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 ƒ````̀HCG É```̀fÉ```̀«```̀fO ø````̀Y π```````MQh
 á°†¡f  »`̀fÉ`̀H  π`̀MQ  ..á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G
 ó````̀ dGhh ,á``̀ã``̀jó``̀ë``̀ dG ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG
 ,kÉ©«ªL  ø««æjôëÑdGh  øjôëÑdG
 øWƒdG  Gòg  ≈∏Y  ¢û«©j  øe  πch

.áÑ«£dG ¢VQC’G √ògh ,AÉ£©ªdG
 ƒ```̀HCG ,¿É``̀ª``̀∏``̀°``̀S ø```̀H á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N
 ,√OGƒ`̀L  ø`̀Y  πLôJ  ¢`̀SQÉ`̀a  ,»∏Y
 øμªj  Óa  ¿ÉμªdG  QOÉZ ¿EG óFÉbh
 á«ªæàdGh AÉæÑdG áæ«Ø°S √QOÉ¨J ¿CG
 AÉ£©dG  øe  ™°UÉædG  πé°ùdG  Gò¡H
 ∞`̀ bGƒ`̀ ª`̀ H ô```̀NGõ```̀ dG RÉ````̀é````̀ fE’Gh
 AÉæHC’  áÑëªdG  ÉgDƒ∏e  äÉ£ëeh
 …ƒ``HC’G  ¢`̀SÉ`̀°`̀ù`̀ME’Gh  ,øjôëÑdG
 ¢üîj É``e π``c  ô`̀«`̀aƒ`̀à`̀H  ≥`̀«`̀ª`̀©`̀dG
 º`̀jô`̀μ`̀ dG º`̀¡`̀°`̀û`̀«`̀Yh º`̀¡`̀ë`̀dÉ`̀°`̀ü`̀e

.≥FÓdGh
 ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 áØ«∏N  ∫BG  ¿É`̀ª`̀∏`̀ °`̀S  ø``̀H  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ó`̀«`̀≤`̀a -¬``̀∏``̀dG ¬``̀ª``̀MQ-
 ¬∏dG ¿PEÉ```̀H ¬`̀d Qƒ`̀Ø`̀¨`̀ª`̀dG ,»`̀dÉ`̀¨`̀dG
 iƒ`̀°`̀S  ¬∏¨°ûj  ø`̀μ`̀j  º``̀d  ,≈`̀ dÉ`̀©`̀J
 ,¬àë°U  ,»`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ø`̀WGƒ`̀ª`̀ dG
 ,¬à°û«©e ,¬æμ°S ,¬Ø«XƒJ ,¬ª«∏©J
 øe ´ÉªàLG … CG πîj ºdh ..¬à«ªæJ
 øe  AGQRƒ```dG  ¢ù∏ée  äÉYÉªàLG
 ¥ƒ≤M  ¿ƒ°U  ≈dEG  ±ó¡J  äGQGô`̀b
 á°û«©ªdG  ¬d  πØμJh  øWGƒªdG  Gòg
 .IÉ«ëdG  »MÉæe  áaÉc  »a  áªjôμdG
 ø`̀WGƒ`̀ ª`̀ dG ¿É```̀c Gó``````HCGh É``ª``FGó``a
 øY ™`̀ aGó`̀j ,√ƒ`̀ª`̀°`̀S ¿Gó```̀Lh »`̀a
 ¬JÉÑ°ùàμeh  ¬bƒ≤Mh  ¬ëdÉ°üe
 äÉjóëàdG  áédÉ©e  ≈``̀dEG  QOÉ`̀Ñ`̀jh
 ∞≤J »`̀à`̀dG äÉ`̀bƒ`̀©`̀ª`̀dG RhÉ`̀é`̀ Jh
 √ƒª°S  π¶jh  ,¬JÉLÉ«àMG  ΩÉ``̀eCG

 ¿ÉæÄªW’Gh  ¿É`̀eC’G  qôH  ƒg  ÉªFGO
 ô`̀gGõ`̀dG  ó¡©dG  π`̀X  »`̀a  øWGƒª∏d
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM
 ¬`̀∏`̀ dG ¬``¶``Ø``M- ió``̀Ø``̀ª``̀dG OÓ```Ñ```dG
 ¢üdÉN  ¬àdÓéd  kÉ`̀©`̀aGQ  ,-√É``̀YQh
 Ö©°ûdh  ,ΩGôμdG  ¬FÉæHC’h  AGõ©dG
 kÉ«YGO ,AÉæãà°SG ¿hO øe øjôëÑdG
 ôÑ°üdÉH  º¡«∏Y  ¬∏dG  qøªj  ¿CÉ`̀H  º¡d

.¿Gƒ∏°ùdGh
 ,¬ÑbÉæe øY ô«ãμdG ±ôYCG âæc
 ø«M Üô```̀b  ø``̀Y É`̀¡`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀d  »`̀æ`̀μ`̀d
 â°ùªd  ,ájQGRƒdG  »eÉ¡e  âª∏°ùJ
 ™bƒd  kÉª«μM  kÉª¡ØJh  á«fÉM  I qƒ`̀HCG
 ¬`̀Jó`̀Lƒ`̀a ,É`̀¡`̀∏`̀≤`̀Kh á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 áaô©ªH  ,kÉMÉªdh  kÉë°UÉfh  kÉ©HÉàe
 õjõ©J  ≈∏Y  IQOÉf  IQóbh  áªμMh
 ¿Éc  ..¬`̀∏`̀X  »`̀a  πª©j  ø`̀e  áªjõY
 óæY π``̀jƒ``̀£``̀dG  â```bƒ```dG  »`̀°`̀†`̀≤`̀j

 »a  äÉYÉªàL’G  áYÉ≤d  ¬JQOÉ¨e
 πc  ™e  πYÉØàdGh  ΩÉªàg’G  AGó`̀HEG
 Qó°U áHÉMQh ôÑ°üHh ,Éæe óMGh

.ø«àa’
 á©HÉàe  º`̀FGó`̀dG  ¬°ùLÉg  ¿Éc 
 »©°ùdGh  ,ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  ∫Gƒ````̀MCG
 ,º`̀¡`̀¡`̀LGƒ`̀J äÓ`̀μ`̀°`̀û`̀e á```̀jCG π`̀ë`̀d
 äÉ``̀¡``̀«``̀Lƒ``̀Jh äÉ``̀ «``̀ °``̀Uƒ``̀ J ™````̀e
 AGQRƒ``dG  áaÉμd  Iôªà°ùeh  áªFGO
 íàØH  á`̀dhó`̀dG  »`̀a  ø«dhDƒ°ùªdGh
 »a º`̀¡`̀«`̀dEG ∫hõ`̀æ`̀dG π`̀H ,ÜGƒ````HC’G
 ,º```̀gGô```̀bh º``̀¡``̀fó``̀eh º``̀¡``̀©``̀bGƒ``̀e
 åëHh  ,Üôb  øY  º¡d  ´Éªà°S’Gh
 πM ≈`̀∏`̀Y π`̀ª`̀©`̀dGh º`̀¡`̀JÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MG
 Iô«°ùe  π£©J  äÉÑ≤Y  ájCG  π«dòJh

 ƒ`̀fô`̀jh  Égó°ûæj  »`̀à`̀dG  á«ªæàdG
 ¬d  AÉ`̀≤`̀d  πîj º``dh ..É```̀ehO É`̀¡`̀«`̀dEG
 ó«cCÉJ  øe  á«∏ëªdG  áaÉë°üdG  ™e
 ,»æjôëÑdG  øWGƒªdG  ájƒdhCG  ≈∏Y
 äƒ``̀°``̀U ∫É```̀ °```̀ü```̀ jEG IQhô`````̀ °`````̀Vh
 √ƒª°S  ≈``̀dEG  ¥ó°üH  ø«æWGƒªdG

.¬«∏Y ¬∏dG áªMQ ,kÉ«°üî°T
 á«ªæàdG  ¿Gó`̀«`̀e  í`̀Ñ`̀°`̀UCG  ó≤d 
 πμH  á``jô``°``û``Ñ``dGh  á`̀eGó`̀ à`̀ °`̀ù`̀ª`̀ dG
 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  Gôîa  É¡JÉYÉ£b
 ,π`̀MGô`̀ dG  ô``̀«``̀eC’G  Oƒ`̀¡`̀L  π°†ØH
 ≈∏Y  IõμJôªdG  ájƒªæàdG  ¬àjDhQh
 Oô`̀Ø`̀dG  IÉ`̀«`̀M  iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e  ø«°ùëJ
 ¿Éμ°SE’Gh  áë°üdGh  º«∏©àdG  »a
 á`̀∏`̀«`̀Ø`̀μ`̀dG äÉ`̀ °`̀SÉ`̀«`̀ °`̀ù`̀ dG ™``̀ °``̀Vhh

 Év«YÉªàLG  ™ªàéªdÉH  ¢Vƒ¡ædÉH
 øe  √ƒª°S  π©L  PEG  ,É vjOÉ°üàbGh
 É k«ªdÉY  É kLPƒªf  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ¿ƒμj ¿CG á«Ø«c »a Iójôa áHôéJh
 ,…ƒªæJ  ó¡L  πc  Qƒëe  ¿É°ùfE’G
 É`̀ k«`̀Hô`̀Yh É`̀ k«`̀∏`̀ë`̀e Oƒ`̀¡`̀é`̀dG ∫ò```̀Hh

.á«fÉ°ùfE’G ô«N ≥«≤ëàd É k«ªdÉYh
 ¥Gô`̀Ø`̀dGh  ,π∏L  ÜÉ°üªdG  ¿EG
 iôcòdG  øμd  ,ô«Ñc  º``̀dC’Gh  ,º`̀«`̀dCG
 ï```̀jQÉ```̀Jh ,á```̀«```̀bÉ```̀H á``̀©``̀°``̀UÉ``̀æ``̀dG
 ¬∏é°S  …òdG  á«æWƒdG  äGRÉéfE’G
 á°†¡f  ôªY  »a  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N
 øe  »ë qªj  ’  áãjóëdG  øjôëÑdG
.Üƒ©°ûdG ôªY øeh øWƒdG IôcGP

 ,ΩÓ``°``ù``H ∑ó``̀°``̀ù``̀L ó``̀bô``̀«``̀∏``̀a

 á«°VGQ  AÉª°ùdÉH  ∂MhQ  ≥∏ëàdh
 »a  ÉfQƒLCG  ¬∏dG  º¶Yh  ..á«°Vôe

.IódÉîdG äÉª°üÑdG GP Éj ∑ó≤a
 ¿CG  Ωƒ``«``dG  ó`̀«`̀Mƒ`̀ dG  É``̀fDhGõ``̀Y
 QhóH ΩÉb ,¬«∏Y ¬∏dG áªMQ ,ó«≤ØdG
 ,á«ªæàdGh  AÉæÑdG  »a  »FÉæãà°SG
 ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  ¿CG  É```̀fDhGõ```̀Yh
 óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG
 ô«îd  ∞∏N  ô«N  ƒ`̀g  áØ«∏N  ∫BG
 ¬∏dG ¬¶ØM ,√ƒª°S ΩÓà°SÉH ,∞∏°S
 á°SÉFQ á«dhDƒ°ùeh ájGôdG ,√ÉYQh
 Éªd ,É¡d πgCG ƒ¡a ,AGQRƒdG ¢ù∏ée
 IOÉ«b  ≈∏Y IQób øe ¬H  ¬∏dG  √ÉÑM
 ácQÉ°ûªdGh  á©HÉàªdGh  äGQOÉÑªdG
 Iô`̀«`̀ °`̀ù`̀e »````a Iƒ```̀£```̀N π````c »````a

 á«©ªàéªdG  á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh  AÉ`̀ æ`̀ Ñ`̀ dG
 ∂dòH  π`̀°`̀UGƒ`̀«`̀d  ,á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh
 áeƒ¶æe  ôjƒ£Jh  õjõ©J  Iô«°ùe
 ,ø«æWGƒª∏d  á«YÉªàL’G  ájÉªëdG
 kGó`̀æ`̀°`̀Sh kÉ`̀ fƒ`̀ Yh kÉ`̀ ª`̀YGO ¿ƒ`̀μ`̀«`̀dh
 á`̀∏`̀eÉ`̀°`̀û`̀dG á`̀jƒ`̀ª`̀æ`̀à`̀dG Iô`̀«`̀°`̀ù`̀ª`̀∏`̀d
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd
 Gòg »a ,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM

.ºjôμdG øWƒdG
 »ah  »∏Y  É`̀HCG  Éj  ¬∏dG  ∂ªMQ 
 ø«ªdÉ©dG  ÜQ  É°VQh  ó∏îdG  ¿ÉæL
 ¬«dEG  É``̀fEGh  ¬∏d  É``fEG  .≈dÉ©J  ¬`̀fPEÉ`̀H

.¿ƒ©LGQ

á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG ôjRh

»∏Y ÉHCG Éj ó∏îdG ¿ÉæL ≈dEG ..á«fÉ°ùfE’G ƒHCG ÉæY πMQh

 ¬d  QƒØ¨ªdG  ø`̀Y  åjóëdG  íàØæj
 áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 π°üsàj ø«M ¬«YGô°üe ≈∏Y ¿Éª∏°S øH
 áμ∏ªe »a √ÉaôdGh á«ªæàdG QÉ°ùªH ôeC’G
 ™°Vƒd ô«eC’G qƒª°S ≈Yh ó≤a ,øjôëÑdG
 ájDhôHh ,ójóL Üƒ∏°SCÉH á«ªæàdG óYGƒb
 á«ªæàdG ácôëd ∫hC’G Qƒ£dG òæe âcQOCG
 øe  äÉ«æ«°ùªîdGh  äÉ«æ«©HQC’G  »a
 pºμëdG póYGƒb nAÉ°SQEG q¿CÉH »°VÉªdG ¿ô≤dG
 óYGƒb pAÉ°SQEG ¿hO øe sºà nj r¿nCG  øμªj ’
 »à∏°U  ™``bGh  ø`̀eh  .á«ªæà∏d  áî°SGQ
 ,º«∏©àdGh  á«ªæàdÉH  á«∏ª©dGh  á«ª∏©dG
 É`̀¡`̀ pé`̀eGô`̀Ñ`̀H Iô`̀ °``TÉ``Ñ``ª``dG »``à``aô``©``eh
 á«é«JGôà°S’G  É¡ pJÉ¡LƒJh  É¡ p££Nh
 ÖMÉ°U áHôéJ âfÉc Oƒ≤Y áKÓK IôàØd
 ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG qƒª°ùdG
 »æàª¡dCG »àdG ÜQÉéàdG pRôHCGh ºgCG øe
 ø«M  ≠dÉHCG  â°ùdh  .»à°ûgO  räQÉ``̀KCGh
 É k«∏ªY  É kLPƒªf  É¡«a  oäóLh  »fEG  o∫ƒ`̀bnCG
 »gh .á«JÉªLGôÑdG  á«fÓ≤©dÉH  ∞°üsàj
 ™°Vƒj ¿CG t≥ëà°ùj lêPƒªf áØ°üdG √ò¡H
 ¬H õs«ªànj Éªd ,É«∏©dG º«∏©àdG èeGôH »a
 ¬H  ø«©à°ùj  Éªdh  ,áªμMh  ΩÉμMEG  øe

.ájDhQh má qj phQ øe
 …ƒªæàdG  êPƒªædG  »a  oâ°ùªd  ó≤d
 kIójó°T  kábO  áØ«∏N  ô«eC’G  ¬©æ°U  …òdG
 äÉjƒà°ùªdG  ™«ªL  ™`̀e  ¬©WÉ≤J  »`̀a
 ó≤a  .πeÉ°ûdG  êPƒ`̀ª`̀æ`̀dG  ¬∏©éJ  »`̀à`̀dG
 äÉ`̀LÉ`̀ë`̀d oêPƒ``̀ª``̀æ``̀dG Gò```̀g ÜÉ`̀é`̀à`̀°`̀SG
 OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh  á°SÉ«°ùdG  »`̀a  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G
 áë°üdGh  á«fóªdG  áeóîdGh  º«∏©àdGh
 äÉeóîdGh  »æWƒdG  ø`̀eC’Gh  áaÉ≤ãdGh
 ájDhQ  ¬u∏c  ∂dP  øe  râ∏ pØ ræ nJ  ºdh  .áeÉ©dG
 Iójó°ûdG  ¬à«°SÉ°ùMh  á°SÉ«°ùdG  πLQ
 √QÉ©°ûà°SG  »ah  ™bGƒdÉH  ¬àaô©e  »a
 rPEG  .áæeB’Gh  áªjôμdG  IÉ«ëdG  ÖdÉ£ªH
 qóªJ  É¡fC’  ..á«ªæàdG  ácôM  ΩÉ`̀eR  »g
 OhóM q pQó≤j QÉ°üÑà°SÉH É¡JGQÉ«N ™«ªL
 »a ÉgQÉKBG ô©°ûà°ùjh ΩOÉ≤dG πÑ≤à°ùªdG
 íæªJ -É k°†jCG -É¡fC’h ,øWƒdG QGô≤à°SG

.QGô≤dG PÉîJG »a GPÉØf É¡éeGôH
 áãjóëdG  á«ªæàdG  ¬H  räõ«ªJ  Ée  q¿EG
 räó````̀ pd oh É```̀¡```̀ qnfnCG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e »``̀a
 ,áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  …ó`̀j  ø«H  â`̀Yô`̀Yô`̀Jh
 êQ sóJh  ,∫hsC’G  ÜC’G  ¬àØ°üH  É¡∏Ñ≤à°SG
 ∞¨°ûdGh  ,Ég uƒªæH  p¬« pYh  áeAGƒe  »a
 øWGƒªdG  IÉ«M  »a  É`̀gQÉ`̀KBG  á¶MÓªH
 ∫É``LQ ø``e Ó``̀LQ ó``©`` ojh .»`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 áÑ°SÉæªdG ±hô¶dG ¬d äCÉ«¡J á°SÉ«°ùdG
 n∑QOCG  ó≤a  .ájõªdG  √òg  πãe  QÉªãà°S’
 øH  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  ¬d  QƒØ¨ªdG  o√ oó``dGh
 ¬JÉμ∏e  øjôëÑdG  ºcÉM  áØ«∏N  ∫BG  óªM

 äÉª¡ªdG  øe  ójó©dÉH  ¬sØ∏ch  ,IôμÑªdG
 òæe á`̀jOÉ`̀«`̀≤`̀dGh á````̀ jQGOE’G ™`̀ bGƒ`̀ª`̀ dGh
 .»°VÉªdG  ¿ô`̀≤`̀ dG  ø`̀e  äÉ«æ«°ùªîdG
 øe  n™`̀ n∏`̀£`̀à`̀°`̀SGh  ,ô`̀«`̀ã`̀μ`̀dG  É¡æe  sº∏©àa
 á«ªæJ  ø`̀e  OÓ`̀Ñ`̀dG  ¬LÉàëJ  É`̀e  É¡dÓN
 º«∏©àdGh  §ØædGh  IQGOE’G  ä’Éée  »a
 .ïdG  ....§«£îàdGh  …ó∏ÑdG  πª©dGh
 á°SÉ«°ùdG  pπ``̀LQ  ø`̀e  CÉ°ûf  É`̀ k«`̀é`̀jQó`̀Jh
 RGô£dG  øe  lπ`̀LQ  áØ«∏N  ô«eC’G  qƒª°S

.ájô°†ëdG á«ªæàdG »a ∫hC’G
 áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  qƒª°S  s¿nCG  s∂°T  ’h
 áHôéàd ¬à°ûjÉ©e øe G kô«ãc OÉØà°SG  ób
 ï«°ûdG  √ oó``̀ dGh  ÉgÉ°†eCG  »`̀à`̀dG  ºμëdG
 π`̀MGô`̀dG  ô`̀«`̀eC’G  º`̀K  ,ó`̀ª`̀M ø`̀H  ¿Éª∏°S
 k’ƒ°Uh  ,áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  ≈°ù«Y
 ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  ™`̀e  ¬`̀aƒ`̀bh  ≈`̀ dEG
 ¬∏dG  ¬¶ØM  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM
 ºμëdG  »a  ájƒb  á∏°ù∏°S  √òg  .√É`̀YQh
 nπ n≤ n°Uh ,áØ«∏N ô«eC’G  qƒª°S  É¡æe  qº∏©J
 á«ªæàdGh á°SÉ«°ùdG »a ¬«Yh É¡dÓN øe
 ádhódG  q¿CG  É¡æe  n∑QOCG  Éªc  .ájô°†ëdG
 óYGƒ≤H »fÉ°ùfE’G iƒà°ùªdG ≈∏Y ≈ærÑ oJ

.A»°T πc πÑbh k’hCG á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG
 á`̀∏`̀°`̀ü`̀dG  √ò```̀g  É```̀æ```̀cQOCG  É``̀e  GPEGh
 á°SÉ«°ùdG pπLQ ø«H á«MhôdGh á«∏≤©dG
 qƒª°S  á«°üî°T  »`̀a  á«ªæàdG  pπ```LQh
 GPÉªd  É k«FÉ≤∏J  o∑Qó`̀æ`̀°`̀S  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G
 á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG á`̀cô`̀M râ`̀°`̀†`̀e
 áYô°ùH  á«ª«∏©àdGh  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh
 á°SÉFQ s»dƒJ  òæe øjôëÑdG  »a Iójó°T
 ¢ù∏ée  á`̀°`̀SÉ`̀FQ  sº``̀K  ,á``̀dhó``̀dG  ¢ù∏ée
 ∂dP  òæe  ¬``̀ sfnCG  …ôjó≤J  »`̀ah  .AGQRƒ``̀ dG
 á«ªæàdG  ácôM  ´É`̀≤`̀jEG  ∞∏àNG  ø«ëdG

 .øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  G kô«Ñc  É`̀ kaÓ`̀à`̀NG
 ™«ªL  ™e  á«ªæàdG  á`̀jDhQ  âμHÉ°ûJ  ó≤d
 ró p©J  ºd  .»æjôëÑdG  øWGƒªdG  äÉÑ∏£àe
 ,áHƒ∏£ªdG  ÉgóMh  ¿Éμ°SE’G  äÉeóN
 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  ’h  ,√ó`````̀Mh  º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG  ’h
 á£ÑJôe  √ò`̀g  âëÑ°UCG  ó≤d  ,É`̀gó`̀Mh
 OQGƒªdG  QÉªãà°SGh  OÉ°üàb’G  ácôëH
 ô«aƒJh  ø```̀eC’G  ó`̀«`̀Wƒ`̀Jh  ,á`̀jô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG
 ,á«YÉªàL’G á«gÉaôdG øe ôÑcC’G Qó≤dG
 ≈∏Y ìÉ`̀à`̀Ø`̀f’Gh ø`̀«`̀fGƒ`̀≤`̀dG AÉ``̀°``̀SQEGh

.É k«ªdÉY áKGóëdG
 ,IOÉY  á«ªæàdG  ìÉéf  ¢ù«jÉ≤e  s¿pEG
 á«ª«∏bE’Gh á«dhódG ôjQÉ≤àdG ócDƒJ Éªc
 äGQÉ«îdG  Oó©J  »a  øªμJ  (á«Hô©dG)
 »eƒ≤dG  πNódG  IOÉjRh  º«∏©àdG  qƒªfh
 ...äÉ©jô°ûàdG  AÉæHh  OÉ°üàb’G  qƒªfh
 Éª«a lóYÉ°üJ ƒg É kehO ¢SÉ«≤ªdÉa .ïdG
 á«YÉªàLG á«gÉaQ øe ¿É°ùfEÓd ≥≤ëàj
 ¬æμ°Sh ¬°û«Y ≈∏Y É¡«a øeCÉj á«aÉ≤Kh
 mø`̀eCÉ`̀ H  πÑ≤à°ùª∏d  oô`̀¶`̀æ`̀jh  ,¬`̀∏`̀ª`̀Yh

.¿ÉæÄªWGh

 á°ùªN  ÜQÉ`̀≤`̀j  »æeR  ió`̀e  »`̀ah
 áØ«∏N  ô``«``eC’G  qƒ`̀ª`̀°`̀S  ÉgÉ°†e  Oƒ`̀≤`̀Y
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 á¶MÓe  Éæd  øμªj  ÉfOÓH  »a  á∏eÉ°ûdG
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 ≈∏Y  máëàØæe  má`̀«`̀fó`̀e  mIÉ`̀«`̀M  øjƒμàd
 Iô«ãc iôb ..áKGóëdGh qƒªædGh πª©dG
 É¡«a  ôaGƒàJ  ¿óe  ≈dEG  âd qƒëJ  ádõ©æe
 §°ûæJh ,¢û«©dG πÑ°Sh ¥ô£dG çóMCG
 AÉ«MCG  .¥Gƒ°SC’Gh  º«∏©àdG  ácôM  É¡«a
 ,Iô«Ñc  »MGƒ°V ≈dEG  âdƒëJ Iô«¨°U
 ¿GôªY  ≈dEG  âd qƒëJ á©°SÉ°T  äÉMÉ°ùe
 áãjóM  øcÉ°ùe  É¡∏ª uéJ  ,∞«ãc  …ô°ûH
 QÉ°ûàfG  .Ióàªe  äÓ°UGƒe  É¡Hô≤Jh
 ,á`̀«`̀eC’G  ≈∏Y  AÉ°†bh  º«∏©à∏d  ™`̀°`̀SGh
 •GôbƒæμàdGh IQGOE’G »a á«cP QOGƒch
 ΩÓYE’G  ≈∏Y  ìÉàØfGh  ,É«LƒdƒæμàdGh
 õ«ªJh  ,äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG  É`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀Jh
 çGô`̀à`̀H á`̀ °`̀û`̀gó`̀ dGh ÜÉ```̀é```̀YE’G ô`̀«`̀ã`̀j
 á∏é°ùªdG  ¬©bGƒªdh  ≥jô©dG  øjôëÑdG

 á«∏«μ°ûàdG  É¡fƒæah  É¡àaÉ≤ãdh  É«ªdÉY
 iô`̀L …ò```dG …ô`̀°`̀†`̀ë`̀dG É``gRÉ``é``fE’h
 ÖYƒà°ùJ  äGƒ£îH  ø«æ°S  ióe  ≈∏Y
 É¡«a  ™`̀ °`̀Sƒ`̀ à`̀Jh  É`̀«`̀aGô`̀¨`̀é`̀dG  Ohó````M
 á∏eÉ°T  á«ªæJ  É¡fEG  .¢ShQóe  ¿RGƒàH
 π©ØdÉH  G kOôØæe  É kLPƒªf  ºdÉ©∏d  Æƒ°üJ
 »a  í`̀°`̀VGh  πμ°ûH  ¢ùμ©fG  É`̀e  ƒ``gh
 äGôªJDƒªdG »a øjôëÑdG áμ∏ªe ºjôμJ
 ô`̀«`̀eC’G  á«°üî°T  ºjôμJh  ,á«ªdÉ©dG
 á«dhódG  õFGƒédG  øe  ójó©dÉH  áØ«∏N
 á«ªjôμàdG  äGOÓ```≤```dGh  á``̀ª``̀°``̀ShC’Gh
 äÉ≤«Ñ£J  øe  ¬eób  ÉªH  ±ôà©J  »àdG
 .ájô°†ëdG á«ªæàdG ∫Éée »a á«LPƒªf
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 .»æjôëÑdG  ø`̀WGƒ`̀ª`̀dG  IÉ«ëd  ájÉªM
 QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’G ÜÉ`̀Ñ`̀ °`̀SCG º```̀gCG ó```̀MCG É`̀ ¡`̀ fEG
 ìhQh ájÉªëdG ìhQ ’ƒdh »YÉªàL’G

 âØbh Éªd á«fÉ°ùfE’G äÉLÉëdG AGƒàMG
 ,»MÓ°UE’G É¡Yhô°ûªH ájƒb øjôëÑdG
 …QÉ°†ëdG  §ªædG  Gò¡H  äõ«ªJ  Éªdh
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 É¡d  ø«fGƒ≤dG  ó pô°ûjh  ,QGô≤dG  ™bGƒªd

.áe qôμe IR sõ©e ¢û«©J »c
 É¡àæH »àdG ájQÉ°†ëdG IQƒ°üdG s¿EG
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تلقى ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

اأخيه  من  هاتفًيا  ات�ساالً  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى،  البالد  عاهل 

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

دولة االإمارات العربية املتحدة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي.

تعازيه  �سادق  عن  الهاتفي  االت�سال  يف  �سموه  واأعرب 

وخال�س موا�ساته حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك املفدى، حفظه 

اهلل ورعاه، يف وفاة �ساحب ال�سمو امللكي االأمري خليفة بن �سلمان 

اآل خليفة رحمه اهلل، �سائال املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�سع 

رحمته ومغفرته وي�سكنه ف�سيح جناته، واأن يلهم جاللته ال�سرب 

وال�سلوان.

وعربرّ جاللة العاهل املفدى عن �سكره وتقديره ل�سموه؛ على 

�سادق م�ساعره املعزية واملوا�سية يف الفقيد الراحل رحمه اهلل.

وتلقى ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

نا�سر  ال�سيخ  من  وموا�ساة  تعزية  برقية  املفدى،  البالد  عاهل 

�سباح االأحمد ال�سباح، اأعرب فيها عن خال�س تعازيه و�سادق 

موا�ساته جلاللة امللك املفدى يف وفاة �ساحب ال�سمو امللكي االأمري 

خليفة بن �سلمان اآل خليفة رحمه اهلل، �سائالً املوىل عز وجل اأن 

يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته ومغفرته وي�سكنه ف�سيح جناته.

وتلقى ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

عاهل البالد املفدى، حفظه اهلل ورعاه، برقية تعزية وموا�ساة من 

اآل  االأمري �سلطان بن احمد بن عبدالعزيز  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

فيها  اأعرب  اململكة،  لدى  ال�سريفني  احلرمني  �سفري خادم  �سعود 

يف  املفدى  امللك  جلاللة  موا�ساته  و�سادق  تعازيه  خال�س  عن 

خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  وفاة 

رحمه اهلل، �سائالً املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته 

ومغفرته وي�سكنه ف�سيح جناته.

وتلقى ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

عاهل البالد املفدى، برقية تعزية وموا�ساة من الرئي�س اإ�سماعيل 

خال�س  عن  فيها  اأعرب  جيبوتي،  جمهورية  رئي�س  جيله  عمر 

وفاة �ساحب  املفدى يف  امللك  موا�ساته جلاللة  تعازيه و�سادق 

ال�سمو امللكي االأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رحمه اهلل، �سائالً 

املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته ومغفرته وي�سكنه 

ف�سيح جناته.

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  وتلقى 

خليفة، عاهل البالد املفدى، برقية تعزية وموا�ساة من الرئي�س 

ر�ستم نور علي مينيخانوف، رئي�س جمهورية تتار�ستان، اأعرب 

فيها فخامته عن خال�س تعازيه و�سادق موا�ساته جلاللة امللك 

املفدى يف وفاة �ساحب ال�سمو امللكي االأمري خليفة بن �سلمان اآل 

اأن يتغمد الفقيد بوا�سع  اإىل اهلل تعاىل  خليفة، رحمه اهلل، مبتهالً 

رحمته ومغفرته وي�سكنه ف�سيح جناته.

وتلقى ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

بابي�س  اأندريه  من  وموا�ساة  تعزية  برقية  املفدى،  البالد  عاهل 

رئي�س وزراء جمهورية الت�سيك، اأعرب فيها عن خال�س تعازيه 

ال�سمو  �ساحب  وفاة  يف  املفدى  امللك  جلاللة  موا�ساته  و�سادق 

امللكي االأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رحمه اهلل.

وتلقى ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

عاهل البالد املفدى، برقية تعزية وموا�ساة من الربوفي�سور فيتايل 

نعومكني امل�ست�سار ال�سخ�سي للرئي�س الرو�سي ل�سوؤون ال�سرق 

واالإ�سالمية،  العربية  الدول  و�سوؤون  اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط 

امللك  جلاللة  موا�ساته  وخال�س  تعازيه  �سادق  عن  فيها  عربرّ 

�سلمان  بن  خليفة  االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  وفاة  يف  املفدى 

امللك حمد  اجلاللة  وتلقى ح�سرة �ساحب  اهلل،  اآل خليفة رحمه 

بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، برقية تعزية وموا�ساة 

من الدكتور ميالد منور �سفري اجلمهورية اللبنانية لدى اململكة، 

اأعرب فيها عن خال�س تعازيه وموا�ساته جلاللة امللك املفدى يف 

خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  وفاة 

رحمه اهلل.

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  وتلقى 

�ساحب  من  وموا�ساة  تعزية  برقية  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة 

�سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سطام  بن  في�سل  االأمري  امللكي  ال�سمو 

�سفري خادم احلرمني ال�سريفني لدى روما، اأعرب فيها عن خال�س 

وفاة �ساحب  املفدى يف  امللك  موا�ساته جلاللة  تعازيه و�سادق 

ال�سمو امللكي االأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رحمه اهلل، �سائالً 

املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته ومغفرته وي�سكنه 

ف�سيح جناته.

وتلقى ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

عاهل البالد املفدى برقية تعزية وموا�ساة من �سمو ال�سيخ حمد 

خال�س  عن  فيها  �سموه  اأعرب  خليفة،  اآل  �سلمان  بن  حممد  بن 

وفاة �ساحب  املفدى يف  امللك  موا�ساته جلاللة  تعازيه و�سادق 

ال�سمو امللكي االأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رحمه اهلل، �سائالً 

املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته ومغفرته وي�سكنه 

ف�سيح جناته.

لقى ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه مزيدا من برقيات التعزية 

واملوا�ساة من عدد من اأ�سحاب املعايل وال�سعادة كبار امل�سئولني 

بوفاة  املوا�ساة  التعازي و�سادق  اأحر  فيها عن  اأعربوا  باململكة، 

اآل خليفة رحمه  االأمري خليفة بن �سلمان  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

اهلل، داعني املوىل عز وجل اأن يتغمده بوا�سع رحمته واأن يدخله 

ف�سيح جناته.

فقد تلقى جاللة امللك املفدى برقيات التعزية واملوا�ساة من 

كل من:

- ال�سيخ خالد بن احمد بن حممد اآل خليفة م�ست�سار جاللة 

امللك لل�سئون الدبلوما�سية

العدل  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  علي  بن  خالد  ال�سيخ   -

وال�سئون االإ�سالمية واالأوقاف

- جواد �سامل العري�س نائب رئي�س الوزراء

وكافة  اخلارجية  وزير  الزياين  را�سد  بن  عبداللطيف  د.   -

من�سوبي وزارة اخلارجية

-الفريق الركن ذياب بن �سقر النعيمي رئي�س هيئة االأركان

- حممد املطوع وزير �سوؤون جمل�س الوزراء.

- كمال بن احمد حممد وزير املوا�سالت واالت�ساالت

ال�سورى  البوعينني وزير �سئون جمل�سي  - غامن بن ف�سل 

والنواب

والتنمية  العمل  وزير  حميدان  علي  حممد  بن  -جميل 

االجتماعية

- د. ح�سن بن عبداهلل فخرو م�ست�سار جاللة امللك لل�سئون 

االقت�سادية

- ال�سيخ خليفة بن را�سد بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س املحكمة 

الد�ستورية

وكيل  خليفة  اآل  دعيج  بن  عي�سى  بنت  رنا  ال�سيخة  د.ة   -

وزارة اخلارجية

- د. ال�سيخ عبداهلل بن احمد اآل خليفة رئي�س جمل�س االأمناء 

وكيل وزارة اخلارجية لل�سئون الدولية نائب االأمني العام ملجل�س 

الدفاع االأعلى

- د. علي بن ف�سل البوعينني النائب العام.

- هالة االأن�ساري االأمني العام للمجل�س االعلى للمراأة.

- ال�سيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة �سفري مملكة البحرين لدى 

دولة االمارات العربية املتحدة

- احمد بن زايد الزايد رئي�س ديوان اخلدمة املدنية

- يو�سف بن �سالح ال�سالح رئي�س جمل�س االوقاف اجلعفرية

- ال�سيخ خالد بن حممد بن ابراهيم بن خالد اآل خليفة

- ال�سيخ خالد بن ابراهيم بن خالد بن حممد ال خليفة

- ال�سيخ علي بن خالد بن حممد بن عبداهلل اآل خليفة

- جمعة بن حممد الكعبي ع�سو جمل�س ال�سورى عن عموم 

قبيلة الكعبان

 -علي احمد الزايد النائب الثاين لرئي�س جمل�س النواب

الت�سريعية  ال�سئون  جلنة  رئي�س  ال�سواد  عبا�س  فا�سل   -

والقانونية جمل�س ال�سورى

- حممد خليفة بوحمود جمل�س النواب

-ال�سيخ عبداهلل بن �سلمان بن خالد اآل خليفة

لدى  البحرين  مملكة  �سفري  العبداهلل  يو�سف  اأنور  د.   -

جمهورية ال�سني ال�سعبية

- احمد الهاجري �سفري مملكة البحرين لدى مملكة تايلند

- عبداهلل عبداللطيف �سفري البحرين لدى اأملانيا.

لل�سئون  اخلارجية  وزارة  وكيل  �سيار  مبارك  وحيد   -

االإقليمية وجمل�س التعاون 

وال�سئون  للعدل  الوزارة  وكيل  املناعي  �سامي  عي�سى   -

االإ�سالمية 

- دانه بنت خمي�س الزياين وكيل الوزارة للتخطيط والتوفيق 

االأ�سري والنفقة بوزارة العدل وال�سئون االإ�سالمية واالأوقاف

- �سالح علي املالكي �سفري مملكة البحرين لدى دولة الكويت

- عبداهلل بن في�سل بن جرب الدو�سري م�ساعد وزير اخلارجية

- احمد بن يو�سف الرويعي �سفري مملكة البحرين لدى االأردن

- د. غ�سان حممد عدنان �سيخو �سفري مملكة البحرين لدى 

جمهورية اندوني�سيا

لدى  البحرين  مملكة  �سفري  ال�ساعاتي  عبدالرحمن  احمد   -

رو�سيا االحتادية

البحرين  اآل خليفة �سفري مملكة  ال�سيخ عبداهلل بن را�سد   -

يف وا�سنطن

اآل خليفة رئي�س االحتاد  - ال�سيخ علي بن حممد بن را�سد 

البحريني للكرة الطائرة

- جواد حبيب جا�سم اخلياط ع�سو جمل�س ال�سورى وابنائه

- عبدالرزاق عبداهلل حطاب ع�سو جمل�س ال�سورى

- د. عبداهلل خليفة الذوادي ع�سو جمل�س النواب

- د. ال�سيخ خالد بن حممد بن عبداهلل اآل خليفة

- ال�سيخة هيا بنت علي بن عبداهلل اآل خليفة

- ال�سيخ �سلمان بن خالد بن �سلمان اآل خليفة

- ال�سيخ عبدالرحمن بن خالد بن �سلمان اآل خليفة

- ال�سيخة مروة بنت عبدالرحمن بن حممد اآل خليفة

- ابراهيم خالد النفيعي ع�سو جمل�س النواب

 �سامي بوهزاع وكيل وزارة املوا�سالت للنقل الربيد

امللك يتلقى ات�سالت وبرقيات تعازي بوفاة الأمري خليفة بن �سلمان

امللك يتلقى مزيًدا من برقيات التعزية واملوا�ساة من عدد من كبار امل�سوؤولني



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

حمليات 08www.alayam.com

الأحد 29 ربيع الأول  1442 ـ العدد 11544 

Sunday 15th November 2020 - No. 11544

�سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  تلقى 

الوزراء،  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

برقية تعزية وموا�ساة من ال�سيخ نا�سر �سباح 

الأحمد ال�سباح، اأعرب فيها عن خال�س تعازيه 

ويل  امللكي  ال�سمو  ل�ساحب  موا�ساته  و�سادق 

العهد رئي�س الوزراء، يف وفاة �ساحب ال�سمو 

امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رحمه 

الفقيد  يتغمد  اأن  وجل  عز  املوىل  �سائالً  اهلل، 

بوا�سع رحمته ومغفرته وي�سكنه ف�سيح جناته.

وتلقى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 

الوزراء،  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

ال�سمو  �ساحب  من  وموا�ساة  تعزية  برقية 

عبدالعزيز  بن  �سطام  بن  في�سل  الأمري  امللكي 

اآل �سعود �سفري خادم احلرمني ال�سريفني لدى 

اأعرب فيها عن خال�س تعازيه و�سادق  روما، 

العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  ل�ساحب  موا�ساته 

امللكي  ال�سمو  الوزراء يف وفاة �ساحب  رئي�س 

اآل خليفة، رحمه اهلل،  الأمري خليفة بن �سلمان 

الفقيد بوا�سع  اأن يتغمد  املوىل عز وجل  �سائالً 

رحمته ومغفرته وي�سكنه ف�سيح جناته.

وتلقى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 

الوزراء،  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

برقية تعزية وموا�ساة من ال�سيخ عزام مبارك 

اجلمهورية  لدى  الكويت  دولة  �سفري  ال�سباح 

تعازيه  خال�س  عن  فيها  اأعرب  اليطالية، 

ويل  امللكي  ال�سمو  ل�ساحب  موا�ساته  و�سادق 

ال�سمو  �ساحب  وفاة  الوزراء يف  رئي�س  العهد 

امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رحمه 

الفقيد  يتغمد  اأن  وجل  عز  املوىل  �سائالً  اهلل، 

بوا�سع رحمته ومغفرته وي�سكنه ف�سيح جناته.

وتلقى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 

الوزراء،  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

برقية تعزية وموا�ساة من �سمو ال�سيخ حمد بن 

فيها  اأعرب �سموه  اآل خليفة،  حممد بن �سلمان 

عن خال�س تعازيه و�سادق موا�ساته ل�ساحب 

ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�س الوزراء يف وفاة 

الأمري خليفة بن �سلمان  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

اأن  املوىل عز وجل  اآل خليفة رحمه اهلل، �سائالً 

يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته ومغفرته وي�سكنه 

ف�سيح جناته.

وتلقى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 

الوزراء،  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

برقية تعزية وموا�ساة من يل كت�سيانغ رئي�س 

ال�سعبية،  ال�سني  جلمهورية  الدولة  جمل�س 

و�سادق  تعازيه  خال�س  عن  فيها  اأعرب 

العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  ل�ساحب  موا�ساته 

امللكي  ال�سمو  الوزراء يف وفاة �ساحب  رئي�س 

الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رحمه اهلل.

وتلقى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 

الوزراء،  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

بيهني  اأريوان  داتو  من  تعزية وموا�ساة  برقية 

يف  اخلارجية  لل�سوؤون  الثاين  الوزير  يو�سف 

خال�س  عن  فيها  اأعرب  ال�سالم،  دار  بروناي 

ال�سمو  ل�ساحب  موا�ساته  و�سادق  تعازيه 

وفاة  يف  الوزراء  رئي�س  العهد  ويل  امللكي 

الأمري خليفة بن �سلمان  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

اأن  املوىل عز وجل  اآل خليفة رحمه اهلل، �سائالً 

يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته ومغفرته وي�سكنه 

ف�سيح جناته.

وتلقى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 

الوزراء،  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

الرئي�س  فخامة  من  وموا�ساة  تعزية  برقية 

اإ�سماعيل عمر جيله رئي�س جمهورية جيبوتي، 

و�سادق  تعازيه  خال�س  عن  فيها  اأعرب 

العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  ل�ساحب  موا�ساته 

امللكي  ال�سمو  الوزراء يف وفاة �ساحب  رئي�س 

اآل خليفة، رحمه اهلل،  الأمري خليفة بن �سلمان 

الفقيد بوا�سع  اأن يتغمد  املوىل عز وجل  �سائالً 

رحمته ومغفرته وي�سكنه ف�سيح جناته.

تلقى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن 

حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء، حفظه 

اهلل، مزيًدا من برقيات التعزية واملوا�ساة من عدد 

من كبار امل�سوؤولني باململكة، اأعربوا فيها عن اأحر 

ال�سمو  املوا�ساة بوفاة �ساحب  التعازي و�سادق 

اآل خليفة، رحمه  امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 

بوا�سع  يتغمده  اأن  وجل  عز  املوىل  داعني  اهلل، 

رحمته واأن يدخله ف�سيح جناته.

العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  تلقى  فقد 

رئي�س الوزراء برقيات التعزية واملوا�ساة من كل 

من:

البوعينني  ح�سن  بن  عبداهلل  امل�ست�سار   -

رئي�س حمكمة التمييز نائب رئي�س املجل�س الأعلى 

للق�ساء.

- ال�سيخ خليفة بن را�سد بن عبداهلل اآل خليفة 

رئي�س املحكمة الد�ستورية.

- ال�سيخ خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة 

وزير العدل وال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف.

- جميل بن حممد علي حميدان وزير العمل 

والتنمية الجتماعية.

�سوؤون  وزير  البوعينني  ف�سل  بن  غامن   -

جمل�سي ال�سورى والنواب.

�سوؤون  وزير  الرميحي  حممد  بن  علي   -

الإعالم.

العام  الأمني  الأن�ساري  حممد  بنت  هالة   -

للمجل�س الأعلى للمراأة.

النعيمي  �سقر  بن  ذياب  الركن  الفريق   -

رئي�س هيئة الأركان.

اآل خليفة  ال�سيخ خالد بن عبداهلل  ال�سفري   -

�سفري مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية 

املتحدة.

مملكة  �سفري  عبداهلل  عبداللطيف  عبداهلل   -

البحرين لدى برلني.

مملكة  �سفري  ال�ساعاتي  عبدالرحمن  اأحمد   -

البحرين لدى رو�سيا الحتادية.

- د. حممد غ�سان حممد عدنان �سيخو �سفري 

مملكة البحرين لدى جمهورية اإندوني�سيا.

التنفيذي وجميع  الرئي�س  الرميحي  - خالد 

منت�سبي �سركة ممتلكات البحرين القاب�سة.

- وحيد مبارك �سيار وكيل وزارة اخلارجية 

لل�سوؤون الإقليمية وجمل�س التعاون.

الوزارة  وكيل  اخلياط  عبدالعزيز  اأحمد   -

ل�سوؤون الأ�سغال وزارة الأ�سغال و�سوؤون البلديات 

والتخطيط العمراين.

اآل  دعيج  بن  عي�سى  بنت  رنا  ال�سيخة  د.   -

خليفة وكيل وزارة اخلارجية.

- عي�سى �سامي املناعي وكيل الوزارة للعدل 

وال�سوؤون الإ�سالمية.

وزارة  وكيل  املانع  خليفة  بن  وليد  د.   -

ال�سحة.

الوزارة  وكيل  الزياين  خمي�س  بنت  دانة   -

للتخطيط العمراين والتوفيق الأ�سري والنفقة.

وزارة  وكيل  بوهزاع  عبداهلل  �سامي   -

املوا�سالت والت�سالت للنقل الربي والربيد.

- نواف حممد املعاودة الأمني العام للتظلمات 

بوزارة الداخلية.

القائم  الأن�ساري  اأحمد   الطبيب  املقدم   -

باأعمال الرئي�س التنفيذي للم�ست�سفيات احلكومية.

- ال�سيخ عبداهلل بن �سلمان بن خالد اآل خليفة.

- عبداهلل بن في�سل بن جرب الدو�سري م�ساعد 

وزير اخلارجية.

رئي�س  الع�سومي  عبدالرحمن  بن  عادل   -

الربملان العربي.

- اأ�سامة علي العويف املحامي العام ورئي�س 

التفتي�س الق�سائي.

اآل خليفة  - ال�سيخ علي بن حممد بن را�سد 

رئي�س الحتاد البحريني لكرة الطائرة.

- عبدالرزاق احلطاب ع�سو جمل�س النواب.

جمل�س  ع�سو  الذوادي  خليفة  عبداهلل  د.   -

النواب.

جمل�س  ع�سو  بوحمود  خليفة  حممد  د.   -

النواب.

- اإبراهيم النفيعي ع�سو جمل�س النواب.

- با�سم املالكي ع�سو جمل�س النواب.

- فا�سل ال�سواد ع�سو جمل�س النواب.

جمل�س  ع�سو  حميدان  اإبراهيم  يا�سر   -

ال�سورى، وعائلته.

جمل�س  ع�سو  اخلياط  حبيب  جواد   -

ال�سورى، واأبنائه.

- عبداهلل ربيعة �سعيد ربيعة القائم بالأعمال 

بالإنابة �سفارة مملكة البحرين لدى اخلرطوم.

باملنطقة  البلدي  املجل�س  واأع�ساء  رئي�س 

اجلنوبية.

ويل العهد يتلقى مزيًدا من برقيات التعزية

ويل العهد يتلقى مزيًدا من برقيات التعزية من عدد من كبار امل�س�ؤولني

ويل العهد ي�ستقبل م�ست�سار خادم احلرمني ال�سريفني

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

اأم�س، كالً  العهد رئي�س الوزراء حفظه اهلل، يف قاعدة ال�سخري اجلوية 

من �ساحب ال�سمو امللكي الأمري الدكتور من�سور بن متعب بن عبدالعزيز 

الوزراء م�ست�سار خادم احلرمني  الدولة ع�سو جمل�س  اآل �سعود وزير 

ال�سريفني باململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة، و�ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري عبدالعزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود وزير الطاقة باململكة 

العربية ال�سعودية ال�سقيقة، والوفد املرافق، اإذ قاموا بتقدمي واجب العزاء 

يف وفاة فقيد الوطن �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل 

رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأعرب  وقد  اهلل.  رحمه  خليفة 

ع�سو  الدولة  لوزير  وتقديره  �سكره  خال�س  عن  اهلل،  حفظه  الوزراء، 

العربية  باململكة  ال�سريفني  احلرمني  خادم  م�ست�سار  الوزراء  جمل�س 

ال�سعودية ال�سقيقة ووزير الطاقة باململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة، 

والوفد املرافق، على م�ساعرهم النبيلة يف هذا امل�ساب، داعًيا اهلل اأن يتغمد 

فقيد الوطن بوا�سع رحمته ور�سوانه وي�سكنه ف�سيح جناته.

ويل العهد يتلقى تعازي مبع�ث �سلطان عمان

ويل العهد ي�ستقبل رئي�س املجل�س الرئا�سي الليبي

ويل العهد يتلقى برقية تعزية من

 رئي�س وم�ؤ�س�س املنتدى االقت�سادي العاملي

 تلقى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة، ويل العهد رئي�س الوزراء 

وموؤ�س�س  رئي�س  �سواب،  كالو�س  الربوفي�سور  من  وموا�ساة  تعزية  برقية  اهلل،  حفظه 

ل�ساحب  موا�ساته  و�سادق  تعازيه  خال�س  عن  فيها  اأعرب  العاملي،  القت�سادي  املنتدى 

ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�س الوزراء يف وفاة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن 

�سلمان اآل خليفة، رحمه اهلل.

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 

�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

الوزراء، يف قاعدة ال�سخري اجلوية �سباح 

اأم�س، �ساحب ال�سمو فاتك بن فهر اآل �سعيد 

عمان  �سلطان  جلاللة  اخلا�س  املبعوث 

بتقدمي  �سموه  قام  اإذ  له،  املرافق  والوفد 

واجب العزاء يف وفاة فقيد الوطن �ساحب 

اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�سمو 

خليفة.

ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأعرب  وقد 

عن  اهلل،  حفظه  الوزراء،  رئي�س  العهد 

اخلا�س  للمبعوث  وتقديره  �سكره  خال�س 

جلاللة �سلطان عمان على م�ساعره النبيلة 

فقيد  يتغمد  اأن  اهلل  داعًيا  امل�ساب،  هذا  يف 

وي�سكنه  ور�سوانه  رحمته  بوا�سع  الوطن 

ف�سيح جناته.

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

ال�سخري  قاعدة  يف  الوزراء،  رئي�س 

ال�سراج  م�سطفى  فائز  اأم�س،  اجلوية 

قام  اإذ  الليبي،  الرئا�سي  املجل�س  رئي�س 

بتقدمي واجب العزاء يف وفاة فقيد الوطن 

بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

اأعرب  وقد  اهلل.  رحمه  خليفة  اآل  �سلمان 

رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

�سكره  خال�س  عن  اهلل،  حفظه  الوزراء، 

الليبي  الرئا�سي  املجل�س  لرئي�س  وتقديره 

امل�ساب،  هذا  يف  النبيلة  م�ساعره  على 

بوا�سع  الوطن  فقيد  يتغمد  اأن  اهلل  داعًيا 

رحمته ور�سوانه وي�سكنه ف�سيح جناته.

�سفارة البحرين يف برلني  ت�ستقبل

 املعــّزين فـي وفـاة االأمـيــر خليـفـة بـــن �سلمــان

�سفارة البحرين يف اخلرط�م ت�ستقبل

 الـمعـّزين فـي وفــــاة االأمـيـر خليفة بن �سلمـان

من  عدًدا  برلني  يف  البحرين  مملكة  �سفارة  ا�ستقبلت 

اأملانيا  جمهورية  لدى  املعتمدين  والأجانب  العرب  ال�سفراء 

واجب  لتقدمي  وذلك  الأملان،  امل�سوؤولني  وبع�س  الحتادية، 

ال�سمو  �ساحب  تعاىل  اهلل  باإذن  له  املغفور  وفاة  يف  العزاء 

اإذ  اهلل،  رحمه  خليفة،  اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي 

ا�ستذكر املعّزون ما تركه الفقيد الكبري من اإرث و�سجل فريد 

من اخلدمات والإجنازات التنموية والب�سمات الالمعة على 

جميع امل�ستويات املحلية والإقليمية والدولية، والتي �ستظل 

العربية  والأمة  البحرين  مملكة  ووجدان  ذاكرة  يف  خالدة 

والإ�سالمية.

خال�س  عن  عبداهلل  عبداللطيف  عبداهلل  ال�سفري  واأعرب 

�سكره وتقديره للمعزين على تعازيهم اخلال�سة وموا�ساتهم 

ال�سادقة، داعًيا اهلل عز وجل اأن يتغمد الفقيد الكبري بوا�سع 

رحمته واأن ي�سكنه ف�سيح جناته.

ا�ستقبلت �سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية 

ال�سفراء املعتمدين يف اخلرطوم  ال�سودان عدًدا من 

وامل�سوؤولني يف الدولة، وذلك لتقدمي واجب العزاء 

بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  وفاة  يف 

ا�ستقبال  يف  كان  اإذ  اهلل،  رحمه  خليفة،  اآل  �سلمان 

املعزين امل�ست�سار عبداهلل ربيعة �سعيد ربيعة القائم 

باأعمال �سفارة مملكة البحرين يف اخلرطوم.

واملوا�ساة  التعازي  خال�س  املعزون  رفع  وقد 

اإىل ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل 

البالد املفدى، حفظه اهلل ورعاه، واإىل  خليفة عاهل 

الأ�سرة املالكة الكرمية و�سعب البحرين، م�ستذكرين 

العربية  الأمتني  خدمة  يف  الراحل  الأمري  اإ�سهامات 

املنطقة  يف  وال�ستقرار  الأمن  وتعزيز  والإ�سالمية، 

والعامل.

وزير  املبارك  نا�سر  بن  وائل  م.  اأكد 

فقدت  البحرين  اأن  واملاء  الكهرباء  �سوؤون 

اإذ كان رحيل �ساحب ال�سمو  قائدا عظيما، 

خليفة،  اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي 

والأمة  للوطن  األيمة  فاجعة  اهلل،  رحمه 

التاريخ  اإن  وقال  والإ�سالمية،  العربية 

�سيظل حافًظا ل�سم �سموه، و�ستظل الذاكرة 

التي  الإجنازات  الوطنية م�ستذكرة جلميع 

قادها �سموه رحمه اهلل تعاىل.

اهتمام  اإن  واملاء  الكهرباء  وزير  وقال 

كان  اإذ  جًدا،  كبري  واملقيم  باملواطن  �سموه 

ت�سخري  �سرورة  اإىل  الدوام  على  يوجه 

احلياة  لتوفري  احلكومة  امكانات  جميع 

املعي�سية  املتطلبات  كل  وتوفري  الكرمية 

الأر�س  هذه  على  واملقيمني  للمواطنني 

الكرمية.

واأ�ساف اأن �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

قد  اهلل  رحمه  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

ادرك ركائز التنمية ال�ساملة يف وقت مبكر، 

القوانني  منظومة  تطور  يف  ذلك  واأثمر 

البحرين  تطور  اإىل  اأدى  ما  والت�سريعات، 

واجتماعًيا  واقت�سادًيا  وتعليمًيا  �سحًيا 

و�سيا�سًيا واإن�سانًيا وغريها.

وكان ل�ساحب ال�سمو امللكي رحمه اهلل 

اإ�سهامات وا�سحة يف امل�سروعات التنموية 

والبنى التحتية، وعلى الأخ�س م�سروعات 

الكبري  الداعم  وكان  واملاء،  الكهرباء  هيئة 

ح�سور  وكان  التنمية.  عجلة  لدفع  لها 

�سموه يف امليادين على اأر�س الواقع لي�سهد 

خمتلف  يف  والتطوير  الإن�ساء  عمليات 

اإىل مالحظات جميع  املحافظات، ولي�ستمع 

املواطنني واملقيمني لتطوير هذه امل�ساريع.

الكهرباء  �سوؤون  وزير  اأكد  وختاًما، 

واملاء اأن �سموه كان رجل التنمية وامليادين 

ميكن  فال  الكبرية،  الإجنازات  و�ساحب 

ن�سيان اإجنازات �سموه العظيمة.

وزير �ش�ؤون الكهرباء

وزير الكهرباء: البحرين فقدت قائًدا عظيًما
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 وزير خارجية العراق: األمير خليفة بن سلمان 
كان يتمتع بحكمة في مختلف الملفات 

اس��تقبل س��مو الش��يخ علي بن خليفة آل 
خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، بحضور 
س��مو الشيخ س��لمان بن خليفة آل خليفة 
مستش��ار صاحب الس��مو الملك��ي رئيس 
ال��وزراء، وأحف��اد المغف��ور له ب��إذن اهلل 
تعالى صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بن س��لمان آل خليفة، في قاعدة الصخير 
الجوية أم��س، فؤاد حس��ين وزير خارجية 
جمهورية العراق، الذي يزور المملكة على 
رأس وفد رس��مي لتقديم واجب العزاء في 
فقي��د الوطن المغفور له بإذن اهلل تعالى 
صاحب الس��مو الملكي األمي��ر خليفة بن 

سلمان آل خليفة، رحمه اهلل.
ونقل وزير خارجية جمهورية العراق تعازي 
ومواس��اة بره��م صالح رئي��س جمهورية 
العراق ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء 
وأبناء الش��عب العراقي ف��ي وفاة صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة، رحمه اهلل، مش��يدًا بما كان يتمتع 
به س��موه من حكمة في مختلف الملفات 

والقضايا اإلقليمي��ة والدولية، وبإنجازات 
س��موه وبصمات��ه ف��ي تنمي��ة مملك��ة 

البحرين وتطورها. 
م��ن جانبه، أعرب س��مو الش��يخ علي بن 

خليفة آل خليفة عن جزيل الش��كر لرئيس 
جمهوري��ة الع��راق برهم صال��ح ورئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الخارجية 
العراقي والوفد المرافق واألش��قاء بدولة 

العراق على تعازيهم الصادقة ومشاعرهم 
النبيلة، متمنيًا لجمهورية العراق وشعبها 
مزي��دًا من الرفع��ة والتق��دم.  وضم وفد 
جمهورية العراق كاًل من خالد بتال النجم 

وزي��ر التخطي��ط، وعثم��ان عل��ي فرهود 
الغانم��ي وزير الداخلية، والدكتور حس��ن 
ناظم عبد آل عيسى وزير الثقافة، ومحمد 

نوري أحمد ممثل رئيس مجلس النواب.

 محمد بن مبارك يستقبل نائب الرئيس 
اليمني للتعازي بوفاة األمير خليفة بن سلمان

اس��تقبل نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد 
بن مبارك آل خليفة، بحضور س��مو الش��يخ علي 
بن خليفة آل خليفة نائب رئيس الوزراء، وس��مو 
الش��يخ س��لمان بن خليفة آل خليفة مستش��ار 
صاح��ب الس��مو الملكي رئيس ال��وزراء، وأحفاد 
المغف��ور ل��ه ب��إذن اهلل تعالى صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن س��لمان آل خليفة، في 
قاعدة الصخير الجوية أمس، الفريق الركن علي 
محسن األحمر، نائب رئيس الجمهورية اليمنية، 
والوف��د المرافق، حيث قام بتقديم واجب العزاء 
ف��ي وفاة فقي��د الوطن صاحب الس��مو الملكي 

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رحمه اهلل. 
وأع��رب نائب رئي��س الوزراء عن خالص ش��كره 
وتقديره لنائ��ب رئيس الجمهورية اليمنية على 
مش��اعره النبيلة في هذا المصاب، داعيًا اهلل أن 
يتغم��د فقيد الوطن بواس��ع رحمت��ه ورضوانه 

ويسكنه فسيح جناته.

خليفة بن سلمان ونموذج التنمية الشاملة في البحرين
ينفتح الحديث ع��ن المغفور له صاحب 
الس��ّمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليف��ة عل��ى مصراعيه حي��ن يتَّصل 
األمر بمس��ار التنمية والرفاه في مملكة 
البحري��ن، فقد وعى س��مّو األمير لوضع 
قواعد التنمية بأس��لوب جديد، وبرؤية 
أدركت منذ الط��ور األوَّل لحركة التنمية 
م��ن  والخمس��ينيات  األربعيني��ات  ف��ي 
الق��رن الماضي أّن إرس��اَء قواعِد الحكِم 
ال يمك��ن َأْن َيت��مَّ ِب��دون إرس��اِء قواعد 
راس��خة للتنمي��ة. وم��ن واق��ع صلت��ي 
والتعليم،  بالتنمية  العلمية والعملي��ة 
ومعرفتي المباشرة ببرامِجها وخطِطها 
وتوجهاِتها اإلس��تراتيجية لفترة ثالثة 
عق��ود كان��ت تجرب��ة صاح��ب الس��مّو 
الملك��ي األمي��ر خليفة بن س��لمان من 
أه��ّم وأب��رِز التج��ارب الت��ي ألهمتن��ي 
وأثارْت دهشتي. ولست أبالغ حين َأقوُل 
إن��ي وجدُت فيها نموذج��ًا عمليًا يتَّصف 
بالعقالني��ة البراجماتي��ة. وه��ي بهذه 
الصف��ة نم��وذٌج يس��تحقُّ أن يوضع في 
برام��ج التعليم العليا، لما َيتميَّز به من 
إحكام وحكم��ة، ولما يس��تعين به من 

رِوّيٍة ورؤية.
لقد لمس��ُت في النموذج التنموي الذي 
صنع��ه األمي��ر خليفة دقًة ش��ديدًة في 
تقاطع��ه مع جمي��ع المس��تويات التي 
تجعله النموذج الش��امل؛ فقد استجاب 
ه��ذا النم��وذُج لحاج��ات اإلنس��ان ف��ي 
السياس��ة واالقتصاد والتعليم والخدمة 
واألم��ن  والثقاف��ة  والصح��ة  المدني��ة 
الوطني والخدمات العام��ة. ولم َتْنِفلْت 
م��ن ذل��ك كلِّ��ه رؤية رج��ل السياس��ة 
وحساسيته الشديدة في معرفته الواقع 
وفي استش��عاره مطالب الحياة الكريمة 
واآلمن��ة. إْذ هي زم��ام حرك��ة التنمية؛ 
ألنه��ا تمّد جمي��ع خياراتها باس��تبصار 
يقدر حدود المستقبل القادم ويستشعر 
آثاره��ا ف��ي اس��تقرار الوط��ن، وألنه��ا 

-أيضًا- تمنح برامجه��ا نفاذًا في اتخاذ 
القرار. 

إّن ما تمي��زْت به التنمي��ة الحديثة في 
مملك��ة البحرين َأنَّها ُوِل��دْت وترعرعت 
بي��ن ي��دّي األمي��ر خليف��ة، اس��تقبلها 
رج في مواءمة  بصفت��ه األب األَّول، وت��دَّ
وِعيِه بنموِّها، والشغف بمالحظة آثارها 
في حي��اة المواطن البحريني. وُيعد رجاًل 
من رجال السياس��ة تهي��أت له الظروف 
المناس��بة الس��تثمار مثل هذه المزية؛ 
فق��د أدرَك وال��ُدُه المغف��ور له الش��يخ 
سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين 
��ه بالعديد من  ملكات��ه المبكرة، وكلفَّ
المهم��ات والمواقع اإلداري��ة والقيادية 
منذ الخمس��ينيات من الق��رن الماضي، 
فتعلمَّ منها الكثير، واستطَلَع من خاللها 
ما تحتاجه البالد من تنمية في مجاالت 
اإلدارة والنفط والتعليم والعمل البلدي 
والتخطيط.. إلخ. وتدريجيًا نشأ من رجِل 
السياس��ة س��مّو األمير خليفة رجٌل من 

الطراز األول في التنمية الحضرية.
وال ش��كَّ ب��َأنَّ س��مّو األمي��ر خليفة قد 
اس��تفاد كثي��رًا م��ن معايش��ته تجربة 
الحكم التي أمضاها والُده الشيخ سلمان 
بن حمد، ث��م األمير الراحل عيس��ى بن 
س��لمان آل خليفة، وصواًل إلى وقوفه مع 
جاللة الملك المفدى حمد بن عيسى آل 
خليف��ة حفظه اهلل ورعاه. هذه سلس��لة 
قوية في الحكم تعلم منها س��مّو األمير 
خليف��ة، وَصَقَل م��ن خالله��ا وعيه في 
السياس��ة والتنمية الحضرية. كما أدرَك 
منه��ا أّن الدول��ة ُتْبنى على المس��توى 
اإلنس��اني بقواعد التنمية الشاملة أواًل 

وقبل كل شيء.
وإذا م��ا أدركن��ا ه��ذه الصل��ة العقلي��ة 
والروحي��ة بي��ن رج��ِل السياس��ة ورجِل 
التنمية في شخصية سمّو األمير خليفة 
س��ندرُك تلقائي��ًا لم��اذا مض��ْت حركة 
واالقتصادي��ة  االجتماعي��ة  التنمي��ة 

والتعليمية بسرعة شديدة في البحرين 
من��ذ تولي رئاس��ة مجلس الدول��ة، ثمَّ 
رئاس��ة مجلس ال��وزراء. وف��ي تقديري 
َأنَّه منذ ذلك الحي��ن اختلف إيقاع حركة 
التنمي��ة إختالف��ًا كبي��رًا ف��ي مملك��ة 
البحرين. لقد تشابكت رؤية التنمية مع 
جميع متطلب��ات المواطن البحريني. لم 
تعْد خدمات اإلسكان وحدها المطلوبة، 
وال التعلي��م وح��ده، وال الصحة وحدها، 
لق��د أصبح��ت ه��ذه مرتبط��ة بحرك��ة 
االقتصاد واس��تثمار الموارد البش��رية، 
وتوطيد األمن وتوفي��ر القدر األكبر من 
الرفاهية االجتماعية، وإرس��اء القوانين 

واالنفتاح على الحداثة عالميًا.
ِإنَّ مقايي��س نج��اح التنمية ع��ادة، كما 
واإلقليمي��ة  الدولي��ة  التقاري��ر  تؤك��د 
)العربي��ة( تكمن ف��ي تع��دد الخيارات 
ونم��ّو التعلي��م وزيادة الدخ��ل القومي 
ونم��ّو االقتص��اد وبن��اء التش��ريعات.. 
إل��خ؛ فالمقي��اس دائم��ًا ه��و تصاع��ٌد 
فيم��ا يتحق��ق لإلنس��ان م��ن رفاهي��ة 
اجتماعي��ة وثقافي��ة يأم��ن فيه��ا على 
عيشه وسكنه وعمله، وينظُر للمستقبل 
بأم��ٍن واطمئن��ان. وف��ي م��دى زمن��ي 
يق��ارب خمس��ة عق��ود مضاه��ا س��مّو 

األمي��ر خليفة مخطط��ًا وموجهًا لحركة 
التنمية الش��املة في بالدن��ا يمكن لنا 
مالحظة مقدار ما استفاد منه المواطن 
البحريني من مكاس��ب تنموية لتكوين 
حياٍة مدنيٍة منفتحٍة على العمل والنمّو 
والحداث��ة، قرى كثي��رة منعزلة تحّولت 
إل��ى م��دن تتواف��ر فيها أح��دث الطرق 
وس��بل العي��ش، وتنش��ط فيه��ا حركة 
التعليم واألسواق، أحياء صغيرة تحولت 
إل��ى ض��واٍح كبيرة، مس��احات شاس��عة 
ملها  تحّولت إلى عمران بشري كثيف، تجِّ
مس��اكن حديث��ة وتقربه��ا مواص��الت 
ممتدة، انتش��ار واس��ع للتعليم وقضاء 
عل��ى األمية، وك��وادر ذكية ف��ي اإلدارة 
والتكنوق��راط والتكنولوجي��ا، وانفت��اح 
على اإلع��الم وتكنولوجي��ا المعلومات، 
وتمي��ز يثي��ر اإلعجاب والدهش��ة بتراث 
المس��جلة  ولمواقعه  العري��ق  البحرين 
عالمي��ًا ولثقافتها وفنونها التش��كيلية 
وإلنجازه��ا الحض��ري ال��ذي ج��رى على 
مدى س��نين بخطوات تس��توعب حدود 
الجغرافيا وتتوسع فيها بتوازن مدروس. 
إنها تنمية شاملة تصوغ للعالم نموذجًا 
منفردًا بالفعل، وهو ما انعكس بش��كل 
واضح ف��ي تكريم مملك��ة البحرين في 
وتكريم شخصية  العالمية،  المؤتمرات 
األمي��ر خليف��ة بالعدي��د م��ن الجوائ��ز 
الدولية واألوسمة والقالدات التكريمية 
التي تعت��رف بما قدمه م��ن تطبيقات 
نموذجية في مج��ال التنمية الحضرية. 
ولق��د بينت بعض أس��باب نموذجيتها، 
لكن ال بّد من اإلش��ارة أخي��رًا إلى البعد 
اإلنس��اني له��ذا النموذج م��ن التنمية 
الذي وضعه س��مّو األمير خليفة؛ فهذه 
التنمية في نهاية المطاف كانت مصدر 
حماي��ة لحياة المواط��ن البحريني. إنها 
أحد أهمِّ أس��باب االس��تقرار االجتماعي، 
ول��وال روح الحماية وروح احتواء الحاجات 
اإلنس��انية لم��ا وقف��ت البحري��ن قوية 

بمش��روعها اإلصالح��ي، ولم��ا تمي��زت 
بهذا النمط الحضاري من التعايش بين 
األديان والمذاهب، ولم��ا تميزت بوعي 
ع ويمن��ح القدر  حض��اري يعت��رف بالتنوُّ
األكبر من الحريات، ويتي��ح للمرأة حياة 
متس��اوية مع الرجل، ويدفع بها لمواقع 
القرار، ويش��رُِّع القوانين لها كي تعيش 

معزَّزة مكّرمة.
إنَّ الص��ورة الحضارية التي بنتها حركة 
التنمية ف��ي بالدنا مصدر فخ��ر واعتزاز 
لكلِّ مواطن بحرين��ي اليوم. وهذا وحده 
ق��وس انتصار لوطنن��ا الغالي ولقيادتنا 
الرش��يدة ممثلة في جالل��ة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة حفظ��ه اهلل ورعاه 
وصاحب الس��مّو الملكي األمير س��لمان 
بن حم��د آل خليف��ة ولي العه��د نائب 

القائد األعلى رئيس الوزراء.
كلم��ة أخي��رة أقوله��ا كوزي��رة للصحة 
في ح��ق أميرن��ا الراحل صاحب الس��مو 
الملك��ي األمي��ر خليف��ة بن س��لمان آل 
خليف��ة، رحمة اهلل، لق��د كان خير ملهم 
التقيت��ه في��ه  ل��ي، ش��عرت كل ي��وم 
بأنن��ي ما أزال على عتبات الدراس��ة في 
مدرس��ة الحياة، ش��عرت بحن��ان األبوة 
وبحب س��موه لنا وخوفه علينا وبخاصة 
عندم��ا يوجه الحديث ل��ي بقوله »بنتنا 
الوزيرة«، فله��ذه الكلمة أكبر األثر على 
نفس��ي وتنس��يني كل ضغوطات العمل 
وتدفعن��ي لمزيد م��ن التضحية إلرضاء 
رب العالمين وإرض��اء قيادتنا الحكيمة، 
ونك��ون جن��ودًا له��ذا الوط��ن الغال��ي 
والمعط��اء، الذي لم يبخل علينا بش��يء 
من��ذ أن رأيت أعينن��ا الدني��ا، على هذه 
األرض تعلمنا ومن ه��ذا الوطن حصلنا 
عل��ى األمن واألمان. ومن س��موه رحمة 
اهلل عليه ش��عرنا دائمًا باالطمئنان. كل 

ذلك ألن سموه خليفة بن سلمان. 

* وزيرة الصحة

فائقة بنت سعيد الصالح
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 حاجي لـ                : 320 مليار دوالر مساهمة 
الذكاء االصطناعي باقتصاد المنطقة في 2030

 %85 نس��بته  م��ا  أن  دراس��ات  أك��دت 
م��ن الش��ركات س��تعتمد حل��ول الذكاء 
االصطناعي بحلول 2025.. هل يعني ذلك 

اندثار الوظائف؟ 
- لي��س م��ن المتوق��ع أن تبط��أ ث��ورة 
ال��ذكاء االصطناع��ي في أي وق��ت قريب. 
ف��ي الواق��ع، يتوق��ع الخب��راء أن��ه يمكن 
اس��تبدال ما يصل إلى 800 مليون وظيفة 
بتكنولوجيا الذكاء االصطناعي بحلول عام 
2030. في البداية، ب��دا وكأن تكنولوجيا 
التش��غيل اآللي وال��ذكاء االصطناعي في 
م��كان العم��ل تؤث��ر فقط عل��ى العمال 
ذوي الياقات الزرق��اء والوردية. ومع تقدم 
هذه التكنولوجيا، بدأ العمال المحترفون 
م��ن ذوي الياق��ات البيضاء، بم��ا في ذلك 
المحاس��بون، ف��ي القلق بش��أن ما يخبئه 
المس��تقبل لحياتهم المهنية وما إذا كان 
ال��ذكاء االصطناعي س��يجعل من عملهم 

أمرًا عفى عليه الزمن. 
بينم��ا ال يوجد هناك ش��ك ف��ي أن تقنية 
ال��ذكاء االصطناعي قادرة عل��ى التعامل 
مع العديد من المهام المحاس��بية بشكل 
أس��رع وأكث��ر كف��اءة، وأن ه��ذه القدرات 
س��تزداد بم��رور الوقت، فإن ه��ذا األمر ال 
يعني النهاية للمحاس��بين. س��وف تكون 
هناك دائمًا حاجة للعنصر البشري -الذكاء 
البش��ري- في الطرف اآلخر من تكنولوجيا 
ال��ذكاء االصطناع��ي. ف��ي الواق��ع، وفق��ًا 
لشركة األبحاث الرائدة »Gartner« سوف 
يق��وم الذكاء االصطناع��ي بتوفير وظائف 
أكثر من تلك التي سوف يحل محلها، تاركًا 
للعمال، بمن فيهم المحاسبون الخيارات. 
ما أبرز الوظائف التي س��تتأثر بعد إحالل 

الذكاء االصطناعي؟ 
فروع��ه  أو  الط��ب  مج��االت  بع��ض   -
مه��ددة باالختف��اء بس��بب التط��ور ف��ي 
تش��خيص األم��راض ع��ن طري��ق الذكاء 
االصطناع��ي، وس��تكون الحاج��ة لألطباء 
لتأكيد الحاالت والعالج بحس��ب تحليالت 
المحامون،  ال��ذكاء االصطناعي، وكذل��ك 
فالعمل الروتيني وترتيب المستندات في 
المستقبل س��يقل كثيرًا جدًا، كما المهام 
القانوني��ة التي تتطلب خب��رة وتخصص 
أقل سيكون لها برمجيات كمبيوتر خاصة 
المهندس��ين  إل��ى  باإلضاف��ة  تنفذه��ا، 
المعماريين، فلن ينجو سوى المعماريين 

أصحاب المهارات اإلبداعية والذكية. 
وم��ن الوظائف أيض��ًا المحاس��بون، حيث 
س��يختفي المحاس��بون الذي��ن يتول��ون 
حس��ابات البسيطة بس��بب تراجع الطلب 
عليه��م، إلى جان��ب الطيارين، إذ س��تحل 
الطائ��رات ب��دون طي��ار مح��ل الطيارين، 
باإلضافة إلى التسويق العقاري فالوظائف 
األكث��ر عرض��ة لالختفاء في ه��ذا القطاع 
هي المديرون في حلقات اإلدارة الوسطى، 
إذ حل��ت التكنولوجي��ا مح��ل وظائفه��م 
بالفعل في قطاعات ع��دة من االقتصاد. 
وأيضًا هن��اك وظائف مثل: مدخل بيانات، 
ف��ي  تجمي��ع  وعام��ل  إداري،  وس��كرتير 
المصانع، وموظف خدمة العمالء، ومدقق 

مالي. 
يقال إن الذكاء االصطناعي سيخلق فرص 
عم��ل جدي��دة، كيف تفس��رون لن��ا ذلك 
وخصوصًا أنه سيلغي عددًا من الوظائف؟ 
- هناك العديد من المخاوف من أن االبتكار 
التكنولوجي س��يؤدي إلى زي��ادة البطالة، 
وقم��ع األجور وزيادة عدم المس��اواة. ومع 
ذلك، ف��إن تأثير التكنولوجي��ات الجديدة 
على أس��واق العمل وتوزيع الدخل ال يكون 
مح��ددًا س��لفًا. يمك��ن لمزيج السياس��ة 
أن  المؤسس��ية  والترتيب��ات  الصحي��ح 
تضمن تقاس��م فوائد االبتكار على نطاق 
واسع، وهي خطوة أساسية لتحقيق أهداف 

التنمية المس��تدامة للجمي��ع. يقدم هذا 
العمل تحلياًل يس��تند إل��ى األدلة للعالقة 
بين التقدم التكنولوجي في اآلونة األخيرة 
وأس��واق العمل وعدم المس��اواة، وتدمير 

وتحويل وخلق الوظائف. 
وتختلف تقديرات حصة الوظائف المعرضة 
لخطر أن تكون مؤتمتة على نطاق واس��ع 
ويمك��ن أن تصل إلى أرق��ام مذهلة تزيد 
عن 80%. وتش��ير معظ��م التحليالت إلى 
أن ال��ذكاء االصطناع��ي والتكنولوجي��ات 
الجدي��دة األخ��رى ستس��تمر ف��ي إف��ادة 
العم��ال ذوي المه��ارات العالي��ة بدرجة 
عالية من المرون��ة، واالبتكار، والمهارات 
القوي��ة ف��ي ح��ل المش��كالت ومه��ارات 
التعام��ل م��ع اآلخري��ن. م��ن المتوقع أن 
يواجه العمال ذوو المه��ارات المنخفضة 
والمتوسطة، س��واء في الوظائف اليدوية 
أو المعرفية، ضغوط��ًا إضافية من اآلالت 
األكث��ر قدرة م��ن أي وقت مض��ى وبرامج 
ال��ذكاء االصطناعي. وقد ي��ؤدي ذلك إلى 
تفاقم انخفاض الوظائ��ف ذات المهارات 
المتوس��طة وارتف��اع عدم المس��اواة في 
األجور الذي لوحظ في الماضي القريب، ال 
س��يما في العديد من البلدان المتقدمة. 
ومع ذلك، فإنه من الممكن أيضًا أن تحل 
الروبوتات المس��تقبلية التي تعتمد على 
الذكاء االصطناع��ي على نحو متزايد محل 
المهنيي��ن المتعلمي��ن وذوي المه��ارات 
والمهندس��ين  األطب��اء  مث��ل  العالي��ة، 

المعماريين والمبرمجين. 
وفي حين أنه ال يوجد ما يدعو إلى التقليل 
من ش��أن تأثي��ر التكنولوجي��ات الجديدة 
عل��ى أس��واق العم��ل وع��دم المس��اواة، 
ع��ن  الناجم��ة  البطال��ة  مع��دالت  ف��إن 
التكنولوجي��ا والتي تبلغ 80% هي ليس��ت 
من س��يناريوهات واقعية في المستقبل. 
فالتكنولوجي��ات تس��تبدل بعض المهام 
بداًل من المهن بشكل كامل، واألمر الذي 
غالبًا ما يتم تجاهله، هو أن التكنولوجيات 
الجدي��دة تخلق أيض��ًا الوظائ��ف وتطلب 
وعب��ر  العم��ال.  م��ن  جدي��دة  مه��ارات 
التاري��خ، ع��ززت االبت��كارات التكنولوجية 
إنتاجية العمال وأوجدت منتجات وأسواق 
جديدة، مما أتاح ف��رص عمل جديدة في 
االقتصاد. لن يختلف ذلك بالنسبة للذكاء 
االصطناع��ي، والطباع��ة ثالثي��ة األبعاد، 

والروبوتات. 
ه��ل تعتقدون أن الش��ركات في البحرين 
ق��ادرة عل��ى التعامل م��ع تقني��ة الذكاء 

االصطناعي؟ 
- المس��تقبل القري��ب سيش��هد تداخ��اًل 
كبي��رًا في المه��ام التي س��يكون بمقدور 
ال��ذكاء االصطناع��ي القي��ام به��ا، حي��ث 
تش��ير التقارير إلى أن الذكاء االصطناعي 
سيس��اهم بمبل��غ 320 ملي��ار دوالر ف��ي 
اقتصاد المنطقة بحلول عام 2030، أي ما 
يعادل زيادة بنسبة 11% في الناتج المحلي 
اإلجمالي، خالل ما يقارب عقد من الزمان، 
ف��ي حين أن��ه م��ن المرجح أن تس��تفيد 

بش��كل كبير الصناعات التجارية الخاصة، 
كالبي��ع بالتجزئة وغيرها، م��ن تطبيقات 
الذكاء االصطناعي، إال أن المكاسب األكبر 

ستكون من نصيب القطاع العام. 
يمك��ن م��ن خ��الل ال��ذكاء االصطناع��ي 
الترشيد في اإلنفاق وإيجاد بدائل لألعمال 
الروتيني��ة والمتك��ررة في القط��اع العام 
والخاص مث��ل عمليات الذكاء االصطناعي 
كال�»الش��ات بوت« بما يسمى ب�مساعدي 
ال��ذكاء االصطناعي في عدة بنوك، إضافًة 
إلى أن��ه م��ن الممكن تطوي��ره لخدمات 
المواطني��ن والمراجعين ف��ي عدة وزارات 
حكومي��ة وتطويره��م لتكنولوجيا أفضل 
كالروبوت��ات ف��ي عملي��ات أكث��ر تعقيدًا 
ف��ي جمي��ع ال��وزارات. أعتقد ب��أن الذكاء 
اس��تخدامه  يمك��ن  أصب��ح  االصطناع��ي 
في ع��دة مجاالت مث��ل الصح��ة والتربية 
واألم��ن وغي��ره م��ن المج��االت، فه��ذه 
المجاالت تحت��اج أن تتطور بفضل الذكاء 

االصطناعي على المدى القريب. 
مختب��رًا  مؤخ��رًا  »البوليتكن��ك«  دش��نت 
لل��ذكاء االصطناع��ي.. كيف سيس��هم في 

تعزيز قدرات المنخرطين في برامجه؟ 
- أكبر دور في الترويج للذكاء االصطناعي 
تلعبه الم��دارس والجامعات مثل جامعة 
البحري��ن وجامع��ة بوليتكن��ك، ففي كل 
ع��ام يتم تخريج عدد كبي��ر من الخريجات 
تكنولوجي��ا  مج��ال  ف��ي  والخريجي��ن 
المعلومات، علوم المس��تقبل، وباألخص 
ف��ي ال��ذكاء االصطناع��ي. كما ش��اهدنا 
مؤخ��رًا الكثي��ر م��ن الطالب��ات باألخص 
ذوو المش��اريع الت��ي تخ��ص الروبوت��ات 
وال��ذكاء االصطناع��ي، مش��اريع تفتخ��ر 
به��ا البحرين. يج��ب علينا اس��تثمار هذه 
الطاق��ات والكفاءات الش��ابة، ل��ذا برأيي 
تجميع ه��ذا الكادر في مرك��ز إقليمي في 
البحرين للبحث والتطوير في مجال الذكاء 
االصطناع��ي وجذب الش��ركات األمريكية 
وبرمج��ة الروبوتات وال��ذكاء االصطناعي 
في البحري��ن وتصديرها ل��دول المنطقة 
ب��داًل م��ن العم��ل ف��ي دول آس��يا ودول 
أوروبا الش��رقية، سكون لنا فرصة عظيمة 
ف��ي خلق فرص عمل للش��باب ف��ي مجال 

التكنولوجيا. 
وهل تشجعون باقي الجامعات والمدارس 
على افتتاح مختبرات مماثلة خصوصًا في 

مثل هذه الظروف الصحية االستثنائية؟
- مع انتش��ار وباء كورونا وتهديداته وما 
واج��ه العالم بأكمله من توتر في مختلف 
المج��االت، لعل هذا س��ببًا كافي��ًا يجعلنا 
نلق��ي الضوء أكث��ر ونتح��دث بجدية أكبر 
حول موض��وع إدخال ال��ذكاء االصطناعي 
في مجال التعلي��م. والذي لطالما تحدثنا 
عن��ه محاولين لفت االنتب��اه بأهمية أخذ 
هذا الموض��وع بعين االعتب��ار. وها نحن 
نق��ارن أنفس��نا مع م��ا اس��تطاعت الدول 
األخرى من تحقيقه في مجال التعليم في 

هذه الظروف. 

فبالحدي��ث ع��ن ال��ذكاء االصطناعي لعل 
من أبرز ما يس��تطيع ال��ذكاء االصطناعي 
تحقيقه ف��ي مجال التربية ه��و أن يكون 
ق��ادرًا عل��ى جع��ل التجرب��ة التعليمي��ة 
أكث��ر فاعلي��ة وجاذبي��ة وتط��ور لكل من 
المعلمين والطالب، وهذا ما ساندنا عليه 

النائب يوسف زينل وأيده. 
أصبح��ت األش��كال الجدي��دة للتعليم عبر 
اإلنترن��ت مهم��ة أكث��ر فأكث��ر. وس��وف 
تصبح جزءًا م��ن عملية التعلم على جميع 
المس��تويات، خصوصًا مع ه��ذه األوضاع 
والتهديدات التي تواجهنا وتحسبًا لما قد 

يحدث في المستقبل. 
فبفضل الذكاء االصطناعي، س��وف تتعلم 
أنظم��ة التعلي��م عبر اإلنترن��ت مع تعلم 
الطالب وفهم احتياجاتهم ودعمهم بخط 
س��ير مخصص، كما سوف تسرع تحليالت 
التعلم في تطوير األدوات جديدة للتعليم 

الشخصي. 
فم��ع اس��تخدام التقنيات الت��ي تدعمها 
الذكاء االصطناعي، سوف يتم حل مشكلة 
نه��ج »المق��اس الواحد يناس��ب الجميع« 
في التدريس. بفض��ل خوارزميات التعلم 
اآلل��ي، س��يتمكن المعلمون م��ن تحديد 
االحتياج��ات التعليمية لطالبهم، والعثور 
على الفجوات في أس��اليبهم، مع اإلش��ارة 
إل��ى األماك��ن الت��ي يج��د الط��الب فيها 
الصعوب��ة أكثر م��ن غيره��م، ولعل هذا 
يحتس��ب نقط��ة إيجابي��ة لوج��ود الذكاء 

االصطناعي في التعليم. 
بفضل إنترنت األشياء والخدمات القائمة 
عل��ى الس��حاب، يمكن للط��الب الحصول 
بس��هولة على المس��اعدة ع��ن ُبعد من 
األقران والمعلمين على بعد آالف األميال 

مما سيسهل عليهم األمر. 
الذي��ن  المعلمي��ن  اس��تخدام  يس��اعد 
يعتمدون على الذكاء االصطناعي الطالب 
على تبني س��لوكيات تعل��م مثمرة، مثل 
التنظي��م الذاتي والش��رح الذاتي. ويمكن 
للتع��اون م��ع جه��از كمبيوتر بش��ري أن 
يس��اعد الطالب عل��ى التعلم باس��تخدام 

مناهج جديدة ال يمكننا تخيلها بعد. 
وبم��ا يخص الكت��ب الدراس��ية فأصبحت 
الش��ركات اآلن ق��ادرة عل��ى إنش��اء كتب 
مدرس��ية مخصص��ة. يس��تورد المرب��ون 
ف��ي  ومواده��م  الدراس��ية  مناهجه��م 
محركهم، ويقرأ النظام المحتوى ويتقنه، 
ثم يتم العثور على أنماط جديدة. س��وف 
تس��تخدم خوارزميات ال��ذكاء االصطناعي 
للمح��رك المعلومات المكتس��بة إلنش��اء 
كتب مدرس��ية ومواد الفصل على أساس 

المفاهيم األساسية. 
ق��د يكون ه��ذا الحل ه��و الح��ل المثالي 
لتجن��ب  والمس��تقبلي  الحال��ي  لوضعن��ا 
تعطي��ل الدراس��ة وإيق��اف الطلب��ة ع��ن 
الدراس��ة مهما كانت الظ��روف واألوضاع، 
فوجود هذه الخاصية في التعليم يجعلها 

أكثر تطورًا. 
فعلى الرغم من التوجيهات الصحية التي 

يتلقاه��ا الطلب��ة للوقاي��ة م��ن الوباء إال 
أن��ه يحت��اج أن يكون في بيئة تس��مح له 
بالتعليم دون الش��عور بالخطر، فالتعليم 
ع��ن بعد يس��مح للطالب بتلقي دروس��ه 
وإكمال عام��ة الدراس��ي دون الخوف مما 

يحدث في الخارج. 
كي��ف ت��رون أهمي��ة ال��ذكاء االصطناعي 

والتحول نحو الرقمنة في ظل »كورونا«؟ 
- يمك��ن لل��ذكاء االصطناع��ي اكتش��اف 
األنماط ف��ي البيانات والقيام بالتوقعات، 
والراج��ح هو أن تتمكن ه��ذه األدوات من 
تحدي��د احتماالت األدوي��ة الختبارها على 
البشر في غضون أشهر. ومع تحول وتغير 
فيروسات كورونا مثل كوفيد 19، يجب أن 
يكون الدواء المرش��ح فعااًل ضد مجموعة 

واسعة من األشكال المحتملة. 
في حين أن الذكاء االصطناعي سوف يسرع 
بال ش��ك من تطوير اللقاحات، إال أن هذه 
التكنولوجي��ات تعتمد على كميات كبيرة 
من بيان��ات التدريب الدقيق��ة. وبالتالي 
فإن مرض��ًا جديدًا ش��ديد العدوى يحتوي 
عل��ى بيانات محدودة س��وف يمثل تحديًا 
حتى لتقني��ات ال��ذكاء االصطناعي األكثر 

تعقيدًا. 
حدثن��ا ع��ن أب��رز التحديات الت��ي تواجه 
الش��ركات والبنوك في حال االعتماد كليًا 

على تقنية الذكاء االصطناعي؟ 
• إن إمكانية الوصول إلى البيانات المالية 
الحساس��ة يعني أيض��ًا قابلي��ة التعرض 
للهجمات الض��ارة، وبالتالي توجد )ويلزم 
أن تك��ون( تدابي��ر أم��ان إلكتروني أقوى 
في صناع��ة التكنولوجي��ا المالية مقارنة 
بالصناعات األخ��رى الموجودة بما يتعلق 

بالذكاء االصطناعي. 
• ع��دم تواف��ر البيان��ات المطلوب��ة ف��ي 
قاع��دة البيانات الصغيرة في المؤسس��ة 
المالي��ة، حيث أن التحلي��الت ذات الجودة 
العالي��ة للذكاء االصطناع��ي تعتمد على 
تدفق الكثي��ر من البيان��ات الضخمة. إن 
مجرد تنقيب ومعالجة وتحليل كمية هذه 
البيان��ات هو جه��د هائ��ل باإلضافة إلى 
الحاجة إلى جعل خصوصية المستخدمين 

في المقدمة. 
• س��معة العالم��ة التجارية للمؤسس��ة 
المالية والثقة، فحادثة ضارة واحدة يمكن 
أن تدم��ر الس��معة المالية للمؤسس��ة. 
هن��اك س��معة تجارية يجب عل��ى البنوك 
والمؤسس��ات المالية االلتزام بها، ويرجع 
ذلك جزئًيا إلى أن هذه المؤسسات هي من 
تدي��ر أمورك المالية نياب��ة عنك، والناس 
يثق��ون في البن��وك لتكون مس��تودعهم 

المركزي لألموال والتمويل. 
• نق��ص المه��ارات المطلوب��ة للتعامل 
م��ع المعام��الت المصرفي��ة باس��تخدام 
الذكاء االصطناعي مث��ل محللي البيانات، 

المبرمجين. 
• كلف��ة عالي��ة لصيان��ة الحل��ول الذكية، 
خاصة بما يتعلق بالتعل��م اآللي ولتعلم 

العميق. 
والقان��ون  واالمتث��ال  الخط��ر  عام��ل   •
والخصوصية، حيث إن التوصيات الخارجة 
من الذكاء االصطناعي ستحتاج إلى محللي 
ومهندس��ي بيانات متخصصين لتحليلها، 
وإال ف��إن التوصي��ات قد ال تكون بحس��ب 
المطل��وب خاصة فيما يتعل��ق بالقروض 
واالحتيال والقوانين العامة. فهي مجاالت 
ش��ديدة التنظيم، ويج��ب التحقق من كل 
منت��ج وخدمة تقدمها هن��اك ويجب على 
الفري��ق المختص وضع خت��م موافقتهم 

عليها. 
• ارتف��اع كلفة االس��تثمار، فف��ي البداية 
تحت��اج البن��وك لالس��تثمار عل��ى المدى 
الطويل بين 1-3 سنوات حتى يستطيعون 

الحصول على المردود المطلوب.

جاسم حاجي

الطب والهندسة والمحاماة والمحاسبة أبرز الوظائف المتأثرة
سماهر سيف اليزل 

قال الخبير والباحث في الذكاء االصطناعي د.جاسم حاجي، إن المستقبل القريب سيشهد تداخاًل كبيرًا في المهام التي سيكون بمقدور الذكاء االصطناعي القيام بها، مؤكدًا أن التقارير تشير 
إلى أن الذكاء االصطناعي سيساهم بمبلغ 320 مليار دوالر في اقتصاد المنطقة بحلول عام 2030، أي ما يعادل زيادة بنسبة 11% في الناتج المحلي اإلجمالي، وأن المكاسب األكبر ستكون 

من نصيب القطاع العام. 
وأوضح حاجي خالل حواره مع »الوطن« أنه يمكن من خالل الذكاء االصطناعي الترشيد في اإلنفاق وإيجاد بدائل لألعمال الروتينية والمتكررة في القطاع العام والخاص، مشيرًا إلى أن هناك 

عددًا من الوظائف ستختفي بعد سيطرة الذكاء االصطناعي عليها، منها األطباء، والمهندسون، والمحامون والمحاسبون، وأغلب الوظائف الروتينية العادية. 
وبين أن الذكاء االصطناعي س��وف يس��رع بال ش��ك من تطوير اللقاحات، إال أن هذه التكنولوجيات تعتمد على كميات كبيرة من بيانات التدريب الدقيقة، وبالتالي فإن مرضًا جديدًا ش��ديد 

العدوى يحتوي على بيانات محدودة سوف يمثل تحديًا حتى لتقنيات الذكاء االصطناعي األكثر تعقيدًا.. وفيما يلي نص الحوار:

 الذكاء االصطناعي يوفر وظائف 
بديلة وال غنى عن العنصر البشري

 القطاع العام المستفيد األكبر 
وسيشهد تطويرًا في خدماته قريبًا

 أعداد كبيرة تخرجهم »البوليتكنك« 
بمجال التكنولوجيا ونحتاج مركزًا إقليميًا

 مخاوف من زيادة البطالة 
وخطر أتمتة الوظائف يصل لـ٪80
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وداًعا أيها األمير القائد

خليفة بن سلمان ونموذج التنمية الشاملة في مملكة البحرين

ــف أنـــطـــقـــهـــا  ــ ــي ــ ــيٍّ وداًعـــــــــــــا ك ــ ــلـ ــ أبـــــــا عـ
يبتهُل ــقــلــب  ال وفــيــهــا  ــراُق  ــفــ ــ ال ــي  وهــ  

ــًا  ــ ــا رجـ ــ ــِل يـ ــضــ ــفــ ــ ــَر ال ــ ــيـ ــ أبــــــا عـــلـــي أمـ
ــُل ــ ــُه رجـ ــ ــاقـ ــ ــا فـ ــ ــل مـــكـــرمـــة مـ ــ ــي كـ ــ  فـ

كــنــَت الــصــديــَق الـــذي إن جــار بــي زمــٌن 
ــن َبـــذلـــوا ــ ــوا وَمـ ــبـ ــن َلـ ــ ــرَع َم ــ  ألـــقـــاُه أســ

Û  هــذه 3 أبيــات أنقلهــا من رثائية نظمها مشــكوًرا الوزير
الشــاعر اإلماراتي مانع بن ســعيد العتيبة فور ســماعه 
نبــأ وفــاة رئيــس وزراء مملكــة البحريــن المغفــور لــه 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 

خليفة طيب هللا ثراه. 
Û  إن هــذه األبيــات تعبــر وتعكــس بصــدق، وبأكبــر قــدر

ممكــن مــن الدقــة، مــا أحــُس بــه شــخصًيا، ومــا يحس 
بــه المئــات بــل اآلالف ممن عاشــروا وعرفــوا عن قرب 

األمير الراحل، والذين أعد نفسي واحدا منهم.
Û  كانــت البدايــة منــذ أكثــر مــن 50 عاًمــا عندمــا التقيتــه

القديــم  بيتــه  فــي  المســائي  فــي مجلســه  مــرة  ألول 
بالرفــاع الغربــي، لــم أكن قد بلغت العشــرين من عمري 

وقتها، وكانت التجربة باهرة ومؤثرة.
Û  وأمتــدت عاقتــي بالمرحــوم مــن خــال حرصــي على

حضور ذلك المجلس كلما سنحت الفرصة، ثم تطورت 
بتكثيــف التواصــل واللقــاءات واالجتماعــات بــه مــن 
موقعي كعضو في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة 
بمجلــس  وعضويتــي  عاًمــا،  عشــر  لثاثــة  البحريــن 
الشــورى لدورتيــن انقطعــت الــدورة الثانيــة منهــا قبل 
نهايتهــا بتعيينــي وزيــًرا؛ ألعمــل تحــت إمرتــه وإدارته 

المباشرة لمدة 10 سنوات أخرى.
Û  بعــد أيًضــا  بســموه  وتعــززت عاقتــي  ترســخت  لقــد 

انتهــاء مــدة العشــر ســنوات فــي العــام 2005، عندمــا 
منحني وضًعا اســتثنائًيا فريًدا وغير رسمي، وأكرمني 
بــأن وفــر لــي فرصــة اللقــاء به فــي أي وقت أشــاء في 
ديوانــه وفــي قصــره أيًضــا فــي الكثيــر مــن األحيــان، 
وكان يدعونــي للمشــاركة فــي الكثير مــن االجتماعات 
الرســمية واللقاءات التي يعقدها، وحضور المناســبات 
الرســمية التــي يشــارك فيهــا، والمعــارض والمؤتمــرات 
التي يفتتحها أو تقام تحت رعايته، والوالئم الرسمية 

التــي يقيمها على شــرف ضيوف البــاد، ومرافقته في 
ســفراته ورحاتــه للخــارج، الرســمية منهــا والخاصــة، 
التــي كان آخرهــا الزيــارة التــي قــام بهــا لمملكــة تايلند 
قبــل أكثــر مــن عام وقبــل أن تعوقــه ظروفــة الصحية 
عــن الســفر، وقــد توثقــت وتوطــدت هــذه العاقة منذ 
بدايتهــا وعلــى مختلــف مراحلها المتعــددة لتؤدي إلى 
والتقديــر  واالحتــرام  المــودة  بوشــائج  بــه  ارتباطــي 
والمحبــة المتبادلــة، لقيــت خالهــا منــه رحمــه هللا كل 

الرعاية والعناية واالهتمام.
Û  لقــد كان ســموه يعتبرنــي فــي تلــك الفترة بالــذات أًخا

وصديًقــا، وكان يعبــر عــن ذلــك صراحــة أمــام الجميع؛ 
ولقد أغدق علّي رحمه هللا في كل تلك المراحل بفائض 
لطفه وكرمه وعطفه ودعمه وتشجيعه واهتمامه، مما 
يفــرض عليَّ واجب الشــكر والعرفان والوفاء، فأصبح 
ومــا يزال يحكم شــعوري تجاهه اإلحســاس باالمتنان 
والتقديــر، وأصبــح ينطبق علّي قول المتنبي: “إذا أنت 
أكرمــت الكريــم ملكتــه”، وأصبحــت أتمثــل دائًما بقوله 

سبحانه وتعالى “هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان”؟
Û  فــي هــذه الوقفــة القصيــرة فإننــي ســأتخطى التطــرق

إلــى إنســانية الفقيــد وتواضعــه ودماثة خلقــه وأصالة 
معدنه التي كانت تنعكس على كل تصرفاته، وتتجلى 
تفاعاتــه  مجمــل  علــى  صورهــا،  أروع  وفــي  دائًمــا 
وتواصله وعاقاته اإلنســانية األســرية منهــا والمهنية 
واالجتماعية، وسأكتفي بالتحدث باختصار شديد عن 
الخصــال واإلمكانيــات والقــدرات القياديــة واإلداريــة 
التــي كان يتمتــع بهــا هــذا الرجــل، والتــي ال يصعــب 

اكتشافها من أول وهلة.
Û  ف القيــادة بأنهــا قــدرة وفعاليــة وبراعــة القائــد وتعــرَّ

فــي تحديــد  السياســية،  النخبــة  بمعاونــة  السياســي، 
أهداف المجتمع السياســي وترتيبها تصاعدًيا بحسب 
أولوياتهــا، واختيــار الوســائل المائمــة لتحقيــق هــذه 
األهــداف بمــا يتفــق مــع القــدرات الحقيقيــة للمجتمع، 
وتقديــر أبعــاد المواقف التــي تواجه المجتمــع واتخاذ 
القــرارات الازمــة لمواجهة المشــكات واألزمات التي 
تفرزهــا هــذه المواقف، ويتم ذلــك كله في إطار تفاعل 

تحكمه القيم والمبادئ العليا للمجتمع.
Û  ،مؤثــر الفــت  بحضــور  يتمتــع  هللا  رحمــه  كان  لقــد   

وشــخصية قويــة ناضجة واثقة من نفســها، مســيطرة 
على انفعاالتها، وكاريزما بارزة، ومقدرة على التواصل 
والتعبيــر والتخاطــب والنفــاذ إلــى من يتحــدث إليهم، 
وهــي مــن أهــم المهــارات التــي يجــب أن يتحلــى بهــا 
القائد، كما كان يهتم بالتفاصيل؛ ولديه معرفة واسعة 
واألماكــن  والمناطــق  والقبائــل  والعوائــل  باألنســاب 
واألحــداث فــي المنطقــة، وقوة خارقــة للذاكرة مكنته 
مــن حفــظ كل ذلــك؛  إن تلــك المهــارات والمقومــات 
القياديــة األساســية التي اتفــق عليها جميــع المفكرين 

والمختصين، كان رحمه هللا يتحلى بها.
Û  بــأداء ملتزًمــا  جلــًدا،  جــادا صبــورا  رحمــه هللا  وكان 

مســؤولياته وواجباته، حكيًمــا محنًكا ينصت إلى آراء 
الغيــر، ويتقبــل النقــد، ويتغاضــى عــن اإلســاءة إيماًنــا 
بالحكمة القائلة: “ال ترمى إال الشــجرة المثمرة”، ولديه 
خبــرة زاخــرة، ورؤيــة ثاقبــة، ونظــرة بعيــدة وقــدرة 
على االستشــراف، جعلته قادًرا علــى قراءة التوقعات 

وإدراك االرتباط بين الحدث والسبب الكامن وراءه.
Û  ولقــد أصبــح رحمــه هللا علــى درايــة تامــة باألهميــة

والقــدرة  والتخاطــب  االتصــال  لمهــارات  المتزايــدة  
على اســتيعاب دور وأهمية كافة الوســائل والشــبكات 
التواصــل  وســائل  ومختلــف  اإلعاميــة  والمنصــات 
االجتماعــي في بلــورة وعي المجتمع، ومن هنا ينطلق 
اهتمــام ســموه بالتواصــل والتفاعل الدائم مع وســائل 
ورجال الصحافة واإلعام وحملة األقام وقادة الفكر 

والثقافة.
Û  وكان رحمــه هللا علــى درجــة عاليــة مــن الحساســية

االجتماعية، Social Sensitivity  وادراك تام ألبعادها، 
وكفــاءة مميــزة على توظيفها بــكل مهارة واقتدار في 
إدارة منظومــة عاقاتــه الشــخصية باألفــراد واألماكن 
كمحــرك  الحساســية  تلــك  واســتخدام  والمناســبات، 
للنفــاذ والتغلغــل والتأثيــر علــى مــدارك مــن يخاطبهم، 
وتحســس وتلمس هواجســهم ودوافعهــم وتطلعاتهم. 
وضمــن إطــار تلــك الحساســية فقــد ُعرف عنــه، رحمه 
هللا، مراعاته الدائمة لشعور اآلخرين، وحرصه الشديد 

على عدم إهانة أو إحراج أحد قط أو القسوة عليه. 
Û  القياديــة والخصائــص  الخصــال  تلــك  خضــم  وِفــي 

وتوافــق  انســجام  ثمــة  كان  والمختلفــة  المتنوعــة 

تكامــل  مفهــوم  ضمــن  داخلــه  فــي  بينهــا  واضحيــن 
الصفــات الشــخصية Personality Integration  وهــي 

من أساسيات الكفاءات اإلدارية والقيادية الناجحة.
Û  وكان الجــدل قــد احتــدم بيــن المفكريــن والمختصين

وهــل  القياديــة،  والملــكات  الخصائــص  ماهيــة  حــول 
هــي فطرية أم مكتســبة؟ وهل يولــد القائد بصفات أو 

سمات وراثية تؤهله للقيادة؟
Û  إن “نظريــة الرجــل العظيم” تعتبر من أشــهر النظريات

فــي القيــادة، التــي تفتــرض أن القائد يولــد بخصائص 
قياديــة ســاطعة تمكنه وتؤهلــه للقيــادة الحكيمة. كما 
أن مــن أبــرز الباحثيــن فــي هــذا المجــال العالــم رالــف 
 278 نحــو  أعــد  الــذي    Stogdill Ralph ســتوغدل 
1974م،  تعمقــت كل  1904 وعــام  دراســة بيــن عــام 
هــذه الدراســات فــي صفــات القــادة وخصالهــم والتــي 
مــن أبرزها، حســب رأي ســتوغدل؛ الــذكاء، والمبادرة، 
واليقظــة،  والمســؤولية،  بالنفــس،  والثقــة  والمثابــرة، 

والبصيرة، والحس االجتماعي. 
Û  إال أن ثمة دراســات ونظريات حديثة تؤكد أن القيادة

ال يمكــن أن تتكــئ على الصفات الفطريــة أو الموروثة 
فقــط، بل تحتاج إلى جملــة من  القدرات واإلمكانيات 
التــي يمكــن اكتســابها وصقلهــا، والتي تمكــن الفرد من 
تحمــل عــبء المســؤولية وثقــل مهمــة اتخــاذ القــرار 
وتبعاتــه. المرحــوم خليفة بن ســلمان جمــع بين هذين 
القياديــة  الخصائــص  فيــه  توفــرت  فقــد  المنظوريــن 
الفطريــة الوراثيــة، وأتاحــت لــه الظــروف والممارســة 

صقلها وتطويرها في الوقت نفسه.
Û  ليرحــم هللا صاحــب الســمو الملكــي المغفور لــه األمير

خليفــة بــن ســلمان آل خليفة، وليطيب ثراه، ولتســتقر 
روحــه الطاهرة راضية مرضية إلى جوار ربها مطمئنة 
في مثواها األخير، فهذا الوطن الغالي ســتظل تحميه 
وتحفظــه وتحرســه عنايــة هللا ورعايتــه، والســواعد 
القويــة والعيــون الســاهرة المتيقظــة لعاهلنــا المفــدى 
صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
حفظــه هللا ورعــاه، وولي عهده األميــن رئيس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 

حفظه هللا ورعاه وسدد على طريق الخير خطاه.

Û  ينفتــح الحديث عن المغفور له صاحب الســّمو الملكي
صل  األميــر خليفــة بن ســلمان على مصراعيــه حين يتَّ
األمــر بمســار التنمية والرفاه فــي مملكة البحرين، فقد 
وعى سمّو األمير لوضع قواعد التنمية بأسلوب جديد، 
ل لحركــة التنمية في  وبرؤيــة أدركــت منــذ الطــور األوَّ
االربعينات والخمسينات من القرن الماضي بأّن إرساَء 
قواعــِد الحكــِم ال يمكــن َأْن َيتــمَّ ِبــدون إرســاِء قواعــد 
راســخة للتنميــة.  ومــن واّقــع صلتي العلميــة والعملية 
ببرامِجهــا  المباشــرة  ومعرفتــي  والتعليــم،  بالتنميــة 
وخطِطها وتوجهاِتها االســتراتيجية لفترة ثاثة عقود 
كانــت تجربة صاحب الســمّو الملكي األميــر خليفة بن 
ســلمان من أهــّم وأبرِز التجارب التــي ألهمتني وأثارْت 
دهشــتي. ولســت أبالــًغ حيــن َأقــوُل بأني وجــدُت فيها 
صــف بالعقانيــة البراجماتية.  وهي  نموذًجــا عملًيــا يتَّ
بهــذه الصفــة نمــوذٌج يســتحقُّ أن يوضــع فــي برامــج 
ــز به مــن إحكام وحكمــة، ولما  التعليــم العليــا، لمــا َيتميَّ

يستعين به من رِوّيٍة ورؤية.
Û  لقــد لمســُت فــي النمــوذج التنمــوي الذي صنعــه األمير

خليفة دقًة شــديدًة في تقاطعه مع جميع المســتويات 
التــي تجعلــه النمــوذج الشــامل.  فقــد اســتجاب هــذا 
النمــوذُج لحاجــات االنســان فــي السياســة واالقتصــاد 
والتعليــم والخدمة المدنية والصحــة والثقافة واألمن 
الوطنــي والخدمــات العامــة.  ولم َتْنِفلْت مــن ذلك كلِّه 
رؤية رجل السياسة وحساسيته الشديدة في معرفته 
الكريمــة  الحيــاة  بمطالــب  إستشــعاره  وفــي  بالواقــع 
واآلمنة. إْذ هي زمام حركة التنمية ... ألنها تمّد جميع 
القــادم  المســتقبل  حــدود  يقــدرِّ  باســتبصار  خياراتهــا 
ويستشــعر آثارهــا في اســتقرار الوطن، وألنهــا- أيًضا- 

تمنح برامجها نفاذَا في اتخاذ القرار. 
Û  إّن مــا تميــزْت به التنمية الحديثــة في مملكة البحرين

خليفــة،  األميــر  يــدّي  بيــن  وترعرعــت  ُوِلــدْت  هــا  َأنَّ
مواءمــة  فــي  رج  وتــدَّ ول،  األَّ األب  بصفتــه  اســتقبلها 
هــا، والشــغف بماحظــة آثارهــا فــي حيــاة  وِعيــِه بنموِّ
المواطــن البحرينــي.  وُيعــد رجــل من رجال السياســة 

هــذه  مثــل  الســتثمار  المناســبة  الظــروف  لــه  تهيــأت 
المزية.  فقد أدرَك والُدُه المغفور له الشــيخ ســلمان بن 
ه  حمــد آل خليفة حاكم البحريــن ملكاته المبكرة، وكلفَّ
بالعديــد من المهمــات والمواقع اإلدارية والقيادية منذ 
الخمســينيات مــن القــرن الماضي.  فتعلــمَّ منها الكثير، 
واســتطَلَع مــن خالهــا مــا تحتاجــه البــاد مــن تنميــة 
فــي مجــاالت اإلدارة والنفــط والتعليم والعمــل البلدي 
والتخطيط.... الخ.  وتدريجًيا نشــأ من رجِل السياسة 
ســمّو األمير خليفة رجٌل مــن الطراز األول في التنمية 

الحضرية.
Û  وال شــكَّ بــَأنَّ ســمّو األميــر خليفــة قــد اســتفاد كثيــرًا

والــُده  أمضاهــا  التــي  الحكــم  لتجربــة  معايشــته  مــن 
الشــيخ ســلمان بــن حمــد، ثــم األميــر الراحــل عيســى 
بــن ســلمان آل خليفــة، وصــواًل إلــى وقوفــه مــع جالة 
الملــك المفــدى حمــد بــن عيســى آل خليفــة حفظه هللا 
ورعاه.  هذه سلســلة قوية في الحكم تعلّم منها ســمّو 
األميــر خليفــة، وَصَقَل مــن خالها وعيه في السياســة 
والتنميــة الحضريــة.  كمــا أدرَك منهــا أّن الدولــة ُتْبنــى 
على المســتوى اإلنســاني بقواعد التنمية الشــاملة أواًل 

وقبل كل شئ.
Û  وإذا مــا أدركنا هذه الصلة العقلية والروحية بين رجِل

السياســة ورجــِل التنميــة فــي شــخصية ســمّو األميــر 
التنميــة  لمــاذا مضــْت حركــة  خليفــة ســندرُك تلقائًيــا 
االجتماعيــة واالقتصادية والتعليمية بســرعة شــديدة 
فــي البحريــن منــذ تولــيَّ رئاســة مجلــس الدولــة، ثــمَّ 
ــه منــذ ذلك  رئاســة مجلــس الــوزراء.  وفــي تقديــري َأنَّ
الحيــن اختلــف إيقــاع حركــة التنميــة إختاًفــا كبيــرًا 
فــي مملكــة البحريــن.  لقــد تشــابكت رؤيــة التنمية مع 
جميــع متطلبــات المواطن البحريني.  لــم تِعْد خدمات 
التعليــم وحــده، وال  المطلوبــة، وال  االســكان وحدهــا 
الصحــة وحدهــا، لقــد أصبحــت هــذه مرتبطــة بحركــة 
االقتصــاد واســتثمار المــوارد البشــرية، وتوطيد األمن 
وتوفير القدر األكبر من الرفاهية االجتماعية، وإرساء 

القوانين واالنفتاح على الحداثة عالمًيا.

Û  ِإنَّ مقاييــس نجــاح التنميــة عــادة، كمــا تؤكــد التقارير
الدولية واإلقليمية )العربية( تكمًن في تعدد الخيارات 
ونمــّو التعليــم وزيــادة الدخــل القومي ونمــّو االقتصاد 
وبناء التشــريعات ... الخ.  فالمقياس دوًما هو تصاعٌد 
فيمــا يتحقق لإلنســان من رفاهيــة اجتماعية وثقافية 
يأمن فيها على عيشه وسكنه وعمله، وينظُر للمستقبل 

بأمٍن واطمئنان.
Û  وفــي مــدى زمنــي يقــارب خمســة عقــود مضاها ســمّو

األمير خليفة مخطًطا وموجًها لحركة التنمية الشاملة 
فــي بادنــا يمكــن لنــا ماحظــة مقــدار مــا اســتفاد منه 
المواطــن البحريني من مكاســب تنموية لتكوين حياٍة 
مدنيــٍة منفتحــٍة علــى العمــل والنمّو والحداثــة ... قرى 
كثيــرة منعزلــة تحّولــت إلــى مــدن تتوفــر فيهــا أحدث 
الطــرق وســبل العيــش، وتنشــط فيهــا حركــة التعليــم 
ضواحــي  إلــى  تحولــت  صغيــرة  أحيــاء  واألســواق. 
كبيــرة، مســاحات شاســعة تحّولــت إلــى عمران بشــري 
ملهــا مســاكن حديثــة وتقربهــا مواصــات  كثيــف، تجِّ
ممتــدة.  انتشــار واســع للتعليــم وقضــاء علــى األميــة، 
وكوادر ذكية فــي اإلدارة والتكنوقراط والتكنولوجيا، 
المعلومــات،  وتكنولوجيــا  االعــام  علــى  وانفتــاح 
البحريــن  بتــراث  والدهشــة  االعجــاب  يثيــر  وتميــز 
العريــق ولمواقعه المســجلة عالميــا ولثقافتها وفنونها 
التشــكيلية والنجازهــا الحضري الذي جــرى على مدى 
ســنين بخطوات تســتوعب حدود الجغرافيا وتتوســع 
تنميــة شــاملة تصــوغ  إنهــا  مــدروس.   بتــوازن  فيهــا 
للعالــم نموذًجــا منفــردًا بالفعــل وهو ما انعكس بشــكل 
واضــح فــي تكريــم مملكــة البحريــن فــي المؤتمــرات 
بالعديــد  خليفــة  األميــر  شــخصية  وتكريــم  العالميــة، 
مــن الجوائــز الدولية واألوســمة والقــادات التكريمية 
التــي تعتــرف بمــا قدمــه مــن تطبيقــات نموذجيــة في 
مجــال التنميــة الحضريــة. ولقــد بينــت بعــض أســباب 
نموذجيتهــا لكــن ال بــّد مــن االشــارة أخيــرا إلــى البعــد 
اإلنســاني لهــذا النمــوذج من التنمية الذي وضعه ســمّو 
األميــر خليفــة.  فهذه التنمية فــي نهاية المطاف كانت 

مصــدر حمايــة لحيــاة المواطــن البحرينــي.  إنهــا أحــد 
أهمِّ أســباب االســتقرار االجتماعي ولوال روح الحماية 
وروح احتواء الحاجات االنســانية لما وقفت البحرين 
قويــة بمشــروعها اإلصاحــي، ولما تميــزت بهذا النمط 
الحضــاري من التعايش بيــن األديان والمذاهب... ولما 
ع ويمنح القدر  تميــزت بوعــي حضاري يعتــرف بالتنــوُّ
األكبــر مــن الحريات، ويتيح للمرأة حياة متســاوية مع 
الرجــل، ويدفــع بها لمواقع القرار، ويشــِرُع القوانين لها 

زة مكّرمة. كي تعيش معزَّ
Û  إنَّ الصــورة الحضاريــة التــي بنتهــا حركــة التنميــة في

بادنا مصدر فخر واعتزاز لكلِّ مواطن بحريني اليوم. 
وهــذا وحــده قــوٍس انتصــار لوطننــا الغالــي ولقيادتنــا 
الرشــيدة ممثلــة فــي جالــة الملك حمد بن عيســى آل 
الملكــي  الســمّو  خليفــة حفظــه هللا ورعــاه وصاحــب 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد نائــب 

القائد األعلى رئيس الوزراء.
Û  كلمــة أخيــرة أقولهــا كوزيــرة للصحــة فــي حــق أميرنــا

بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  الراحــل 
ملهــم  كان خيــر  لقــد  آل خليفــة حفظــه هللا،  ســلمان 
لــي، شــعرت كل يــوم التقيتــه فيــه بأنني مــا ازال على 
عتبــات الدراســة فــي مدرســة الحيــاة، شــعرت بحنــان 
األبوة وبحب ســموه لنا وخوفه علينا وبخاصة عندما 
يوجــه الحديث لي بقوله “بنتنا الوزيرة”، فلهذه الكلمة 
أكبــر األثر على نفســي وتنســيني كل ضغوطات العمل 
وتدفعنــي للمزيــد مــن التضحية إلرضــاء رب العالمين 
وإرضــاء قيادتنــا الحكيمــة ونكون جنوًدا لهــذا الوطن 
الغالــي والمعطــاء، الــذي لم يبخل علينا بشــيئ منذ أن 
رأيــت أعيننــا الدنيا، على هــذه األرض تعلمنا ومن هذا 
الوطــن حصلنا على األمن واآلمان. ومن ســموه رحمة 
هللا عليه شــعرنا دومًا باالطمئنان. كل ذلك ألن ســموه 

خليفة بن سلمان.
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عبدالنبي الشعلة

بقلم فائقة بنت سعيد الصالح  وزيرة الصحة
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النهـــج هـــو طريق يعتمدُه اإلنســـان، يبنـــي عليه خطتـــه ويقيم قواعد هـــذه الخطة 
ثم يســـير عليها لتحقيق أفضل الســـبل برســـم صورة المســـتقبل، تتخلل هذا النهج 
أســـاليب وخطـــوات تـــؤدي لنتيجة تمثل الرؤيـــة التي ُوضع النهج خاللهـــا... هذا ما 
اعتمده القائد الرمز الراحل خليفة بن سلمان طيب هللا ثراه عندما تولى المسؤولية 
عـــن هذا الوطن وانتهج خطة بناها برؤية القائد الحكيم الذي ينظر للبعيد ويرســـم 
صـــورة للمســـتقبل مبنيـــة علـــى إبصـــار، اختـــار خطـــة وفريقا وهمـــا أســـاس البناء، 
فأيـــة مرحلـــة تتطلع لآلفاق الرحبة لبنـــاء الرخاء تتطلب هذيـــن العنصرين، الخطة 
والفريـــق، ونتيجة ذلك أضحت البحرين بالســـتينات والســـبعينات والثمانينات من 
القـــرن الماضـــي مركز الشـــرق األوســـط االســـتراتيجي، فيهـــا أكبر مصنـــع لأللمنيوم 
بالعالم وأكبر مرفأ إلصالح السفن وأكبر عدد للبنوك العالمية وأكثر شركات الطيران 
تمركـــزت في البالد وأول دولـــة عربية في البث اإلذاعي والتلفزيوني الملون وعلى 
مـــدى 24 ســـاعة.. وقس على ذلك بمســـتوى اإلســـكان والصحة والماليـــة والتنظيم 

اإلداري.
إذا أفلحت الخطة التي رســـمها سموه وانطلقت بالبحرين إلى مراتب عالمية كثيًرا 
ما اقتبس الجيران منها التجارب وبنوا عليها، كيف نبني البحرين ونحفظ مكاسبها 
ونرسم مستقبلها؟ بالمنهج الذي هو اعتمده والفريق والعزيمة القائمة على الكفاءة 
والقواعد التي أســـس عليها ميزان البناء، معتمًدا على سياســـة االنفتاح واالندماج 

بالنظام العالمي والتحرر من القيود واعتماد الرؤية بعيدة المدى، وإذا ما سرنا على 
هذا النهج وفاء للقائد الملهم الذي اختاره هللا إلى جواره باإلمكان السير بالبحرين 

لمستقبل زاهر.
لقـــد تـــرك لنا القائد اإلنســـاني والرمـــز الوطني ميراثـــا وثروة من القواعد واألســـس 
والمكاسب، فمن الوفاء له التمسك بها والسير على نهجه الحكيم الذي جنب البالد 
الكثيـــر مـــن المحن عندما كان يواجه الصعاب بروح المبارز شـــديد البأس والحكيم 
الـــذي ملـــك رؤية ســـديدة بعيـــدة جعلت البالد تخـــرج من األزمات بـــكلِّ مرة أقوى، 
هـــذه الثروة من الرؤى والقواعد تكفينـــا لمواجهة التحديات على مختلف األصعدة 
وتجنبنا االنزالق في أي محن ال ســـمح هللا من خالل الســـير على منهج اإلنســـانية 

والبناء واالزدهار الذي يجعل من شعبنا سعيًدا.
كان ســـموه رحمـــه هللا ال يـــكل وال يمـــل مـــن تكـــرار كلمـــة الســـعادة وهـــو ينظـــر لها 
باعتبارهـــا هدًفـــا عندما يتحقق للشـــعب الرخاء والكرامة، هـــذه مبادئه وقيمه التي 
أكسبت شعب البحرين كل هذا الحب الكبير الذي رأيناُه في حجم الحزن الذي ألّم 
بالوطن، لكن عزاءنا ونحن نودع سموه بالدموع أن نحمل مشعل السعادة ونمضي 

به كما أراد الراحل العظيم، هذا هو الوفاء المنتظر منا له.

تنويرة: الوفاء جبٌل ال يحملُه إال الرجال. «
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تركَت لنا البحرين أمانة وجوهرة
تخدمـــون  حيـــن  أنفســـكم  تخدمـــون  وكلكـــم  والحكومـــة،  الدولـــة  “كلكـــم 
المواطنيـــن، وكلكـــم البحريـــن، وكل مواطن غيـــور عليه أن يعمـــل من أجل 
خدمـــة مجتمعـــه ورفـــع اســـم بالده عاليـــا بكل فخـــر واعتـــزاز”... كانت تلك 
الكلمات الخالدة لســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة طيب هللا ثراه في االجتماع األســـبوعي لمجلس الوزراء بتاريخ 21 
/ 7 / 1997، فقد اكتسبنا من سموه حبا فريد الطعم ألرض البحرين وترابها 
الطاهـــر، وأن نعمـــل بجد واجتهـــاد وبال خطأ، ألن العمل لرفع اســـم البحرين 

ليس بحالة مؤقتة إنما دائمة.
تعلمنا من ســـموه رحمه هللا كيف يكون المواطن على قدر المســـؤولية في 
دعم مسيرة الديمقراطية والعمل الوطني الفاعل للرقي والتقدم واالزدهار، 
علمنـــا أن البحريـــن دائمـــا ســـتكون بخيـــر وأمان وســـوف تمضـــي قدما إلى 
األمـــام بفضل تكاتف أبنائها وتالحمهم جميعا والســـير بثبـــات وقوة بقيادة 
جاللـــة الملـــك المفدى حفظه هللا ورعاه، علمنا أن مســـيرة التطور ستســـتمر 
وأن المســـتقبل ســـيكون على مســـتوى الطموحات والجهـــد واآلمال في أن 
تظل البحرين نموذجا للدولة الرائدة التي تمضي في خطوات التنمية وفقا 

لرؤية واضحة وأهداف تتناسب وواقعها وطموحاتها.
كانت البحرين والمواطن شـــغله الشـــاغل رحمه هللا، وجعل من هذا الشـــعار 
لـــواء مرفوعـــا لـــم ولن يســـقط أبدا، والعمـــل الذي بـــدأه لن يتوقـــف، خاض 
تحديـــات كثيـــرة وأوقاتا عصيبة معقدة، لكنه بحكمته رحمه هللا كان أشـــد 
عزما واقتدارا قوال وفعال في مواجهة التحديات بكل أشـــكالها وأســـاليبها، 
وكرس من أجل البحرين كل طاقته مســـترخصا في سبيلها كل عزيز وغال 
حتـــى وصلت مـــا وصلت إليه اليوم مـــن بلد عظيم ينبـــض بالحب والريادة 

والتحدي.

إننا اليوم يا سيدي وكما علمتمونا سنحمل كمواطنين مخلصين عنكم األمانة  «
وسنتقاسم المسؤولية، فنحن ماضون في العمل وقادرون على مواصلة البناء 

والتطوير واالنطالق نحو المستقبل وتالحمنا الوطني يزداد يوما بعد يوم وكلها 
دروس استنبطناها من مدرستكم، وقد تركت لنا البحرين أمانة وجوهرة ونعاهد 

هللا أنها ستبقى كذلك في الحاضر والمستقبل، ألنك أورثتنا روح الطموح 
والعزيمة يا أروع وأنبل القادة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

نعم.. البحرين كلها تبكي لفقدان هذه الشـــخصية االســـتثنائية المرموقة عالمًيا، إنه 
فقيد البحرين صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة طيب هللا 
ثراه وغفر له وأســـكنه فســـيح جناته... هذه الشـــخصية الفذة بكاريزما متميزة في 
إدارة الحكـــم منـــذ عـــام ١٩٧١، حيث يتفق معـــي الجميع بدون اســـتثناء بأن الفقيد 
الغالي ال يكفيه مقال وبهذه المســـاحة الصغيرة، فســـموه يســـتحق كتاًبا أو سلســـلة 
مـــن الكتـــب لتغطية ما حققه من إنجازات ال تعد وال تحصى، فقد كان ســـموه عامل 
اســـتقرار للحكومـــة وكان مطلًعا على أدق تفاصيلها، فمن اطلع على ســـيرته الذاتية 
والمناصـــب التـــي توالها يدرك تماًما أن بصماته كانت واضحة وجلية في كل موقع، 
حيـــث إنه كان يتمتـــع بالحنكة والدرايـــة والكفاءة وكان مفتاًحا لصناعة المســـتقبل 

المشرق للبحرين.
ففي عام ١٩٥٤ عين ســـموه ضمن لجنة اإليجارات لدراســـة مشـــكلة اإليجارات بعد 
االنتهـــاء مـــن الحـــرب العالمية الثانية، وتـــم تعيينه عضًوا في مجلـــس المعارف عام 
١٩٥٦ ومســـاهماته فـــي النهـــوض بواقع الحركـــة التعليمية حيـــث أصبحت البحرين 
تحتل موقعا ريادًيا على مســـتوى الخليج، كما عين سموه عام ١٩٥٧ رئيًسا لمجلس 
المعارف واستطاع رسم سياسة تعليمية متكاملة، ما انعكس إيجاًبا على مخرجات 
التعليـــم المدرســـي والعالـــي، وفي عام ١٩٥٧ عين ســـموه عضًوا في لجنـــة الكهرباء 

وذلـــك لوضع السياســـة الخدمية المناســـبة لتوصيل الكهرباء لمختلـــف أنحاء البالد، 
كمـــا تـــم تعيين ســـموه رئيًســـا للمالية عـــام ١٩٦٠ وترك أثًرا بالًغا في رســـم المســـيرة 

التنموية واالقتصادية. 
وكان تعيين ســـموه رئيًســـا لبلديـــة المنامة عـــام ١٩٦٢ إضافة للعمـــل البلدي بتوفير 
أفضل الخدمات للمواطنين، وعين سموه رئيًسا لمجلس النقد عام ١٩٦٤، وقد أوكل 
له إصدار عملة وطنية بحرينية حيث تمكن من تحقيق ذلك في فترة قياســـية، كما 
أوكلت لسموه عام ١٩٦٥ مهمات إصدار التصاريح لألجانب واإلقامة والهجرة، وفي 
١٩٧١ وبعـــد حصول البحرين على اســـتقاللها، عين ســـموه رئيًســـا لمجلـــس الوزراء، 
ورئيًســـا لمجلـــس الدفـــاع األعلى فـــي ١٩٧٣، وفي عـــام ١٩٨٠ عين رئيًســـا للمجلس 
األعلى للنفط، وفي عام ١٩٨٢ رئيًسا لديوان الخدمة المدنية، وفي عام ٢٠٠٠ رأس 

سموه المجلس األعلى للتنمية االقتصادية. 

ما أود أن أبينه هنا للقارئ أن سموه وعبر تلك المحطات الطويلة والمتعددة اكتسب  «
خبرة واسعة وحنكة ودراية تعتبر كنًزا في مجال إدارة الحكم، وبصراحة شديدة إن تلك 
الحقبة التي سبقت االستقالل وحتى بعده لم تكن يسيرة، فقد تطلبت عمال دؤوبا وشاقا 

وجهودا جبارة لتحقيق أهداف الحكومة خصوصا في ظل شح اإلمكانيات والموارد. 
“المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

البحرين كلها تبكي

رحم اهلل األمير خليفة بن سلمان
هذا مصاب جلل تمر به البحرين، فرحيل األمير خليفة بن سلمان 
أرجعنـــا بالذاكـــرة إلى الوراء يوم فقدنا األمير األب الراحل ســـمو 
الشـــيخ عيســـى بن ســـلمان، طيـــب هللا ثراهما ورحمهمـــا برحمته 
الواسعة وأدخلهما فسيح جناته، ماذا عساي أكتب في مثل هذه 
الظـــروف التي نمـــر بها، ففاجعـــة رحيل األمير خليفة بن ســـلمان 
ألجمـــت ألســـننا ونقلتنا بالذاكرة لســـنوات مضت يـــوم رحل غالي 
الذكرى في قلبي خصوصا وفي قلب الجميع عموما أبونا عيسى 

بن سلمان.
عشـــرون ســـنة أو أكثر بين الفاجعتين، تعلمنا فيها الكثير وأدركنا 
أن هـــذا الوطن على قلب واحد، وتحت قيادة ملك العز والنهضة 
جاللة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة، تعلمنا خاللها أننا 
أســـرة واحـــدة إذا أصابنا مصـــاب تأثرنا جميعا كجســـد واحد، لله 
درك يـــا وطن حفظـــك الرحمن، تودع فقيـــدك وتواريه الثرى، وال 
تنســـاه من دعائك، كما لم ينســـنا في حياته، فهكذا تحيا األوطان 
بحكمـــة واقتدار وهكـــذا تودع األوطـــان رجاالتها بذكـــر مناقبهم 
ووقفاتهم وسياســـتهم، وكم لفقيد البحريـــن من مناقب ودروس 

وحكم تعلمنا منها جميعا.

ما يصبر البحرين على فراق فقيدها هو اإليمان بالقضاء والقدر  «
واحتساب األجر والصبر والسلوان، واالطمئنان التام بأننا في أيد 

أمينة، بعد أن انتقلت الدفة لخير سلف سمو األمير سلمان بن 
حمد ولي العهد أعانه هللا ووفقه فيما يصبو إليه من خير لنفع 

األمة والوطن، البحرين بخير تحت دفة قيادتها الحكيمة ورجالها 
الصادقين، رحم هللا األمير خليفة بن سلمان وطيب هللا ثراه ووفقنا 

جميعا لخير هذا الوطن.

سمر األبيوكي

سيفتقدك المرضى يا أبوعلي
ســـنوات وأنا مكلفـــة كصحافية بتغطية وزارة الصحة، وســـنوات 
ُكلفـــت بمتابعة صفحة القراء حيث قضايا الناس وهمومهم التي 
لـــم يجدوا بعد أن أُغلقت عليهم األبواب غير باب الصحافة كآخر 
ما يمكن أن يبث األمل في نفوســـهم المرهقة، كانت أول كلماتهم 
قبـــل البـــدء بســـرد تلـــك الهمـــوم والمعانـــاة هـــي “أريـــد أن أناشـــد 
أبوعلي”، وكأنما يعلمون حق اليقين أن مشاكلهم تلك لن ُتحل إال 
بعد أن يوجه بالنظر إليها وحلحلتها، وال أبالغ إن اعترفت أن في 
كثيـــر من األحيـــان أضطر إلى تأجيل بعض تلك المناشـــدات لكي 
ال تغدو صفحة القراء بالكامل مناشدات إلى سمو رئيس الوزراء 

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه هللا.
القضايـــا اإلنســـانية عمومـــا والصحية على وجـــه الخصوص، كان 
لهـــا اهتمام خاص لدى ســـموه، العشـــرات بل المئـــات من الحاالت 
الصحيـــة التـــي فقد فيها األهالي األمل فـــي عالجها الرتفاع كلف 
العالج من جهة، والحاجة إلى العالج في الخارج من جهة أخرى، 
وجـــدت يد أبوعلي ممتدة لمســـاعدتهم إليجاد عـــالج يعيد إليهم 
عافيتهـــم، ويشـــهد أصحـــاب تلـــك القضايـــا أن االســـتجابة لتلـــك 
المناشـــدات لـــم تتأخـــر يومـــًا، فمـــا إن يتم النشـــر حتى جـــاء الرد 
مـــن مكتـــب ســـموه، أو مـــن وزارة الصحة بأمـــر منه، لالستفســـار 
عـــن صاحب تلـــك الهموم للبدء فـــي إجراءات الســـفر للعالج في 
الخارج، أو لعالج الحالة وعلى وجه السرعة في مستشفياتنا في 
الداخل... المهم أن ال تطول معاناة المرضى، ويزاح الهم من على 

قلوب أهاليهم. 
مرضـــى الســـكلر، كان لهـــم األب الـــذي أحـــس دون غيـــره بحجـــم 
معاناتهـــم وهمومهـــم، ففي الوقـــت الذي يدير أغلب المســـؤولون 
فـــي وزارة الصحـــة ظهورهـــم إلـــى تلـــك الصرخـــات، كان أبوعلي 
يسمع أنينهم وبكاءهم وصرخاتهم التي سعى دائمًا إلى أن يذلل 
فيهـــا كل ما يمكن من صعـــاب لتخفيفها، كان حريصًا كل الحرص 
على االجتماع مع جمعية مرضى الســـكلر وبشكل دوري لالطالع 
عـــن كثـــب على همومهـــم، وما يمكـــن تقديمه لتخفيـــف آالمهم... 

سيفتقدك المرضى يا أبوعلي.

ياسمينة: رحمك الله، يا من كنت رحيمًا بالمرضى. «

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com
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