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

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

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

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

بواسع رحمته ورضوانه.

مسؤولون خليجيون: سمو األمير خليفة بن سلمان صاغ نهضة البحرين

المنامة - بنا الرياض - األمانة العامة

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

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

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

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

غارٌق في عتمِة الحزِن واأللِم(.

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

البحريني الكريم وأبناء دول المجلس 
كافة لهذا المصاب الجلل.

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

من تبوء مكانة دولية مرموقة.

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

الّشيخة مّي بنت محّمدنايف الحجرف

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

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

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

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

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

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

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

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

جميعًا في فقده.

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

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

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

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

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

والرجل الشــهم الغيور الصادق مع نفســه، والثابت 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فسيح جناته وألهمنا جميًعا الصبر والسلوان.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

محرر الشؤون المحلية


