمهم  وتشجيعهم 
ــطـــوالت  ــبـ ــرى الـ ــ ــب ــة كــ ــافـ ــضـ ــتـ فــــي اسـ
وتقديم  الرسمية  الــوفــود  واستقبال 
مؤكدا  األخـــرى،  التسهيات  مختلف 
الــراحــل سيبقى محفورا في  اســم  أن 
ذاكــــرة كــل بــحــريــنــي نــظــيــر مــا قدمه 

لشعبه ووطنه.

علي بن محمد 

علي بن محمد: سيبقى محفوًرا في ذاكرة الوطن
اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

االتــحــاد  إدارة  مجلس  رئــيــس  أعـــرب 
العلوي،  ولــيــد  السلة  لــكــرة  البحريني 
مواساته  وأصــدق  تعازيه  خالص  عن 
إلى مقام عاهل الباد صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى 
رئيس  األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي 
األمير  الملكي  السمو  الــوزراء صاحب 
ــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة، وإلـــى  ســل
نــائــب رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء سمو 
خليفة،  آل  خليفة  بــن  عــلــي  الــشــيــخ 
الــــوزراء سمو  رئــيــس  وإلـــى مستشار 
خليفة،  آل  خليفة  بــن  سلمان  الشيخ 
وشعب  الكريمة،  المالكة  العائلة  وإلى 
مملكة البحرين الوفي، في وفاة فقيد 
هللا  بــإذن  له  المغفور  الغالي  البحرين 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  تعالى 
سائًا  خليفة،  آل  سلمان  بــن  خليفة 
الفقيد  يتغمد  أن  وجـــل  عــز  الــمــولــى 

يسكنه  وأن  ومغفرته  رحمته  بواسع 
فسيح جنته.

ــوي بــأحــر الـــتـــعـــازي إلــى  ــعــل وتـــقـــدم ال
مــحــافــظ الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة سمو 
الشيخ خليفة بن علي آل خليفة، وإلى 
ــوزراء سمو  ــ الـ ــوان مجلس  ــ دي وكــيــل 
الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، وإلى 
خليفة  آل  علي  بن  خالد  الشيخ  سمو 

وإلى الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة 
وإلى الشيخ محمد بن راشد آل خليفة 

وإلى عبدهللا بن راشد آل خليفة.
االتــحــاد  إدارة  مجلس  رئــيــس  وأكـــد 
مملكة  أن  ــة  ــســل ال لـــكـــرة  ــبــحــريــنــي  ال
شــاهــًدا  وطنًيا  ــًزا  رمـ فــقــدت  البحرين 
لمسيرة  وراعـــًيـــا  النهضة  عــصــر  عــلــى 
مشيًرا  واالزدهـــــار،  والــتــقــدم  التنمية 
إلى أن الفقيد الغالي ترك سيرة عطرة 
وأدواًرا ال تنسى مكنت مملكة البحرين 
بين  مرموقة  دولية  مكانة  تبوئ  من 

األمم.
البحرين  مملكة  إن  ــوي:  ــعــل ال ــال  وقــ
وأميرا  حانيا  وأبــا  ملهما  قائدا  فقدت 
حياته  ــرس  كـ وطــنــيــا  ورمــــزا  محنكا 
ــذا الــبــلــد الــمــعــطــاء وشعبه  لــخــدمــة هـ
بناء نهضة تنموية  الكريم مسهما في 

شاملة في تاريخ البحرين الحديث.

وليد العلوي

رئيس “اتحاد السلة” ُيعزي برحيل فقيد الوطن

ــيــد تــعــديــًا عــلــى جــدول  ــرى االتـــحـــاد الــبــحــريــنــي لــكــرة ال أجــ
الرياضي  للموسم  السداسية  بالدورة  الثانية  الجولة  مباريات 

.2020/2019
حيث رّحل مباراة باربار واالتفاق والمقرر إقامتها يوم األربعاء 
الموافق 18 نوفمبر الجاري إلى اليوم التالي )الخميس(، لتقام 
االتحاد  مباراة  تقام  أن  على  مساًء،   17:45 الساعة  تمام  في 

والشباب في اليوم ذاته عند الساعة 7.30.
األهلي  التقليديين  الغريمين  بلقاء  الجولة  ستختتم  فيما 
والنجمة يوم الجمعة في تمام 

الساعة 18.30.
فرق  أن  ذكــره،  الجدير 
ــمـــة، االتــــفــــاق،  ــنـــجـ الـ
قــد حققوا  الــشــبــاب 
نــتــيــجــة الـــفـــوز في 
الجولة األولى التي 
توقف  قبل  أقيمت 
ــة بــســبــب  ــطــ ــشــ ــ األن
ــا، على  ــــاء كـــورونـ وب
حساب كل من باربار، 

االتحاد واألهلي.

تعديل الجولة الثانية
سبورت

إقامة بطولة البحرين للجولف نهاية نوفمبر
ــويــة ــســن ــاد ال ــ ــح ــ ــن بـــرامـــج االت ــم ــت مـــن ض ــح ــب ــي: أص ــم ــي ــع ــن ال

من  للجولف  البحريني  االتــحــاد  انتهى 
بطولة  لتنظيم  األخيرة  اللمسات  وضع 
 -  27 بتاريخ  للهواة  الثانية  البحرين 
28 نوفمبر الجاري، وذلك على ماعب 
الـــنـــادي الــمــلــكــي لــلــجــولــف، وبــمــشــاركــة 
متميزة من مجموعة من أبرز الاعبين 
المنطقة. وسجل حتى اآلن  الهواة في 
الوطنية  المنتخبات  يمثلون  العبا   85
الــجــولــف فــي البحرين  أنــديــة  والعــبــي 
ودول مجلس التعاون، وقد تم االنتهاء 
بالبطولة  الخاصة  القوانين  وضــع  مــن 
وطــريــقــة الــلــعــب، إضــافــة إلـــى تجهيز 
ــور اإلداريـــــة، ويــأتــي تنظيم هــذه  األمــ
الــبــطــولــة والـــتـــي اســتــحــدثــهــا االتــحــاد 
الماضي؛  العام  في  للجولف  البحريني 
مـــن أجــــل زيـــــادة نــشــاط االتـــحـــاد في 
لاعبين  الــمــحــلــيــة  ــبــطــوالت  ال تــنــظــيــم 
واالهتمام  اللعبة  نشر  أجــل  من  الهواة 

بالاعبين الشباب والناشئين إلعطاءهم 
ــذه  ــل هـ ــثـ ــة الـــمـــشـــاركـــة فــــي مـ ــرصــ فــ
البطوالت، التي تعتبر المحك الكتساب 
الخبرات الفنية من الاعبين المعروفين 
البطولة  والمتميزين. وكان لنجاح هذه 
لــاتــحــاد  حـــافـــًزا  األولــــى  نسختها  فــي 
إقامتها  باستمرار  للجولف  البحريني 
مــؤكــًدا  اللعبة،  على  فــوائــد  مــن  لها  لما 

رئيس االتحاد أن هذه البطولة أصبحت 
مـــن ضــمــن بـــرامـــج االتـــحـــاد الــســنــويــة 
والــتــي تــقــام على الــمــاعــب الــمــزروعــة 
بالنجيل الطبيعي وهي تشجع الاعبين 
وبهذه  مستوياتهم.   تطوير  في  الهواة 
البحريني  المناسبة، أكد رئيس االتحاد 
لــلــجــولــف عــلــي الــنــعــيــمــي عــلــى سعي 
تنظيم  في  للجولف  البحريني  االتحاد 

النتائج  وان  خصوصا  سنوًيا،  البطولة 
إذ  مشجعة،  كانت  األولــى  النسخة  في 
وهو  الــكــواري  علي  الاعب  بطلها  كــان 
أحد الاعبين الواعدين في المنتخبات 
البطولة على  الوطنية.  كما تحفز هذه 
البطوالت  في  المتقدمة  النتائج  تقديم 
خبرات  وتكسبهم  المستوى  الرفيعة 

متقدمة في اللعبة.

من منافسات النسخة الماضية علي النعيمي 

االتحاد البحريني للجولف

ا “أحمر اليد” يالقي الجزائر وديًّ
ــر ــص ــي م ــ ــم فـ ــ ــال ــ ــع ــ ــات كــــــأس ال ــيـ ــائـ ــهـ ــنـ اســـــتـــــعـــــداًدا لـ

اليد  لــكــرة  الــوطــنــي  منتخبنا  يلتقي 
ـــا،  وديًّ ــجــزائــري  ال المنتخب  لــلــرجــال 
وذلك ضمن االستعدادات التي يجريها 
مــونــديــال  فــي  للمشاركة  المنتخبان 
يقام  والــذي  والعشرين  السابع  العالم 
في جمهورية مصر العربية في الثالث 

عشر من شهر يناير المقبل.
 وتم االتفاق مع االتحاد الجزائري لكرة 
اليد على أن تقام المباراتان الوديتان 
الثامن  يــومــي  الــبــحــريــن  مملكة  فــي 
المغادرة  وقبل  يناير  بشهر  والعاشر 

إلى القاهرة لخوض النهائيات.
مباراتين  لعب  أن  لمنتخبنا  وســبــق   
بداية  المصري  المنتخب  مع  وديتين 
الشهر الحالي، ومن المنتظر المشاركة 
األسبوع  في  وديــة  دولية  بطولة  في 
فيها  يلتقي  ديسمبر  شهر  من  األخير 

عدًدا من المنتخبات العالمية تحضيًرا 
للمونديال.

 ويـــقـــع مــنــتــخــبــنــا فـــي الــمــجــمــوعــة 
ــعــة فــي بــطــولــة الــعــالــم والــتــي  ــراب ال

تضم منتخبات الدنمارك، األرجنتين 
القادمة  المشاركة  وتمثل  والكونغو، 
في  تــأهــلــه  بــعــد  للمنتخب  ــعــة  ــراب ال
السويد  مونديال  في  األولــى  المرة 

الــثــانــيــة شــارك  ــمــرة  ال وفـــي   ،2011
فيما   ،2017 فــرنــســا  مــونــديــال  فــي 
ألمانيا  مونديال  في  األخيرة  كانت 

والدنمارك 2019.

 منتخبنا الوطني للرجال لكرة اليد

اللجنة اإلعالمية



ال تبدو قادًرا على إنجاز أي شيء اليوم.

إذا استمررت في العمل بثبات سوف تكتشف 
النجاح.

ال يجب أن تتبنى مسؤوليات كثيرة مهما كانت 
المغريات.

يجب أن تركز على األمور األهم بالنسبة لك.

هناك العديد من المشروعات الجديدة أمامك. 

حاول أن تتحكم في نظام غذائك خصوصا أنك 
سمين.

عليك أن تضع ثقتك في شخص قريب منك ومن 
عائلتك.

حاول أن تستفيد من نصائح وتجارب اآلخرين.

ال تنشغل بمنافسة زمالئك بقدر حرصك على 
اجتهادك.

اختر األطعمة الصحية التي تحتوى على 
فيتامينات.

حدوث تغيرات إيجابية في حياتك المهنية 
نتيجة تركيزك.

حاول أن تحسن عالقاتك بعائلتك، فهذا شيء 
مهم.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

تسبب اعتذار المخرج كريم الشناوي في خلق أزمة لفريق 
عمل مسلســل “بدر البدور” بطولة الفنانة روبي، إذ جاء 
اعتذار الشناوي عن عدم إخراج العمل قبل بدء التصوير 

بأقل من أسبوعين.
يبحث فريق العمل عن مخرج بديل للشــناوي، خصوصا 

أنــه من المقرر عــرض الحلقات في دراما رمضــان المقبل، 
ولم تنتــه التحضيرات الخاصة بالعمل وال اختيار األبطال المشــاركين لروبي 

في الحلقات باستثناء محمد ممدوح وآسر ياسين.

تعاقــد الفنــان حمــدي الميرغني على المشــاركة في 
فيلم “مامــا حامل” للنجمة ليلى علــوي التي تعود 
به للســينما بعد فترة غياب دامت لـ 4 سنوات، ومن 
المقــرر انطالق تصويره الفتــرة المقبلة بعد االنتهاء 

من تعاقدات النجوم المشاركين في العمل.
فيلم “ماما حامل” بطولــة ليلى علوي، وتم التعاقد مع 

النجم الكوميدي بيومي فؤاد، وجاري إبرام تعاقد باقي النجوم. والعمل من 
تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

أطلق الفنــان عبدالكريم حمدان أغنيتــه الجديدة “وجع 
بكــرا”، من كلمــات وألحان محمد خليل، وتوزيع إســبر 
حداد، وانتهت عمليات تصوير الفيديو كليب في لبنان، 
بإشراف المخرج شهاب شهاب، وتم إطالق األغنية عبر 

قناة حمدان على اليوتيوب.
وحول تفاصيل األغنية، أشــار حمــدان إلى أنها تحكي قصة 

يعيشــها جميع الناس، عندما يقع اإلنســان في الحب من طــرف واحد، وما 
يرافقه من صراع نفسي، الفكرة جديدة ومنتشرة كثيرا في حياتنا.

وجع بكراماما حاملبدر البدور

tariq.albahar@albiladpress.com 18

فنانون وإعالميون ينعون أمير العطاء في وسائل التواصل االجتماعي

غصــت حســابات عــدد كبيــر جــدا مــن الفنانيــن واإلعالمييــن فــي وســائل التواصــل 
االجتماعي برسائل التعازي والمواساة وألم فراق والد الجميع وأمير الخير والعطاء 
صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة )طيب هللا ثــراه(، إذ عبروا 

عن حزنهم الشديد بوفاة القائد الكبير الذي أحب شعبه وأحبوه.

الفنانة منيرة محمد: «

ــيـــوم. انطفا  الـ الــصــغــيــر والــكــبــيــر حــزيــن 
العطوف  الحنان، على شعبه  األمــان، راح 
ما  الكل  أبــو  خليفة  الشيخ  عياله..  على 
كــان يكسر خاطر أحــد أو يــرد أحــد ..هللا 
يرحمك يا راعي الوقفات وراعي المواقف 

..هللا يرحمك يا أبونا وسندنا”.

المذيعة نسرين معروف: «

قلبي  ــارق  ــفـ يـ أن  يـــأبـــى  ــزن  ــحـ الـ ــأن  ــ ــ “وك
وروحي، قبل شهر من اآلن فقدت والدي 

أزال  وال  وتجرعت  هللا،  رحمه  الحبيب 
مرارة فقده وألم فراقه الذي أدمى قلبي، 
أبونا  بل  الغالي،  الثاني  أبي  أفقد  واليوم 
الغالي..  الوطن  هــذا  في  جميعا  ووالــدنــا 
بوعلي الــذي كــان دومــا صــداه يتردد في 
كل محفل خير وإنسانية وعطاء.. خليفة 
المحب  السند  الحنون..  الوالد  بن سلمان 

والقريب من الجميع.

المذيعة مريم أنور:  «

اللهم  والــعــطــاء..  المحبة  رمــز  يــا  “وداعـــا 

اغفر لوالدنا خليفة بن سلمان، اللهم اغفر 
له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله 
بــالــمــاء والثلج  ووســـع مــدخــلــه واغــســلــه 
والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب 
لفقيدنا  ونعيمها  الجنة  اللهم  األبــيــض.. 

الغالي.

المخرج أحمد يعقوب المقلة: «

“أنـــــاس يــرحــلــون ويــطــويــهــم الــنــســيــان، 
وآخرون تبقى ذكرهم خالدة في الوجدان 
بأفعال عظيمة وأقوال مأثورة... نسيانهم 

محال”.  

الفنان محمد سعد: «

تعشقها  الــتــي  ــمــحــرق  ال ــــور  ن “وانـــطـــفـــئ 
تعتصر  تسكنها..  الــتــي  الــرفــاع  وتبكيك 
اليوم  لمن  بوعلي..   .. ألما  الجميع  قلوب 

نقولها؟  عظم هللا أجرك يا وطن”.

الفنان خالد مندي: «

ــيــه راجـــعـــون.  “إنــــا لــلــه وانــــا ال
ويسكنه  له  ويغفر  يرحمه  هللا 

فسيح جناته”.

الفنان خالد الرويعي: «

بن  خليفة  ــا  وداعـ حــســك...  على  كبرنا   “
سلمان”.

الفنان الكويتي أحمد جوهر: «

له  المغفور  بوفاة  البحرين  ألهل  “تعازينا 
سمو األمير خليفة بن سلمان آل خليفة”.

الفنانة شفيقة يوسف: «

“إن قلوبنا لتحزن، وإن عيوننا لتدمع، وإنا 
على فراقك لمحزونون”.

المذيع فايز السادة: «

وإنا  ليحزن  القلب  وإن  لتدمع  لعين  “إن 
على فراقك يا خليفة لمحزونون”

الفنانة في الشرقاوي: «

بقى  ما  الجراح  كبر حجم  الهي وش  “يــا 
فينا وفي ما هو حزين، انكسر بقلوبنا أكبر 

جناح، جف بحر شايل هم البحرين”.

الفنانة زهرة عرفات: «

لله  إنا  قالوا  مصيبة  أصابتهم  إذا  “الذين 
ــا إلــيــه راجـــعـــون” هللا يــرحــمــه ويغمد  وإنـ

روحه فسيح جناته”.
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 1272
ــًرا في  ــافـ ــسـ أثـــنـــاء مـــا كــــان مـ
الــحــمــلــة الــصــلــيــبــيــة الــتــاســعــة، 
األمير إدوارد األول يصبح ملًكا 
إلنجلترا بعد وفاة هنري الثالث، 
وتــــــــــولــــــــــى 
عند  العرش 
عــودتــه بعد 

عامين.

 1626
الهنود الحمر يبيعون جزيرة مانهاتن مقابل قماش بقيمة 24 دوالرا.

 1869
الخديوي إسماعيل يفتتح قناة السويس في احتفال مهيب في مدينة اإلسماعيلية.

1907
ضم أراضي أوكالهوما للواليات المتحدة لتصبح الوالية رقم 46.

 636
بداية معركة القادسية بين المسلمين بقيادة سعد بن أبي وقاص والفرس.

 1922
مولد جوزيه ساراماجو، كاتب برتغالي حاصل على جائزة نوبل في األدب.

محرر مسافات

 The“ اختارت بلغاريا فيلم
Father” ليمثلها في مسابقة 

األوسكار كأفضل فيلم روائي 
أجنبي. والفيلم تدور أحداثه 

حول رجل توفيت زوجته في 
اليوم التالي لجنازتها علم هو 
وابنه أن زوجته كانت تتصل 
بمنزل أحد الجيران، فيحاول 

الزوج االتصال بزوجته 
المتوفاة عبر وسيط شهير، 

بينما يحاول ابنه إعادته إلى 
الواقع.

tariq_albahhar

ربيع يصدر الجزء الثاني من “فيلموجرافيا األفالم السعودية”
أصدر الناقد السينمائي خالد ربيع السيد 
األفالم  “فيلموجرافيا  الثاني من  الجزء 
لــإصــدار  استكمااًل  وذلـــك  الــســعــوديــة”، 
السينما  “فيلموجرافيا  كتاب  من  األول 
ــدر عــن مــهــرجــان  ــذي صـ ــ الــســعــوديــة” ال
الثقافة  بجمعية  الــســعــوديــة،  األفــــالم 
ــه األولـــى  ــ ــدمــام، فــي دورت ــال والــفــنــون ب
الشاعر  المهرجان  بإشراف مدير   ،2008

أحمد المال.
السعودية  األفـــالم  المؤلف  فيه  ورصــد 
ــفــتــرة مـــن 1977  الــتــي أنــتــجــت فـــي ال
فيلًما،   56 عددها  وكــان   ،2007 وحتى 
ــمــهــرجــان قـــد واصـــل  وبـــذلـــك يـــكـــون ال
أنتجت  التي  السعودية،  األفــالم  توثيق 
بعد ذلـــك، فــي الــفــتــرة مــن الــعــام 2008 

حتى 2018.
ــزء الـــثـــانـــي مــن  ــجــ ــ وأعــــــد الـــمـــؤلـــف ال
ــكــتــاب لــيــضــم فــيــلــمــوجــرافــيــا لــــ 408  ال
أفالم  وكذلك  ووثائقية؛  روائــيــة  أفــالم 
التوعوية  واألفـــالم  المتحركة  الــرســوم 
والتعريفية الفنية. وطرح الكتاب ضمن 
فعاليات المهرجان الذي تمت تجهيزات 
في  المهرجان  اســتــوديــو  مــن  حية  بثه 
مركز إثراء الثقافي بالظهران في مطلع 

سبتمبر 2019.
وقال ربيع “لم تكن مهمة تجميع بيانات 

السعودية  األفـــالم  عــن  “فيلموجرافيا” 
الــعــشــرة ســنــوات  الــتــي تحققت خـــالل 
الــيــســيــرة، فليس  بــالــمــهــمــة  ــمــاضــيــة  ال
هــنــاك مــراجــع موثوقة رصـــدت اإلنــتــاج 

السينمائي بكامله وأرشفته وحفظته”.
صّناع  نشط  الفترة  هــذه  في  انــه  وبّين 
األفالم السعوديون في انتاج الكثير من 
التي قد يصل عددها  القصيرة،  األفالم 
توثيق  من  هناك  يكن  ولــم  المئات،  إلــى 
في  يبث  ومــا  الصحافة  تنقله  ما  ســوى 
المواقع اإللكترونية اإلخبارية أو مواقع 
المهمة  جعل  مما  االجتماعي،  التواصل 
المكثف  اإللكتروني  البحث  في  تتركز 

واالتصاالت الشخصية بصناع األفالم.

وأضــــاف: لــقــد تــم الــتــواصــل مــع صناع 
األفالم لطلب مشاهدة أفالمهم، وبالتالي 
بنفس  تجاوبهم  وكــان  بياناتها،  معرفة 

ــتــجــوا  ــمـــاس الــــــذي أن الـــحـ
بـــه تــلــك األفـــــالم، مــؤكــًدا 
ــع وتــشــجــيــع مــديــر  أن دفـ
والفنون  الثقافة  جمعية 
الحربي  يــوســف  بــالــدمــام 
الــمــهــرجــان أحمد  ومــديــر 
الفضل في  لهما  المال كان 
بـــذل جــهــد مــضــاعــف في 
والتوثيق  الحصر  عملية 

والكتابة عنها. 
قـــائـــاًل:  ــد  ــاقـ ــنـ الـ وأردف 

المجهود كان شاًقا، وفي فترة  أن  رغم 
هناك  أن  اعــتــقــاًدا  ثــمــة  أن  إال  وجــيــزة، 
الكتاب،  لم ترصد في هذا  أفالًما قليلة 
يكن  لم  ووثائقية  روائــيــة  أفــالم  فهناك 
ــوصــول إلـــى صــّنــاعــهــا بــاألمــر الــمــتــاح،  ال
ولكنها على كل حال هي ليست باألهمية 
الضعيفة  التجارب  ضمن  وتقع  الفنية، 
الجماهير  التي ال ترتقي لمستوى تطلع 
بحسب موقع ايالف، وكان ربيع استهل 
الكتاب بكلمة عرفان وامتنان، جاء فيها: 
”التقدير الجزيل لألمير محمد بن سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود قائد رؤية الهمة 
ــقــمــة، بــمــا تــحــمــلــه مـــن اهــتــمــام  حــتــى ال
وكذلك  السعودية،  والحياة  بالثقافية 
هللا  عبد  بــن  بــدر  لألمير  ــوافــر  ال الشكر 
آل سعود، محقق  بن فرحان 
ــزات ثــقــافــيــة  ــجــ ــ ــن ــ م
وسينمائية  متنوعة 
طــــــــال انــــتــــظــــارهــــا، 
والـــتـــقـــديـــر الــخــالــص 
لــلــســيــنــمــائــي الــشــاعــر 
أحـــــمـــــد بــــــن مــحــمــد 
الــمــال شــاعــر األحـــالم 
ــيــة  ــمــائ ــن ــســي ال
في  المتحققة 

لمح البصر“.

ربيع مع الناقد البحريني حسن حداد واللبناني محمد رضا

أعلنت شركة “Millennium Media” عن البدء في إعداد الجزء الرابع  «
 ،”Has Fallen“ من سلسلة أفالم األكشن الشهيرة
للنجم جيرارد بتلر الذي يستعد للفيلم الجديد، 

.”variety“ حسبما ذكر موقع

وذكر تقرير نشره موقع “variety” الناطق باللغة  «
 Night Has Fallen اإلنجليزية، أن تصوير فيلم

 “ Nu Boyana Studios“ سيكون في استوديوهات
التابعة لشركة ميلينيوم في بلغاريا وجميع أنحاء 

أوروبا.

»  Night“ ويعمل على إنتاج فيلم
Has Fallen” كل من ليس ويلدون، وياريف 
ليرنر، وآالن سيجل، وبتلر، بينما يأتي على 

رأس المنتجون التنفيذيون آفي ليرنر 
وتريفور شورت وبواز ديفيدسون، ورئيس 

شركة ميلينيوم ميديا جيفري جرينستين 
وجوناثان يونجر.

وتم إطالق سلسلة األفالم في العام  «
 ،”Olympus Has Fallen“ 2013 مع فيل
يليه “London Has Fallen” في العام 

2016 و”Angel Has Fallen”، إذ حققت 
أفالم “Fallen” الثالثة مجتمعة أكثر 

من 500 مليون دوالر في جميع أنحاء 
العالم.

» Lion� 2019، أعلنت شركة  وفي العام
sgate عن وجود 3 أفالم أخرى الستكمال 

.Has Fallen سلسلة أفالم

االثنين 16 نوفمبر 2020 - 30 ربيع األول 1442 - العدد 4416

بتلر يستعد لتصوير الجزء الرابع
”Has Fallen“ من 



أعلنت مجموعة هواوي ألعمال المستهلكين عن إطالق الحاسوب الشخصي 
المحمــول HUAWEI MateBook X Pro الجديــد كليــًا فــي المملكــة، لتتيــح 
للمســتخدمين تجربة غامرة تجمع بين التصميم األيقوني للسلســلة الرائدة 
والتكنولوجيــا المبتكــرة والــذكاء االصطناعــي. وتســعى هــواوي عبــر هــذه 
الخطوة إلى تقديم تجربة اتصال رائعة وأداء عال ُتعيد من خالله تعريف 
مشــهد األجهزة المحمولة واالرتقاء بتطلعات المســتخدمين إلى مســتويات 

جديدة. 

وقـــال رئيـــس خـــط إنتـــاج األجهـــزة 
الشـــخصية  والحواســـيب  اللوحيـــة 
فـــي هواوي، وانغ ينفين “جاء إطالق 
HUA�  الحاسوب الشخصي المحمول
بتصميـــم   WEI MateBook X Pro
رفيع جدًا وفائق الخفة ليجسد نظرة 
هـــواوي المميـــزة فـــي تقديـــم أجهزة 
بتصاميـــم  التقنيـــات  أحـــدث  تضـــم 
الصنـــع. وتتضمـــن  ُمبتكـــرة ومتقنـــة 
مزايا الجهاز الجديد تجهيزه بشاشة 
باللمـــس،  تعمـــل   Ultra FullView

األداء  مســـتويات  أعلـــى  وتقديـــم 
ببطارية تـــدوم طويالً، واتصال قوي 
ليتيـــح للمســـتخدمين الحفـــاظ على 
مختلـــف  فـــي  إنتاجيتهـــم  مســـتوى 
األماكن واألوقات. وُتعد االنســـيابية 
والتقنيـــات المبتكـــرة والـــذكاء أبـــرز 
 MateBook ســـمات سلســـلة أجهـــزة
X وجميعهـــا ســـمات نابعة مـــن تراث 
هـــواوي الغنـــي بأحـــدث التجهيـــزات 
علـــى  حرصنـــا  وقـــد  واالبتـــكارات. 
تقديم الحاســـوب الشـــخصي ليكون 

األقوى في فئته وبمزايا رائعة ليقدم 
للمستخدمين تجربة شاملة تتناسب 
مـــع مختلـــف الســـيناريوهات وأنماط 

حياتهم”.

تســـتعد متاجـــر لولـــو الرائـــدة فـــي البيـــع 
بالتجزئـــة، ابتـــداًء من الثالث والعشـــرين 
مـــن نوفمبـــر إلطـــالق عـــروض “الجمعـــة 
المذهلة” التي تشـــمل تشـــكيالت واســـعة 
اإللكترونيـــات،  علـــى  الخصومـــات  مـــن 
الهواتف الرقميـــة، األزياء وغيرها الكثير 
مـــن المنتجـــات والمســـتلزمات التموينية 
باإلضافة إلـــى األطعمة الجاهـــزة. وتأتي 
هـــذه العـــروض تزامنا مع موســـم الجمعة 

السوداء حول العالم.
وبهـــذه المناســـبة، قال مدير المشـــتريات 
فـــي مجموعـــة لولو، مجيـــب عبدالرحمن 
“تعتبـــر عـــروض الجمعة المذهلـــة واحدة 
مـــن أكبـــر عروضنـــا الترويجيـــة مؤخـــرا 
وســـيتمتع عمالؤنـــا األعـــزاء بخصومات 
لغايـــة 70 % علـــى تشـــكيلة واســـعة مـــن 
المنتجـــات، ليس اإللكترونيـــات واألزياء 
فحســـب، بـــل المســـتلزمات اليوميـــة لكل 
منزل. وعـــددا عن عروضنا فـــي المتاجر، 

سنقوم بتدشين عروض حصرية أونالين 
عبر رموز ترويجية للعروض جنبا بجنب 
مـــع ميـــزة التوصيـــل المجاني. وتحســـبا 
الرتفـــاع الطلبـــات أثنـــاء فتـــرة العـــرض، 
أضافـــت لولـــو عـــددا مـــن المركبـــات إلـــى 
مركـــز  تعزيـــز  إلـــى  باإلضافـــة  أســـطولها 
فـــي  كبيـــرة  بزيـــادة  الدولـــي  االتصـــال 
العاملة؛ من أجـــل تواصل أفضل وخدمة 

أحسن للعمالء الكرام.

باللمـــــس تعمـــــل   ”Ultra FullView“ بشاشــــــــة  خصومات لغاية 70 % لتشكيالت اإللكترونيات والسلع التموينية
الحاسوب “HUAWEI MateBook X Pro” متوافر بالبحرين “لولو” تستعد إلطالق عروض الجمعة المذهلة
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أطلقـــت جامعة الخليـــج العربي، 
الســـنوية،  عادتهـــا  علـــى  جريـــًا 
لتطعيـــم  الســـنوية  حملتهـــا 
منتســـبي الجامعـــة مـــن أعضـــاء 
هيئـــة التدريـــس واإلداريين ضد 
اإلنفلونزا الموسمية، وذلك للعام 
الخامس على التوالي، بالتنسيق 
الجامعـــي  الطبـــي  المركـــز  مـــع 
بمدينـــة الملـــك عبـــدهللا الطبية، 
بهـــدف الحد من انتشـــار العدوى 
الفيروســـية التـــي تصـــل ذروتها 
في فصل الشـــتاء قياســـا بباقي 

فصول السنة.
العامـــة  الصحـــة  أســـتاذ  وقـــال 
المساعد في كلية الطب والعلوم 
الطبيـــة، الدكتـــور ســـلمان حمـــد 
الزياني، الذي أشـــرف على تنفيذ 
الخليـــج  جامعـــة  “إن  الحملـــة  
الكبيـــر  النجـــاح  بعـــد  العربـــي 
لحمالت التطعيم التي قامت بها 
في الســـنوات الماضية، حرصت 
علـــى توفيـــر تطعيـــم اإلنفلونـــزا 
منســـوبيها  لجميـــع  الموســـمية 
علـــى  الخامـــس  للعـــام  مجانـــا 

التوالـــي؛ لحمايتهـــم مـــن عدوى 
اإلنفلونزا الفيروسية قبل دخول 
موســـم الشـــتاء، وخصوصـــًا في 
ظـــل الظـــروف الصحيـــة الراهنة 
لجائحة الكورونا )كوفيد - 19(”.

“الخليج العربي” تطلق “التطعيم ضد اإلنفلونزا الموسمية”

80 متخصًصــا يشــاركون باجتمــاع على مســتوى المجموعة

“البركة المصرفية”: خطط جديدة للتحول الرقمي

الزياني ينوه بمتانة القطاع المصرفي

المصرفيـــة  البركـــة  أعلنـــت مجموعـــة 
المصرفيـــة  المجموعـــة   ،)ABG(
اإلســـالمية الرائـــدة التـــي تتخـــذ مـــن 
البحريـــن مقـــر لعملياتهـــا، عـــن خطـــط 
ســـتنقل  الرقمـــي  للتحـــول  جديـــدة 
المجموعـــة إلـــى مراحـــل متقدمـــة في 
شـــهدت  والتـــي  الرقميـــة،  مســـيرتها 
بالفعـــل ريـــادة المجموعـــة فـــي إطالق 
االســـتراتيجية  المبـــادرات  مـــن  عـــدد 
لتعزيز خدماتها المصرفية للعمالء من 

خالل االبتكار الرقمي.
االختتـــام  بعـــد  اإلعـــالن  هـــذا  ويأتـــي 
الناجـــح الجتمـــاع الصيرفـــة الرقميـــة 
الـــذي عقـــد علـــى مســـتوى المجموعـــة 
واستمر لمدة يومين خالل الفترة من 4 
� 5 نوفمبر 2020 عبر االتصال المرئي. 
وعقد هـــذا االجتماع الذي حضره أكثر 
مـــن 80 متخصًصا في مجـــال األعمال 
والتسويق وتكنولوجيا المعلومات من 
وحدات البركة المصرفية من 12 دولة، 
علـــى أســـاس ســـنوي لمراجعـــة التقدم 
المحـــرز علـــى مســـتوى المجموعة في 
تـــم  الرقمـــي، وهـــي مبـــادرة  التحـــول 
إطالقهـــا قبل عامين في ورشـــة العمل 

األولـــى الســـتراتيجية التحول الرقمي 
التي عقدت في اسطنبول، تركيا.

واســـتضاف اجتمـــاع هذا العـــام فريق 
شـــركة  مـــن  المتحدثيـــن  مـــن  خبـــراء 
ناقشـــت  كبـــرى  دوليـــة  استشـــارية 
وتفاعلـــت مع أعضـــاء مـــن المجموعة 
حـــول مواضيع مختلفـــة تتعلق بزيادة 
للعمـــالء  الرقمـــي  اإلعـــداد  تحســـين 
ووجهات نظر تجربة العمالء. وشملت 
التـــي  األخـــرى  المهمـــة  الموضوعـــات 
األولويـــات  تحديـــد  مناقشـــتها  تمـــت 
فيمـــا  للمجموعـــة  اإلســـتراتيجية 
يتعلـــق بجهودها فـــي التحول الرقمي، 
المختلفـــة  الفـــرص  مـــن  واالســـتفادة 
الموجودة في جميع أنحاء المجموعة 
مـــن خـــالل القنـــوات الرقميـــة، وكذلك 

الخدمـــات  ومســـتقبل  االتجاهـــات 
المصرفية والتكنولوجيا المالية.

الرئيـــس  قـــال  المناســـبة،  هـــذه  وفـــي 
التنفيـــذي لمجموعـــة البركة المصرفية 
فـــي كلمـــة االفتتاحيـــة فـــي االجتماع، 
عدنـــان يوســـف “لقـــد كان هـــذا العـــام 
فريـــًدا جـــًدا للجميـــع بمـــن فيهـــم نحن 
فـــي البركـــة. ومـــع ذلـــك، وعلـــى الرغم 
مـــن التحديات التي ظهـــرت مع الوباء 
مـــن  وعمليـــات اإلغـــالق، فقـــد تمكنـــا 
االســـتمرار في خدمة عمالئنـــا والعمل 
بشـــكل طبيعي. وبفضل رحلة التحول 
الرقمـــي التـــي بدأت قبـــل عامين، قمنا 
ببنـــاء القدرات الرقمية المناســـبة التي 
ســـاعدتنا في الحفاظ على استمرارية 
األعمـــال وضمـــان قدرتنـــا علـــى تلبيـــة 

احتياجات عمالئنا دون انقطاع طوال 
جائحة كورونا”.

مـــن جانبـــه، قـــال نائـــب رئيـــس أعلى، 
فـــي  المعلومـــات  تكنولوجيـــا  رئيـــس 
أحمـــد  المصرفيـــة  البركـــة  مجموعـــة 
التحديـــات  ســـاعدتنا  “لقـــد  البلوشـــي 
الحاليـــة علـــى تســـريع رحلـــة التحـــول 
علـــى  المجموعـــة  وتركيـــز  الرقمـــي 
مشاريع ومبادرات الرقمنة التي تهدف 
إلى خدمة وتلبية متطلبات المجموعة 
الحاليـــة والمســـتقبلية بصـــورة أفضل، 
ليـــس فقط مـــن منظـــور عمالئنا، ولكن 
أيًضـــا مـــن منظـــور داخلـــي يركـــز على 
خلق بيئـــة عمل تعطـــي األولوية أيًضا 
لرقمنـــة عملياتنا التشـــغيلية ووظائف 

المكاتب الداعمة”.

اســـتقبل وزير الصناعـــة والتجارة 
والســـياحة زايـــد الزيانـــي بمكتبه، 
رئيس مجلـــس إدارة بنك البحرين 
والكويـــت “BBK”، مـــراد علي مراد 
لمجموعـــة  التنفيـــذي  والرئيـــس 
بنـــك البحريـــن والكويـــت الدكتور 
عبدالرحمـــن ســـيف، إذ تـــم أثنـــاء 
اللقـــاء اســـتعراض ومناقشـــة عدد 
مـــن القضايـــا والموضوعـــات ذات 
الصلة بالشـــأن االقتصـــادي والعمل 

المصرفي في مملكة البحرين.
ونـــوه الوزيـــر إلـــى متانـــة القطـــاع 

البحريـــن  مملكـــة  فـــي  المصرفـــي 
ودوره الكبيـــر والمؤثـــر فـــي تعزيز 
االقتصـــاد الوطني، مشـــيًدا بالدور 
المصـــارف  تلعبـــه  الـــذي  الكبيـــر 

فـــي تعزيـــز  الوطنيـــة واإلقليميـــة 
النشـــاط التجـــاري ورفـــع معـــدالت 
المملكـــة  فـــي  االقتصـــادي  النمـــو 
عموًمـــا، خصوًصـــا في ظـــل وجود 

الكـــوادر الوطنية المؤهلـــة القائمة 
والتـــي  المؤسســـات  هـــذه  علـــى 
تضطلـــع اليوم بمهمـــات كبيرة في 

هذا الجانب.
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سلمان الزياني

لجميع منسوبيها 
مجانا للعام 

الخامس على 
التوالي

”BBK“ الوزير الزياني مستقبال رئيس مجلس إدارة

انطالق مؤتمر تكافؤ الفرص بمشاركة نواب وعلماء وقادة 
انطلقــت النســخة الرابعــة مــن مؤتمــر تكافؤ الفرص الســنوي الــذي تنظمه 
الجامعــة األهليــة بالتعــاون مــع جامعــة برونيــل إحــدى أعــرق الجامعــات 
البريطانيــة عبــر التفاعــل اإللكترونــي المباشــر، وذلــك تحت رعاية رئيســة 

مجلس النواب فوزية زينل. 

وبهذه المناسبة، أكد البروفيسور عبدهللا 
الحواج على األثر البالغ للرعاية الكريمة 
لرئيســـة مجلـــس النـــواب، فوزيـــة بنـــت 
عبدهللا زينل، لهذا المؤتمر في مســـاعدة 
مـــا يخرج به من توصيات ورؤى تســـهم 
للوصـــول  المـــرأة  مســـيرة  تقـــدم  فـــي 
للتطبيـــق العملـــي في مختلـــف الوزارات 
والشـــركات والمؤسســـات المشـــاركة في 
فعاليـــات المؤتمر، فضال عن تحفيز هذه 
الرعايـــة الجامعـــة علـــى االســـتمرار بكل 
عزم ونشـــاط لتنظيم هذا المؤتمر بشكل 
سنوي وتوســـعة المؤسســـات المنضوية 

في فعالياته.

الجامعـــة  رئيـــس  أوضـــح  جهتـــه،  مـــن 
البروفيســـور منصور العالـــي، أن المؤتمر 
يعقد نســـخته الرابعة بعـــد النجاح الباهر 
لنســـخته الثالثـــة، ليتنـــاول موضوعـــات 
الســـاعة المهمـــة والحيوية فـــي مجاالت 
الصحـــة والتعليم واألعمال، مـــع التأكيد 
علـــى برامج التـــوازن بين الجنســـين من 
منطلـــق أهميـــة مشـــاركة المـــرأة الفاعلة 
والحقيقيـــة في نهضـــة الوطن، وتحقيق 
تنشـــئة مثلى لألجيـــال المقبلة، والنهضة 

بواقع األسرة والمجتمع.
وذكر أن المؤتمر يحظى بمشاركة علماء 
ومفكريـــن وباحثين وأســـماء بـــارزة في 

ســـماء البحريـــن والخليـــج، مـــن بينهـــم 
الرئيس األعلى لمؤسســـة المرأة العربية 
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية ســـمو 
األميـــرة دعـــاء بنـــت محمد عـــزت، التي 
فـــي  الشـــخصية  درع  بتكريـــم  حظيـــت 
العام 2019 من المجلس اإلنمائي العربي 
للمـــرأة واألعمال كامـــرأة قيادية ورائدة 

في العمل اإلنســـاني، والدكتـــورة جميلة 
الســـلمان استشـــارية األمـــراض المعدية 
بمجمع الســـلمانية الطبي وعضو الفريق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا 
)كوفيـــد - 19( والحاصلـــة علـــى جائـــزة 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة للطبيـــب 
البحرينـــي عن فئـــة االبتكار فـــي البحث 

العالجي، فيما يشارك بورقتين بحثيتين 
من المؤسســـة التشـــريعية النائـــب كلثم 
الحايكي رئيس اللجنـــة النوعية الدائمة 
الوداعـــي مـــن  للمـــرأة والطفـــل و علـــي 

األمانة العامة لمجلس النواب.
كما تشارك في فعاليات المؤتمر الدكتورة 
دنيا أحمـــد عبدهللا مستشـــارة التخطيط 
والتطوير االستراتيجي بالمجلس األعلى 
للمرأة والدكتورة فرزانة عبدهللا المراغي 
مديـــر البحـــث العلمـــي بمجلـــس التعليـــم 

العالي، ونعمت مبارك الســـبيعي مستشار 
المهـــن الطبية المســـاندة بالهيئة الوطنية 

لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
ويشـــارك بـــأوراق علميـــة أيضـــا الدكتـــور 
الدراســـات  إدارة  مديـــر  العبيدلـــي  عمـــر 
والبحـــوث فـــي مركز البحرين للدراســـات 
والطاقـــة  والدوليـــة  االســـتراتيجية 
“دراسات” ويوســـف محمد النفيعي نائب 

الرئيس التنفيذي لشركة “بنفت “.
ومن الجامعـــات الرائدة في هذا المجال 
تشـــارك في فعاليـــات المؤتمـــر الدكتورة 
فـــي  المتخصصـــة  كولمـــان  جوزيفيـــن 
بجامعـــة  العامـــة  والعالقـــات  اإلعـــالم 
برونيـــل البريطانيـــة، والدكتورة ســـهيب 
مختـــار أســـتاذة القانـــون بجامعـــة بهريا 
األكاديمييـــن  مـــن  وعـــدد  الباكســـتانية 
الجامعـــات  مـــن  عـــدد  مـــن  اآلخريـــن 

البحرينية والعربية.

فوزية زينل عبدالله الحواج

الحواج: المؤتمر 
يستلهم الدروس 

من إنجازات 
“األعلى للمرأة”
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جمال ألوان البيوت بجزيرة بورانو، بمدينة البندقية اإليطالية.

جذبــت صخــرة تيمــاء المشــطورة، 
العربيــة  المملكــة  تحتضنهــا  التــي 
مــن  وليــس  الرحالــة،  الســعودية، 
الصعــب فهم ذلــك عنــد التمعن في 

الطريقة التي انقسمت فيها.
وعندمــا ســمع المصور عبــد المجيد 
شــعر  تيمــاء،  صخــرة  عــن  البلــوي 
بالحمــاس، وتشــجع علــى توثيقهــا 
بعدسته، كما أنه أكد في مقابلة مع 
موقــع CNN بالعربية أنه لم يصدق 
مــا قيــل عنهــا إال بعــد رؤيتهــا فــي 

الحقيقة.
تمكــن  للصخــرة،  صورتــه  بفضــل 
البلــوي مــن الحصــول علــى المركــز 
فــي  الطبيعــة  فئــة  عــن  الخامــس 

لعــام،  الســعودية  ألــوان  مســابقة 
وقام البلــوي بزيــارة صخــرة تيماء 
قبــل 5 أعــوام عندمــا أراد توثيقهــا 
فــي  تصويــر  مســابقة  أجــل  مــن 
الســعودية. وقال المصور: “أذهلني 
بقــاء  مــع  نصفيــن  إلــى  انقســامها 
الصخرة بشــكل عجيــب ومدهش“. 
ومــن العال، اســتغرقت رحلتــه إليها 

ذهابًا وإيابًا 12 ساعة تقريبًا.
الرحالــة  أنظــار  النصلــة  ولفتــت 
والباحثين لشكلها المنعزل، وكتلتها 
الصخرية المكونة من أحجار الرمل 
قاعــدة  علــى  المرتكــزة  الورديــة 
رمليــة غرينيــة ضعيفــة ومتجوية، 

والشق الذي شطرها إلى نصفين”.

سبب االنشطار “العجيب” لصخرة تيماء بالسعودية

مــن  الرابــع  الموســم  يشــهد 
الــذي  كــراون”  “ذي  مسلســل 
علــى  األحــد  عرضــه  بــدأ 
“نتفليكــس”، انضمــام األميرة 
الملكيــة  العائلــة  إلــى  ديانــا 
البريطانية، وهي شخصية لم 
تخســر شيئا من ســحرها بعد 

أكثــر مــن عقدين على وفاتها المأســاوية. وتجّســد إيما كوريــن، وهي ممّثلة 
مغمورة دور ديانا في صباها، محاكية صوتها الناعم ونظرتها الخجولة.

وأقــّرت كوريــن فــي تصريحــات لـ “صنــداي تايمز” بــأن تأدية دور شــخصية 
اســتحالت الحقــا “أميرة الشــعب” تفــرض “ضغوطا كبيرة”. وتجّســد كورين 
شــابة ســاذجة وخطيبــة مهملــة تحــاول التغّلــب علــى الضجــر مــن خــالل 
التزحلق بمزالجين في أروقة قصر باكنغهام. وهي كانت تصاب بأزمات من 

شّدة توّترها بعيد زواجها.

عودة األميرة ديانا في مسلسل

وبَْشر الْصابِرين اّلِذيَن إذا أَصابتهُم مُِصيبَةً قالوُا إّنا هلل وإنا إلْيه راِجُعوَن
نتقدم بخال�ص �لتعازي و�ملو��ساة �إىل

ح�سرة �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة

عاهل �لبالد �ملفدى حفظه �هلل ورعاه

يف وفاة �ملغفور له باإذن �هلل تعاىل، فقيد �لوطن

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

رئي�ص �لوزر�ء

و�إىل �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة

ويل �لعهد نائب �لقائد �لأعلى رئي�ص �لوزر�ء

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

نائب رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء

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

م�ست�سار �ساحب �ل�سمو رئي�ص �لوزر�ء

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

حمافظ �ملحافظة �جلنوبية

و�إىل �سمو �ل�سيخ عي�سى بن علي �آل خليفة

وكيل وز�رة �سئون جمل�ص �لوزر�ء

و�إىل �سمو �ل�سيخ خالد بن علي �آل خليفة

و�إىل معايل �ل�سيخ ر��سد بن خليفة �آل خليفة 

وكيل وز�رة �لد�خلية ل�سئون �جلن�سية و�جلو�ز�ت و�لإقامة

و�إىل معايل �ل�سيخ خليفة بن ر��سد �آل خليفة

م�ست�سار �ساحب �ل�سمو �مللكي رئي�ص �لوزر�ء

و�إىل معايل �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل خليفة

وكيل ديو�ن �ساحب �ل�سمو �مللكي رئي�ص �لوزر�ء

و�إىل معايل �ل�سيخ عبد�هلل بن ر��سد �آل خليفة

�ل�سكرتري �ل�سخ�سي ل�ساحب �ل�سمو �مللكي رئي�ص �لوزر�ء

 و�إىل كافة �أفر�د �لعائلة �ملالكة �لكرمية و�سعب �لبحرين �لويف،

 �سائلني �ملوىل عز وجل �أن يتغمد �سموه برحمته وو��سع ر�سو�نه و�أن ي�سكنه

 ف�سيح جناته، و�أن يجازيه خري �جلز�ء على كل ما قدمه من عمل خمل�ص

وعطاء متو��سل للمملكة و�سعبها.


