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االنتخابات تجسد الحس الوطني الراقي
العاهل يتلقى برقيتي تهنئة من سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد

تلق���ى عاه���ل الب���الد صاح���ب الجالل���ة الملك 
حمد ب���ن عيس���ى آل خليفة برقي���ة تهنئة من 
رئي���س الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير 
خليف���ة بن س���لمان آل خليفة بمناس���بة نجاح 
االنتخاب���ات النيابي���ة والبلدي���ة، وفيم���ا يأتي 

نص البرقية:  
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 

آل خليفة حفظة هللا ورعاه
ملك مملكة البحرين المفدى 

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،،،
يطيب لي أن أعبر لجاللتكم ولشعب البحرين 
والتبري���كات  التهان���ي  خال���ص  ع���ن  الكري���م 
بمناس���بة النج���اح الكبير ال���ذي حققته عملية 
البلدي���ة  والمجال���س  النيابي���ة  االنتخاب���ات 
2018. معبري���ن عن بالغ اعتزازنا لما ش���هدته 
العملية االنتخابية من نزاهة وش���فافية، ومن 
حس���ن تنظي���م ومش���اركة كبي���رة وفاعلة من 
مختل���ف األطي���اف واألعمار، وصلت نس���بتها 
إلى 67 %، وهو ما يجسد ما يتميز به شعبنا 
الوفي من حٍس وطني راٍق، ووالًء لقيادتكم، 
وحرصه على الدفع قدمًا بالمس���يرة الوطنية 
المبارك���ة، بم���ا يحق���ق تطلع���ات جاللتكم في 
وطن ش���امخ مزدهر ينعم فيه الجميع باألمن 
أن  ليس���عدنا  وإنن���ا  واالس���تقرار.  والتق���دم 

ننتهز هذه المناس���بة لنؤك���د لجاللتكم حرص 
الحكوم���ة على مواصلة العم���ل من أجل دعم 
وترس���يخ الديمقراطي���ة والمس���يرة التنموية 
الش���املة الت���ي تش���هدها المملك���ة ف���ي ظ���ل 
قيادتك���م الحكيمة. ندعو المولى عز وجل أن 
يحقق لمملكتنا الغالية ولشعبنا الوفي المزيد 
م���ن االزده���ار والرفعة والتق���دم والنماء، وأن 
ينعم على جاللتكم بموفور الصحة والسعادة 

وطول العمر. 
وهللا يحفظكم ويسدد على الدوام خطاكم.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء

كم���ا تلقى جاللة الملك برقي���ة تهنئة من ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
س���لمان ب���ن حم���د آل خليف���ة بمناس���بة نجاح 
االنتخابات النيابية والبلدية، وفيما يلي نص 

البرقية:
س���يدي حضرة صاحب الجالل���ة الوالد العزيز 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
مل���ك مملك���ة البحري���ن المف���دى حفظ���ه هللا 

ورعاه 
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

يش���رفني أن أرفع إلى مقام جاللتكم السامي 
أصدق التهاني والتبريكات على النجاح الذي 
حققته عملية االنتخابات النيابية والمجالس 
البلدي���ة الت���ي جرت الي���وم الرابع والعش���رين 
من ش���هر نوفمبر 2018 ، والتي أبرزت صورة 
متج���ددة م���ن ص���ور التالح���م لتلبي���ة ن���داء 
الواج���ب م���ن أج���ل مس���تقبل مش���رق يقب���ل 
عل���ى الوطن يحمل صفحات مش���رفة تضاف 
للمس���يرة المباركة الش���املة بقي���ادة جاللتكم 

حفظكم هللا ورعاكم.
إن ما ش���هدته العملي���ة االنتخابي���ة من إقبال 
جمي���ع  ف���ي  الك���رام  المواطني���ن  وح���رص 

محافظات المملكة على المش���اركة في عملية 
التصوي���ت اس���تجابة للدع���وة الكريم���ة التي 
وجهتموها جاللتكم لشعبكم الكريم لممارسة 
حق���ه الدس���توري المكف���ول كمرش���ح وناخب 
لتكريس النهج الديمقراطي الذي رس���ختموه 
التجرب���ة  ه���ذه  وج���دارة  أصال���ة  يؤك���د  بم���ا 
الديمقراطي���ة لتس���هم في تحقي���ق طموحات 
وتطلعات الوطن لبلوغ المزيد من اإلنجازات 

والمكتسبات. 
كم���ا ال يفوتن���ي أن أن���وه بالنزاهة والش���فافية 
الت���ي س���ارت عليه���ا العملي���ة االنتخابي���ة وما 
وفر لها من أس���باب النجاح م���ن قبل األجهزة 
المعنية المشرفة عليها والمسؤولة عن توفير 

األجواء المالئمة للعملية االنتخابية.
وختام���ًا، أدع���و هللا العل���ي القدي���ر أن يكل���ل 
البرلماني���ة  الحي���اة  م���ن  القادم���ة  المس���يرة 
والمجال���س البلدية بالنج���اح والعمل على كل 
ما يحق���ق لمملكتنا الغالي���ة المزيد من الرفعة 
والتقدم والنماء وأن يديم هللا على جاللتكم 

نعمة الصحة والسعادة وطول العمر.
ودمتم سيدي بعون هللا سالمين موفقين

ابنكم المخلص  
سلمان بن حمد آل خليفة   
ولي العهد نائب القائد األعلى 
 النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

كل عام وأنت بخير يا باني نهضة البحرين
مواقع التواصل االجتماعي تحفل بتهاني ذكرى ميالد سمو رئيس الوزراء

حفل���ت مواق���ع التواصل االجتماع���ي، أمس 
الس���بت، بتهاني المواطني���ن لرئيس الوزراء 
صاح���ب الس���مو الملك���ي االمي���ر خليف���ة ب���ن 
س���لمان خليف���ة؛ بمناس���بة ذكرى ي���وم ميالد 
24 نوفمب���ر، حي���ث  ال���ذي يص���ادف  س���موه 
رفعوا اس���مى التهاني لسموه بهذه المناسبة، 
ونش���روا صورا متنوعة لس���موه، سائلين هللا 
ع���ز وج���ل ان يحفظ س���موه وان يديم عليه 

موفور الصحة والعافية والعمر الطويل.
وأعرب المواطنون عن بالغ تقديرهم لجهود 
س���موه في رفعة وتق���دم البحرين، وما يوليه 
سموه من حرص واهتمام بجميع المواطنين، 
حيث قال اللواء طارق الحس���ن رئيس األمن 
الع���ام: “اللهم احف���ظ صاحب الس���مو الملكي 
األمير  خليفة بن س���لمان آل خليفة وأمد في 

عم���ره وأبقه ذخرا وس���ندا وفخ���را وبارك في 
ذريته واجزه عن  البحرين خير الجزاء”.

مب���ارك  محم���د  الصحاف���ي   الكات���ب  وق���ال 
جمعة، عبر حس���ابه الش���خصي بموقع تويتر 
: “الي���وم ه���و ذك���رى مي���الد صاح���ب الس���مو 
الملك���ي األمي���ر خليفة بن س���لمان آل خليفة 
رئي���س ال���وزراء حفظ���ه هللا ورع���اه. الله���م 
أط���ل ف���ي عم���ره وأم���ده بالصح���ة والعافية 
واحفظ���ه”. م���ن جانب���ه كتب النائب الس���ابق 
محمد خالد قائال:  24 نوفمبر يصادف ذكرى 
ميالد صاحب الس���مو الملك���ي االمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر.. 
س���ائلين هللا ان يدي���م عل���ى س���موه الصح���ة 
والعافي���ة وط���ول العمر، وقال���ت د.حصة ال 
خليف���ة: “كل ع���ام وانت بخي���ر أميرنا خليفة 
الخير ربي يطول عمره وتبطي س���نينه باني 

نهض���ة البحرين وعس���ى االبتس���امة دائمة”، 
فيما قال الناش���ط أمجد ط���ه: “عيد البحرين 
عيدي���ن وتح���ت ش���عار   نلب���ي الواجب2018 

الديمقراط���ي  بعرس���ها  البحري���ن  تحتف���ل 
االنتخاب���ات النيابية والبلدي���ة. وتحتفل في 
يوم ميالد موس���وعة النج���اح ورمز الوحدة 
ميالد صاحب الس���مو الملك���ي األمير  خليفة 

بن سلمان آل خليفة”.
 بينم���ا ق���ال المواط���ن محم���د آل ضريب���ي: 
“يص���ادف الي���وم )أم���س( ذك���رى مي���الد والد 
الجميع أبونا س���مو األمير خليفة بن س���لمان 
آل خليفة ربي يحفظه ويطولنا بعمره سنينا 
عديده مديده ويسدد خطاه ويوفقه لما فيه 
الخي���ر للب���الد والعب���اد”. وتب���ادل المواطنون 
التهان���ي عب���ر مواق���ع التواص���ل االجتماع���ي 
بهذه المناس���بة، ونش���روا العديد من عبارات 
المحبة لس���موه واألبيات والقصائد الشعرية 
العدي���دة  وانجازات���ه  بس���موه  تش���يد  الت���ي 

لصالح الوطن والمواطنين.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المرحوم سمو الشيخ 
عبداهلل بن خالد َعَلم 

الوسطية واالعتدال الخالد
Û  س���تظل البحرين بش���كل خ���اص، والعالمان العربي واإلس���المي عموًما، تفخر وتعت���ز بقامة المرحوم

س���مو الش���يخ عبدهللا بن خالد بن علي آل خليفة كسياس���ي ومثقف ومؤرخ ومفكر إس���المي بارز، 
وَعَلم شامخ من أعالم التسامح والتعايش والوسطية واالعتدال في العصر الحديث.

Û  إن ما دعاني إلى استنهاض هذه الحقيقة الساطعة هو المرسوم السامي الذي صدر أخيًرا عن جاللة
الملك المفدى بإنشاء “كلية عبدهللا بن خالد للدراسات اإلسالمية” والتي من بين أهم أهدافها: إعداد 
كف���اءات فكري���ة متمكنة من تعزيز الهوية العربية واإلس���المية، وترس���يخ من���اخ الحرية والتعددية 
الثقافية، واحترام قيم المواطنة واالنتماء، إلى جانب ترسيخ مفاهيم تعايش األديان والمذاهب.

Û  وانعكس���ت رس���الة الكلي���ة وهويته���ا أيًض���ا من خ���الل تش���كيلة مجلس أمنائه���ا الذي ضم ع���دًدا من
المس���ؤولين والمختصي���ن م���ن الطائفتي���ن الكريمتين الس���نية والش���يعية، من بينه���م رئيس مجلس 

األوقاف السنية ورئيس مجلس األوقاف الجعفرية.
Û  ،إن إنشاء الكلية، في هذا الوقت بالتحديد، هي من دون أدنى شك، خطوة موفقة ورائدة وصائبة

وتستحق كل اإلشادة والثناء ألنها جاءت إدراًكا واستجابة من قيادتنا الرشيدة للحاجة الماسة إلى 
خلق مؤسس���ات قادرة على التجاوب والتفاعل مع االحتياجات الملحة والمس���تجدات والتحديات 

التي تواجه وحدة العرب والمسلمين وعقيدتهم.
Û  إضاف���ة إلى أن إطالق هذا االس���م بالذات على الكلية جاء كأح���د أوجه التقدير والتكريم والتبجيل

لس���مو الش���يخ عبدهللا بن خالد ولتخليد س���جاياه ومناقبه ودوره المشهود في ترسيخ قيم المحبة 
والتآخ���ي والتالح���م ف���ي وطنن���ا الغالي، وليؤك���د أيًضا الطبيع���ة والهوي���ة الوس���طية المعتدلة لهذه 

المؤسسة الوليدة، وسمو الشيخ عبدهللا بن خالد جدير حًقا بهذا التقدير والتكريم وأهل له.
Û  وكنُت قد ُكِلفُت وُشِرفت بعضوية مجلس الوزراء لعشرة أعوام متتالية من العام 1995 حتى العام

2005م، وقتها كان المرحوم س���مو الش���يخ عبدهللا بن خالد وزيًرا للعدل والش���ؤون اإلسالمية، وقد 
جمعتني بسموه اجتماعات مجلس الوزراء، إلى جانب عضويتي في عدد من اللجان الوزارية التي 
كان يترأس���ها س���موه، وقد وجدت في المرحوم كل معاني اإلنس���انية والش���هامة والنبل، وجدته أًبا 
راعًي���ا ومرش���ًدا وموجًها، كان رحمه هللا ش���خصية وقورة متزنة لها حضوره���ا المتميز الذي يفرض 
االحترام واإلكبار، كان المرحوم صبوًرا حكيًما، وكان بالفطرة إدارًيا وسياسًيا مقتدًرا، لم أره غِضًبا 
أو منفعاًل قط في يوم من األيام، بل كان دائًما رابط الجأش وفي غاية الحلم والبشاش���ة والروية، 
وكان ف���ي الوق���ت نفس���ه حازًما صارًما في نصرة الحق، ال يخاف ف���ي هللا لومة الئم، عميق اإليمان 
شديد التعلق بالله، فخوًرا ِبِقَيِمِه وانتمائه اإلسالمي، لكنه لم يكن منغلًقا أو متعصًبا أو متشدًدا قط، 
ب���ل كان قمة في االعتدال والتس���امح واإلنصاف، بعي���دا كل البعد عن الطائفية وأدرانها، ولم يعرف 
التفرقة بين الناس على أي أس���اس من األس���س، لقد كان الش���يخ عبدهللا منفتًحا لقناعته الراس���خة 
ف���ي نفس���ه وفي عقيدت���ه ولم يكن يعتق���د أن أي وجه من أوج���ه التقدم الحقيق���ي والتطور والنمو 

يناقض اإلسالم أو يهدده.
Û  ،لق���د أعط���ى وس���اهم المرحوم بكل إخالص وكف���اءة وتفان ف���ي صناعة تاريخ البحري���ن وتطورها

���َف ما مات” فقد خلف  ول���ه مواقف ومآثر ومعالم كثيرة تش���هد ل���ه بذلك، وكما يقول المثل، “من َخلَّ
المرح���وم وراءه ذخيرة وافرة غنية باإلنجازات البارزة يصعب حصرها ولو بإيجاز في هذه الوقفة 
القصيرة، وكان آخرها اإلش���راف على إنجاز مكتبة ومركز عيس���ى الثقافي الذي أصبح اآلن من أهم 
المراف���ق والمعال���م الحضارية والثقافية والمعمارية في البالد، كم���ا خلف وراءه ذرية طيبة صالحة 
ظلت تحذو حذوه وتتابع مس���يرته وتس���ير على هديه وخطاه في العطاء وخدمة الوطن، س���أذكر 
اثنين منها فقط، األول، ابنه األكبر الش���يخ الدكتور محمد بن عبدهللا آل خليفة، الذي تقلد مناصب 
وتحم���ل مس���ؤوليات عدي���دة في مختل���ف أجهزة الدول���ة، وال يزال منهم���ًكا اآلن في إتم���ام وإنجاز 
مش���روع التأمين الصحي للبالد، واآلخر هو الش���يخ خالد بن عبدهللا آل خليفة، نائب رئيس الوزراء 

الذي يحمل اآلن حقيبة واسعة مثقلة بالمسؤوليات والمهام الوطنية.
Û  رحم هللا س���مو الش���يخ خالد بن عبدهللا آل خليفة، وشكًرا وألف شكر لصاحب الجاللة الملك المفدى

إلصداره مرسوم تأسيس “كلية عبدهللا بن خالد للدراسات اإلسالمية” وإطالق اسم هذا الَعَلم عليها.

عبدالنبي الشعلة

جاللة الملك

سمو رئيس الوزراء


