بيان جملس الشورى لرثاء فقيد الوطن األمري الراحل صاحب السمو
امللكي األمري خليفة بن سلمان آل خليفة ،طيب اهلل ثراه
بسم اهلل الرمحن الرحيم
بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره ،وببالغ احلزن واألسى ،بفقد الراحل
الكبري ،صاحب السمو امللكي األمري خليفة بن سلمان آل خليفة ،رمحه
اهلل وتغمده بواسع رمحته ،يتقدم جملس الشورى بأحر التعازي وخالص
املواساة إىل املقام السامي حلضرة صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل
خليفة ،عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه ،وإىل صاحب السمو امللكي
األمري سلمان بن محد آل خليفة ،ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس
الوزراء ،حفظه اهلل ،وألبناء وأحفاد مسو األمري الراحل ،والعائلة املالكة
الكرمية ،وشعب مملكة البحرين الويف.

إن جملس الشورى يقف إكبارًا وإجاللًا للمسرية احلافلة اليت قادها صاحب
ن
السمو امللكي األمري خليفة بن سلمان آل خليفة ،وما قدّمه من عملٍ وتفا ٍ
كبري وعطاء امتد طيلة حياته ،جعل مملكة البحرين منارةً ومنوذجًا يف
شتى اجملاالت ،فلقد كان رمحه اهلل ملهماً ومعطاءً ،وقائداً فذاً وحكيماً،
كرّس حياته خلدمة مملكة البحرين واألمتني العربية واإلسالمية
واإلنسانية مجعاء .ويؤكد جملس الشورى أنَّ مسو األمري الراحل يعد رمزًا
وطنيًا قاد العمل احلكومي بكل حكمة وحنكة واقتدار ونهجٍ قوي ٍم
ومبادئ راسخة ،فسموه رمحه اهلل القامة الوطنية اليت جعلت الوطن واملواطن
يف أعلى سلم األولويات على مدى مخسني عامًا من العطاء املتواصل،
ومتكّن مسوّه رمحه اهلل من بناء مسرية جناحات وإجنازات شاملة ،حتى
أصبحت مملكة البحرين منوذجا حيتذى ،ومسوه رمحه اهلل متميزًا يف
القيادة املسؤولة والطموحة ،واليت ال تعرف الكلل وامللل يف تلبية
احتياجات املواطنني ،وتأمني احلياة الكرمية هلم.
إنَّ مشاعر األمل واحلسرة اليت أظهرها املواطنون مبختلف فئاتهم وشرائحهم،
وعبارات التعازي واملواساة اليت كُتبت يف األمري الراحل ،تُقَدم داللة كبرية
على املكانة العالية اليت حيظى بها مسوه يف قلوب أبناء الوطن،
وانعكاس حلجم العطاء والدور البارز الذي رسّخه مسوه رمحه اهلل ،إلعالء
اسم مملكة البحرين.

لقد كان مسوّه رمحه اهلل جامعًا لكل فئات وشرائح اجملتمع البحريين،
وحيرص على االلتقاء بهم عرب جملسه األسبوعي الذي جيسّد منوذجًا
للمجتمع املتجانس واملتحاب ،كما عُرف عن مسوّه عرب التاريخ حُبه وقربه
من اجلميع ،وحرصه على مشاركة أبناء الشعب يف مناسباتهم املختلفة،
وزياراته ملختلف املناطق والقرى ليطلع بكل اهتمام ومسؤولية على
احتياجاتهم ،ويوجه لتنفيذها وتضمينها يف اخلطط والربامج احلكومية.
إننا يف جملس الشورى ،نستذكر بكل فخرٍ واعتزاز ،املساعي واجلهود
احلثيثة لصاحب السمو األمري الراحل طيب اهلل ثراه  ،يف تعزيز العالقة بني
السلطتني التشريعية والتنفيذية ،وتوفري كافة سبل الدعم لتمكني
اجلميع من القيام بالدور املناط بهم بكل فاعلية وعطاء ،إلميانه الثابت بأن
تكاتف اجلهود والتعاون املستمر حيقق الريادة والنهضة الشاملة للوطن
الغالي .
ندعو املوىل عزَّ وجل أن يتغمد الفقيد الكبري بواسع رمحته ،ويسكنه
فسيح جناته ،وأن يلهمنا مجيعا الصرب والسلوان وسيبقى رمحه اهلل
حاضرا يف قلوب مجيع أهل البحرين  ،وسيبقى رمزا وطنيا خالدا.
ختاما ،نبتهل للموىل العلي القدير أن يوفق صاحب السمو امللكي األمري
سلمان بن محد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس جملس
الوزراء حفظه اهلل ،ويسدد على طريق اخلري خطاه يف رئاسته جمللس

الوزراء ،فسموه خري خلف خلري سلف ،آملني لسموه املضي بكل عزمية
وإرادة ومواصلة مسرية النهضة والتقدم يف مملكة البحرين يف ظل
القيادة احلكيمة حلضرة صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة
حفظه اهلل ورعاه ،ولتبقى اململكة واحة لألمن واألمان والسالم.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،

