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بمزيد من الحزن واألسى نتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى 

معالي الشيخ سلمــــان بن عبدهللا بن حمد آل خليــفة 
 رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري

وإلى معالي الشيخ راشد بن عبدهللا بن حمد آل خليــفة
وإلى معالي الشيخ حمود بن عبدهللا بن حمد آل خليـفة 

 سفير مملكة البحرين في المملكة العربية السعودية

وإلى معالي الشيــخ علـــي بـــــن عبــــدهللا آل خليــفة
وإلى معالي الشيــخ خالـــد بـــــن عبــــدهللا آل خليــفة

وإلى سعادة الشيخ فهد بن سلمان بن عبدهللا آل خليفة 
 مستشار المشاريع النفطية بالهيئة الوطنية للنفط والغاز

وإلى سعادة الشيخ محمد بن خليفة بن عبدهللا آل خليفة
الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري

وإلى سعادة الشيخ خالد بن حمود بن عبدهللا آل خليفة
وكيل وزارة اإلسكان

في وفاة المغفور له بإذن هللا تعالى

الشيخ محمد بن سلمان بن عبدهللا آل خليفة
وإلى عموم أفراد العائلة المالكة الكريمة

داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وعظيم رضوانه، ويسكنه فسيح 
جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

ناصــر علــي األهلي
وكالة ناصر العقارية
وكافة منتسبي الوكالة

إنا هلل وإنا إليه راجعون

عيدنــا الوطنــي هــذا العــام ليــس ككــل األعيــــاد
Û  احتفاالت البحرين هذا العام بعيدها الوطني

المجيد؛ إحياًء لذكرى قيام الدولة البحرينية 
في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية 
مســلمة في العــام 1783م، وذكرى انضمامها 
لهيئــة األمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، 
وذكــرى تولي صاحــب الجاللة الملك المفدى 
حفظــه هللا ورعــاه مقاليــد الحكــم؛ لــم تكــن 
مثــل االحتفــاالت التــي تعودنا علــى إحيائها 
فــي هــذه المناســبة مــن كل عــام، فقــد كانت 
متميزة بامتياز، وســيبقى صداها يتردد بين 

ظهرانينا لفترات طويلة.
Û  بعــد المــرة  هــذه  احتفاالتنــا  جــاءت  فقــد 

عــام مثخــن باألحــداث والتحديــات ومفعــم 
إلــى  أدت  التــي  والمكتســبات  باالنجــازات 
تثبيــت أركان األمــن واالســتقرار فــي ربــوع 
الوطــن، مــع االســتمرار فــي عمليــة التنميــة 
والبنــاء، وتعزيــز مكانة البحرين في صفوف 
األسرة الدولية، والتي تدعونا إلى اإلحساس 
بالمزيــد مــن الفخــر واالعتــزاز النتمائنــا لهذا 

الوطن العزيز المعطاء.
Û  لقــد مضــى 21 عاًمــا منــذ أن تولــى صاحــب

المفــدى حفظــه هللا ورعــاه  الملــك  الجاللــة 
ورؤيــة  برســالة  البــالد  فــي  الحكــم  مقاليــد 
اإلرادة  مــن  منبثقــة  مســتنيرة،  طموحــة 
الوطنية، ومستجيبة لتطلعاتها وطموحاتها، 
ومنطلقــة مــن ركائــز ثابتة مبنيــة على تراث 
بالمواطــن  الثقــة  وعلــى  واالجــداد،  اآلبــاء 
والقــدرة علــى تحفيــزه واســتنهاض طاقاتــه 
المنشــودة،  األهــداف  لتحقيــق  وامكانياتــه 
فأرســى جاللته منذ البداية مشــروًعا وطنًيا 
وتنمويــة  سياســية  نهضــة  لقيــادة  طموًحــا 
وحضاريــة شــاملة مــا تــزال قافلتهــا ســائرة 
حتــى اآلن، هدفها وغايتها إســعاد المواطن، 
ورفعــة الوطــن وتأهيلــه لمواكبــة تطــورات 

العصر الحديث ومواجهة تحدياته وتقلباته.
Û  لقد حقق المشروع الملكي الكثير من أهدافه

وغاياتــه، وطال بشــكل الفــت المرأة بصفتها 
النصــف األهــم للمجتمــع، بما أدى إلــي تعزيز 
دورهــا ومكانتها ومشــاركتها في كل مناحي 
الحيــاة بمــا فــي ذلك الحيــاة السياســية، كما 
حقــق المشــروع الملكــي إنجــازات سياســية 
واســعة، وأرســى ركائز دســتورية وحقوقية 
وبرلمانية دعمت قواعد الَملكية الدســتورية 
والتعايــش  الوســطية  قيــم  علــى  المبنيــة 
والتســامح ونبــذ التطــرف والعنــف، وتعزيــز 

روح االنتماء والوحدة الوطنية.
Û  فــي والمبــادىء  القيــم  تلــك  تكريــس  إن 

االرتقــاء  إلــى  بالنتيجــة  أدى  المجتمــع 
بمســتوى األداء اإلداري والسياسي الوطني، 
اقتصاديــة  بنيــة ومنظومــة  تأســيس  وإلــى 
واجتماعيــة راســخة، مؤهلــة للتطــور والنمو 
األجهــزة  أداء  كفــاءة  ومضاعفــة  بزيــادة 
الحريــة  بمبــادئ  وااللتــزام  الحكوميــة 

والشفافية ومحاربة الفساد.
Û  ومــن منطلــق إيمانهــا بقيــم ومبــادئ العدالــة

والتعــاون  واالســتقرار  والســالم  واألمــن 
االقليمي والدوليي، والتزاًما بالقضية العادلة 
للشعب الفلسطيني الشقيق، ورغبة منها في 
المســاهمة فــي إيجــاد حــل يحفــظ للشــعب 
الفلســطيني حقوقــه المشــروعة، فقد قررت 
البحريــن االلتحــاق بركــب الســالم والتعاون 
الــذي بــدأ بالتفاعــل واالشــتباك الســلمي مــع 
إســرائيل بغيــة تحقيــق مصالحنــا الوطنيــة 
وتطلعاتنــا القوميــة والمســاهمة فــي إيجــاد 
حــل للقضيــة الفلســطينية مــن قلــب الحدث 
بداًل مــن الجلوس على مدرجات المتفرجين 

والمزايدين.
Û  أو كل  عنــد  للتحــدث  المســاحة  تســع  وال 

والمكتســبات  االنجــازات  مــن  بعــض  حتــى 
التــي تحققــت، إال أنــه ال بد مــن التوقف عند 
محطــة واحدة فقط، وهي واقعة أو جائحة 
كورونــا التــي فاجأتنا وألمت بنــا كما فاجأت 
وألمــت بــكل دول العالم، وبــرزت كأكبر تحدٍّ 
وأصعــب امتحان الختبار إرادتنــا وعزيمتنا، 
والتي تمكنا من مواجهتها ومحاصرتها بأقل 
الخســائر الممكنــة، وبفضل تعاوننــا ووقوفنا 
وراء قيادتنا ومسؤولينا ورجالنا المخلصين 
الذين تقدم صفوفهم صاحب الســمو الملكي 
ولي العهد األمين رئيس الوزراء الموقر، الذي 
لمعــت فــي هــذه التجربــة قدراتــه وكفاءاته 
وامكانياتــه اإلدارية والقيادية، ونجاحه في 
االستشــعار االســتباقي المبكــر لحجم وهول 
الخطــر القــادم، وســرعة التحرك فــي الوقت 
المناســب، وبكل مصداقية وشــفافية جعلت 
الجميع يلتف حول سموه ضمن فريق واحد، 
فكانت ملحمة من التآزر الوطني في معركة 
شرســة أثبتــت نتائجهــا أصالــة معــدن هــذا 
الشــعب والتزامــه بقيــم الــوالء واالخــالص، 
ومقدرته على مواجهة الصعاب والتحديات 
بكل عزيمة وإصرار، إلى أن أصبحت تجربة 
البحرين مثاًل يقتدى به، حازت على إعجاب 
وإشــادة المنظمات الدوليــة المعنية، وأكدت 
متانــة وســالمة وصالبــة المنظومــة والبنيــة 
حيــن  فــي  البــالد،  فــي  والعالجيــة  الطبيــة 
تراجعــت وانهارت أمــام زحف هذه الجائحة 
أنظمــة صحيــة فــي دول فــي غايــة التقــدم 

والتطور.
Û  إن الخطاب الســامي الذي ألقاه جاللة الملك

بالعيــد  احتفاالتنــا  أيــام  أول  فــي  المفــدى 
وتطــرق  االحتفــاالت،  تلــك  تــوج  الوطنــي 
المكتســبات  بعــض  إلــى  شــديد  باختصــار 
واالنجازات التي حققناها وليس كلها،  وعبر 

عــن نبض األمة وصوت ضميرها وأكد العزم 
واإلصرار على مواصلة البذل والعطاء.

Û  وقفــة كذلــك  الســامي  الخطــاب  وتضمــن 
والتفاتة إنســانية معبــرة، حملت بين طياتها 
الكثيــر مــن المعانــي والــدالالت، وتجلت من 
خاللهــا قيــم األصالــة والوفــاء واالخــالص. 
عندمــا اســتذكر جاللتــه بــكل إكبــار وتقديــر 
الذكــرى العطــرة والمواقف الوطنيــة والمآثر 
الخالــدة للمغفــور له بــإذن هللا تعالى صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل 
خليفة طيب هللا ثراه، الذي انتقل إلى جوار 
ربه في الشــهر الماضي، وخلف وراءه ســيرة 
وعطاًء ســيبقيان نبراًســا ومصدًرا لنا جميًعا 
نستمد منهما المزيد من التصميم والعزيمة.

Û  إننــا جميًعا نشــعر بــكل الطمأنينــة واالرتياح
والحبــور واالغتبــاط، بعــد أن تســلم الرايــة 
مــن  الكاملــة  التنفيذيــة  المســؤولية  وزمــام 
بعده، رمز مســتقبلنا؛ صاحب الســمو الملكي 
األميــر ســلمان بن حمــد آل خليفة ولي العهد 
األمين رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه، في 
أروع انموذج النتقال السلطة التنفيذية بكل 
سالســة وانتظام، ضمن معايير االستمرارية 
والتجديــد فــي آن واحــد، وفي إطــار تثمين 
ومزجهــا  وتراكمهــا  والخبــرات  التجــارب 
والتطويــر  واالبتــكار  الحداثــة  بممارســات 
مــن  واالســتفادة  المســتقبلية،  والنظــرة 
هــذا المزيــج لبلــورة رؤيــة تمتــد عبــر آفــاق 
المســتقبل، ليبدأ العــام الجديد تحت قيادته 

التنفيذية 
Û  بالمزيــد من الثقــة والتفاؤل، وليتحقق بذلك

قول الشاعر: 
Û  ٌد .. قــؤوٌل ِلما قاَل ٌد ِمّنــا َخال قاَم َســيِّ ِإذا َســيِّ

الكراُم َفعوُل
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