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... وسموه يتلقى شكر خادم الحرمين وولي عهده

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة القيادة السعودية

... وسموه يتلقى مزيًدا من التهاني

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة برقية شكر 
جوابيــة مــن عاهل المملكة العربية الســعودية 
الشــريفين  الحرميــن  خــادم  أخيــه  الشــقيقة 

ا  الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود، ردًّ
بعــث  التــي  والمواســاة  التعزيــة  برقيــة  علــى 
بهــا ســموه إليــه بوفــاة المغفــور لــه بــإذن هللا 
تعالــى صاحب الســمو الملكي األمير طالل بن 
عبدالعزيــز آل ســعود، ضّمنهــا خــادم الحرمين 
الشــريفين خالــص شــكره وتقديــره لصاحــب 

الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء علــى مشــاعر 
ا لسموه موفور  سموه األخوية الكريمة، متمنيًّ

الصحة والسعادة.
كما تلقى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
برقيــة شــكر جوابيــة مماثلــة مــن ولــي العهــد 
الدفــاع  الــوزراء وزيــر  نائــب رئيــس مجلــس 

صاحــب  أخيــه  الســعودية  العربيــة  بالمملكــة 
السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز آل ســعود أعرب فيها سموه عن خالص 
شــكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس 
الوزراء على مشــاعر ســموه األخويــة الكريمة 

ا لسموه موفور الصحة والسعادة. متمنيًّ

تلقى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة برقية 
تهنئــة مــن أخيه خــادم الحرمين الشــريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل 
المملكــة العربية الســعودية الشــقيقة أعرب 
فيهــا عــن تهانيــه لســموه علــى مــا أفاء هللا 
عليه من الصحة والســالمة والشفاء، داعيا 
المولــى عز وجل أن يديم على ســمو رئيس 

الوزراء موفور الصحة والعافية.
كمــا تلقــى صاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
الــوزراء برقيــة تهنئة مماثلــة من أخيه ولي 
العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر 
الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

تلقى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، عدًدا 
مــن برقيــات التهانــي والتبريــكات مــن كبار 
المسؤولين والمواطنين في مملكة البحرين، 
بمناســبة مغادرة ســموه المستشــفى بعد أن 
مــنَّ هللا على ســموه بنعمــة الشــفاء، أعربوا 
فيها عن خالص تهانيهم وأطيب تبريكاتهم 
بهذه المناســبة، ســائلين المولى عّز وجّل أن 
يحفظ ســموه وأن يديم عليه نعمة الصحة 
لمواصلــة مســيرة  العمــر  والعافيــة وطــول 
الخيــر والعطــاء لوطننــا الغالي.فقــد تلقــى 
ســموه التهانــي من: ســفير مملكــة البحرين 
بــن  فــواز  الشــيخ  المتحــدة  المملكــة  لــدى 
محمــد بــن خليفــة آل خليفة، الشــيخ طالل 
رئيــس  آل خليفــة،  بــن خليفــة  بــن محمــد 
الرياضــي  النجمــة  نــادي  مجلــس اإلدارة – 
الشــيخ عبدالرحمــن بــن مبــارك بــن حمد آل 
خليفــة، الشــيخ عبــدهللا بــن عبدالرحمن بن 
عبــدهللا بــن حمــد آل خليفــة، وزيــر شــؤون 
الشــباب والرياضة أيمن بــن توفيق المؤيد، 
نبيــل عبدهللا الزين وعائلتــه، القائم بإعمال 
الرئيــس التنفيــذي لشــركة القابضــة للنفــط 

والغــاز ظافــر بــن راشــد الجالهمــة، رئيــس 
جلوريــا  ترانــس  شــركة  اإلدارة  مجلــس 
للمقــاوالت حبيــب بن علي عواجي، أســامة 
إبراهيم الشــاعر، الشــيخة أســماء بنت علي 
بن راشد بن خليفة آل خليفة، الشيخة فجر 
بنــت علــي بــن راشــد بــن خليفــة آل خليفة، 
علي عبدهللا خليفة رئيس المنظمة الدولية 
للفــن الشــعبي ICV، فــاروق يوســف خليــل 
المؤيــد وعموم عائلــة المؤيد، رئيس وإدارة 
للمكفوفيــن  الصداقــة  جمعيــة  وأعضــاء 
مجلــس  رئيــس  الحليبــي،  حيــدر  حســين 
إدارة  مجلــس  أعضــاء  وجميــع  اإلدارة 
أويســيس كابتال الشــيخ محمد بن عيســى 
التنفيــذي  الرئيــس  خليفــة،  آل  محمــد  بــن 
أويســيس كابيتال فريد أحمد المال، األمين 
العــام جمعية البحرين لرعاية الســكلر زكريا 
إبراهيــم الكاظــم، رئيــس وأعضــاء جمعيــة 
المعاصــرة فايــزة إبراهيــم الزيانــي، عمــوم 
عائلــة المرحــوم إبراهيم بــن محمد بن علي 
مديــر  المطــوع،  يوســف  عبــدهللا  الزيانــي، 
إدارة المراكز الشبابية وزارة شئون الشباب 
والرياضة نوار عبدهللا المطوع، راشد أحمد 
شــريدة وإخوانه، عضو الهيئة االستشــارية 
للمجلس األعلى فيصل يعقوب الحمر، روال 

ونواف وسعود وطالل أبناء فيصل يعقوب 
الحمــر، نــدى حفــاظ، إبراهيم حســن األمير، 
شــارخ ســيف الدوســري، الشــيخ فــراس بن 
عبدالرحمــن بــن فــارس آل خليفــة، فوزيــة 
محــروس المحــروس وعمــوم عائلــة الحاج 
صاحــب  وأوالده،  المحــروس  محــروس 
والخدمــات  للتجــارة  النفائــس  مؤسســة 
واالستشــارات والعقــارات عبدالرزاق جعفر 
زيــن العابدين، محمد عبدهللا بن الهرمســي 
عبدالرحمــن  الشــيخ  وأوالده،  الهاجــري 
وأوالده،  خليفــة  آل  خليفــة  بــن  علــي  بــن 
ســفير  وعائلتهــا،  محمــد  عبــدهللا  فهميــة 
مملكــة البحريــن لدى الجمهورية التونســية 
محمــد  عبــدهللا،  أحمــد  محمــود  إبراهيــم 
خليــل رويان عــن عائلة جعفر حيدر رويان، 
عنايــت جابــري - مؤسســة تايلــوس لمــواد 
البنــاء، ياســمين مرتضــى آل شــرف وعموم 
الســيد مرتضــى آل شــرف وأوالده،  عائلــة 
عضــو  رحمــة  آل  فيصــل  غــازي  النائــب 
مجلــس النواب، ناريــس نبيل قمبر، عبدهللا 
وأحمــد أبنــاء خليفــة بــن عبــدهللا المناعــي، 
مريــم عبــدهللا فــالح زوجة المرحــوم أحمد 
وأمــل  ومحمــود  أروى  وأبناؤهــا  األعصــر 
العطــوان  فهــد  راشــد  األعصــر،  وأمانــي 

وعمــوم عائلة العطــوان في مملكة البحرين 
والمملكة العربية الســعودية، حســن بن عيد 
بوخمــاس، المدير العام معهد اإلدارة العامة 
يعقــوب  بــن شــمس، ســامي  راشــد محمــد 
القوز،عائلــة عبــدهللا احمد محمــد بوجيري، 
جــالل أحمد منصــور العالي، وحيد القاســم 
مصــارف  جمعيــة   - التنفيــذي  الرئيــس   -
مجموعــة   - رضــا  علــي  فيصــل  البحريــن، 
شركات علي رضا وأوالده، المحامي محمد 
محــي الديــن الخطيــب - والمحامــي نــواف 
محمــد الخطيــب وعمــوم عائلــة الخطيــب، 
برويــن كازرونــي  - رئيــس مجلــس اإلدارة 
– مــدارس المعــارف الحديثــة، عبدالجليــل 
عبــدهللا  عبدالرحمــن  العويناتــي،  عبــدهللا 
بوعلــي، خلــود خالــد الكعبــي - مديــر إدارة 
الخدمات – وزارة التربية والتعليم، حســين 
مجلــس  وأعضــاء  رئيــس  رحيمــي،  أحمــد 
إدارة ومنتسبي مستشفى نور التخصصي، 
رئيــس  عبدالوهــاب  محمــد  عبدالوهــاب 
الخاصــة،  المستشــفيات  جمعيــة  وأعضــاء 
المبكــر  للتدخــل  عائشــة  مركــز  منتســبي 
للتربيــة الخاصة، لبنى محمد الحســن مدير 
العــدل  وزارة   – القاصريــن  أمــوال  إدارة 

والشئون اإلسالمية واألوقاف.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا
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الــــــوزراء صــاحــب السمو  تــلــقــى رئــيــس 
الــمــلــكــي األمـــيـــر خــلــيــفــة بـــن ســلــمــان ال 
رئيس  نــائــب  مــن  تهنئة  بــرقــيــة  خليفة 
مــجــلــس الــعــائــلــة الــمــالــكــة ســمــو الشيخ 

محمد بن خليفة آل خليفة.
وعـــّبـــر ســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن خليفة 
آل خــلــيــفــة عـــن أســمــى آيــــات الــتــهــانــي 
والتبريكات بمناسبة مغادرة سمو رئيس 
الوزراء المستشفى بعد أن مّن هللا على 
سموه بنعمة الشفاء، سائالً هللا عّز وجّل 
بكريم  يحيطه  وأن  ســمــوه،  يحفظ  أن 
عــنــايــتــه ويــســبــغ عــلــيــه مــوفــور الصحة 
والعافية والعمر المديد لمواصلة مسيرة 

البناء واالزدهار لمملكة البحرين.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء 
يتلقى تهنئة الشيخ 

محمد بن خليفة

الرفاع - قوة الدفاع

المنامة - وزير الداخلية

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة 
بــن أحمــد آل خليفة فــي مكتبه بالقيادة العامة صبــاح أمس، األمين 
العــام لمجلــس الدفاع األعلى الفريق الركن الشــيخ دعيج بن ســلمان 

آل خليفة.

وخالل اللقاء رّحب القائد العام لقوة 
دفاع البحرين باألمين العام لمجلس 

الدفــاع األعلــى، مثمًنــا جهــوده فــي 
مجلس الدفاع األعلى.

استقبل وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، 
أمــس ســفير المملكة المتحدة الســابق لدى مملكة البحريــن إيان لنزي، وذلك 
بحضور سفير المملكة المتحدة الحالي لدى مملكة البحرين سايمون مارتن.

وفــي مســتهل اللقــاء، رحــب الوزيــر 
مشــيًدا  ومارتــن،  لينــزي  بالســفيرين 
التــي تربــط بيــن  بالعالقــات الطيبــة 
مملكــة البحريــن والمملكــة المتحــدة 
وحرص الجانبين على فتح مزيد من 

آفاق التعاون المشترك.
اســتعراض  اللقــاء،  خــالل  وتــم 
بيــن  القائمــة  الثنائيــة  العالقــات 
البلديــن الصديقيــن، وبحــث عدد من 
الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

إشادة باألمين العام لـ “الدفاع األعلى”

بحث التعاون مع المملكة المتحدة
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سمو ولي العهد السعوديخادم الحرمين الشريفينسمو رئيس الوزراء

تحية لألشقاء 
في ُعَمان... نعم 

هذه هي البحرين 
وستبقى هكذا...

Û  ب المشاركة واالنخراط في حومة منصات وشبكات لم يعد بإمكان أحد مّنا َتَجنُّ
“وســائل التواصــل االجتماعــي” المختلفــة، بــل أصبحــت هــذه الوســائل بالنســبة 
إلــى الكثيريــن منــا ضــرورة أساســية ال مفــر وال بــد منهــا وال ِغنــى عنها، رغــم أننا 
نســتاء ونتذمــر أحياًنــا مــن مــا تحتويــه بعــض قنــوات هــذه الوســائل مــن مــواد 
فاســدة وأخبــار ومعلومــات مغلوطــة أو عاريــة عــن الصحــة أو بعيدة عــن الدقة، 
أو تفتقــد المصداقيــة أو ال تســتند إلى مصادر موثوقــة. ومن خالل هذه القنوات 
يتــم أحياًنــا ترويــج اإلشــاعات وبث األخبــار الكاذبــة والمغرضــة والملفقة بهدف 
اإلثــارة وإحــداث البلبلة والُفرقة واالنقســام فــي المجتمع.مع ذلك، فإن الدور 
اإليجابي لهذه الوســائل أكبر بكثير من دورها الســلبي، فهي تساهم 
في توســيع دائرة العالقات االجتماعية ونشــر التوعية المجتمعية، 
وقد أحدثت نقلة نوعية واسعة في عالم التواصل واالتصال ونقل 
المعلومــات وتبــادل األفــكار واآلراء، إلى أن أصبحت هذه الوســائل 
الــرأي وبلــورة  التســويق والتعبيــر عــن  أهــم أدوات وقنــوات  مــن 

وتحريك الرأي العام.
Û  أخــذت تــزداد وتتوســع WhatsApp وضمــن برنامــج الواتــس أب

دوائــر “المجموعــات groups” وحلقاتها، وقــد بادر مندوب البحرين 
األسبق لدى الجامعة العربية، أبو أسامة، األديب الشاعر تقي محمد 
البحارنة أخيًرا بتشكيل مجموعة جديدة أسماها “مجموعة تا”، وال 
أعرف لماذا اختار لها هذا االســم، لكنني وجدت أن هذه المجموعة 
ضّمــت كوكبــة مــن الشــخصيات المعروفة التي تنحــدر من خلفيات 
مهنيــة وثقافيــة متباينــة وتنتمي إلى مشــارب ومواقع مختلفة في 
البحرين وخارجها، وقد تفضل أبو أســامة بإضافة اســمي إلى هذه 

المجموعة.
Û  البدايــة ومــن الواضــح أن أعضــاء هــذه المجموعــة التزمــوا منــذ 

بــأن تكــون مســاهماتهم إيجابيــة جديــة قيمــة أو خفيفــة لطيفــة 
مســلية، علــى أن تقع كلها ضمن أطر حســن النيــة واللباقة والنزاهة 

والمصداقية.
Û  ومــن بيــن أعضــاء هــذه المجموعــة األخ الصديــق مجيــد العصفــور

ابــن المرحــوم الحــاج عبــدهللا بــن حمــزة العصفــور، التاجــر العماني 
المعروف الذي كان قد قّدم وأســرته إلى البحرين من ســلطنة عمان 
الشقيقة في بداية القرن الماضي، والذي كان يقع متجره في سوق 
التجار بالمنامة، وقد عادت هذه األسرة الطيبة إلى ُعمان قبل نهاية 
القــرن الماضــي بعــد االنفتــاح الــذي شــهدته ســلطنة عمــان على إثر 
تسلم السلطان قابوس بن سعيد المعظم سدة الحكم في السلطنة.

Û  وضمن تفاعله مع ما أورده األخ إبراهيم محمد بشــمي في “حديث
الذكريــات”، كتــب مجيــد العصفور فــي موقع “مجموعة تــا” ما يلي: 
“مع امتناني العميق للزميل الذي بعث لي “حديث الذكريات” للعزيز 
الصحفــي الكاتب إبراهيم بشــمي، زميل الفريج بالمنامة والدراســة 
بمصــر، والذي يشــير فيه إلــى عالقته ِبَنا نحن أبنــاء عائلة المرحوم 
والدنــا عبــدهللا بن حمزة العصفور طيــب هللا ثراه، الذي علمنا كيف 
ولمــاذا نحــب البحرين ونضعها في القلوب وأحداق العيون. وأشــار 
بشــمي في ذكرياته لشــقيقي األكبــر المرحوم أنور واألوســط قيس 
وكاتــب هذه الســطور، لذكريات الصبا فــي المنامة وفريج براحة أو 
حوطة بن حديد، نعم لقد عشنا وترعرعنا وتلقينا علومنا الدراسية 
بين إخوتنا وأحبتنا في بحر العين، ولم نحس يوًما بأننا لسنا منهم 
أو هــم ليســوا منا طيلــة األربعين عاًما التي قضيناهــا في البحرين، 
فَلم نشعر يوًما بوجود أية حواجز بيننا وبين أحبتنا أبناء البحرين، 
وقد كّنا نعيش ذات الهموم والتطلعات، وكانت البحرين على الدوام 
تلــك األم صاحبــة القلب الكبير الذي يســعنا جميًعا، وكم هو شــوقنا 
كبير لتلك الفترة الذهبية التي كانت البحرين تقدم العبر والدروس 
فــي الوحــدة والتضامــن ومحاربــة النزعات المدمرة، وســنظل دائًما 
نذكــر بالفخــر واالعتــزاز هــذا الوطــن الغالــي الــذي فتــح لنــا ذراعيه 
ُمرحًبــا وحاضًنــا لتطلعاتنــا المختلفة، وســنظل نحتفــظ لهذا الوطن 
المحبــة والتقديــر وننقل هذا الشــعور الصادق إلــى أبنائنا وأحفادنا. 
فالبحريــن هــي نــور العيــن التــي أبصرنــا مــن خاللها كل ذلــك الحب 

الصادق الذي كان طريقنا في المحطات التالية وما أكثرها.
Û  شــكًرا مــن القلــب للــذي ضّمني لهــذه المجموعــة الخيــرة التي تضم

البحرينييــن  واألعمــال  اإلعــالم  ورجــال  المفكريــن  مــن  العديــد 
الموقرين..

Û .”مجيد بن عبدهللا العصفور، مسقط
Û  هــذه شــهادة نفخــر ونعتــز بهــا، نحــن البحرينييــن، جاءت مــن قلب

صاٍف وعلى لسان إنسان صادق وصديق ُمخلص ُمحب، كتبها وهو 
ال يهــدف مــن ورائهــا أي غــرض أو مكســب ســوى قــول كلمــة الحــق 
والتعبير عّما يخالجه من شــعور بالوفاء والعرفان، ولم يكن يعرف 

أنها ستأخذ طريقها للنشر.
Û  إنني أحرص على زيارة ســلطنة عمان بانتظام منذ ســبعينات القرن

الماضــي، وأصبحــت اآلن أترّدد على زيارتها بمعدل ســت مرات في 
العــام، وتكونت لي فيها حلقة واســعة مــن المعارف واألصدقاء من 
األشــقاء العمانيين من مسؤولين ورجال أعمال ومثقفين وغيرهم، 
وأســتطيع أن أقــول وأؤكــد أن الصديــق الوفي مجيــد العصفور هو 
نمــوذج لــكل مــن التقيتهم مــن العمانييــن الذين، من دون اســتثناء، 
يكّنون ويحملون المشــاعر واألحاســيس ذاتها في عميق وجدانهم، 
ونحــن بدورنــا فــي البحريــن نبادلهــم جميًعا، بــل نزيد عليهــم، أنقى 

أحاسيس ومشاعر المودة والتقدير واالعتزاز.
Û  فتحيــة مــن أرض ِدلمــون الخالــدة إلــى أرض َمَجــان األبية، ســلطنة

عمان الشقيقة قيادًة وحكومًة وشعًبا.

عبدالنبي الشعلة

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير  «
خليفة بن سلمان آل خليفة برقية تهنئة من 

سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى 
مملكة البحرين عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ.
وعّبر السفير السعودي عن أسمى آيات التهاني 
والتبريكات بمناسبة مغادرة سمو رئيس الوزراء 
المستشفى بعد أن مّن الله على سموه بنعمة 

الشفاء، سائاًل الله عّز وجّل أن يحفظ سموه، 
وأن يحيطه بكريم عنايته ويسبغ عليه موفور 

الصحة والعافية والعمر المديد لمواصلة 
التقدم والبناء واالزدهار لمملكة البحرين.

كما تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة برقية تهنئة 

من سفير الجمهورية التونسية لدى المملكة 

سليم الغرياني. وأعرب السفير التونسي عن 
خالص تهانيه بمناسبة مغادرة سمو رئيس 

الوزراء المستشفى بعد أن مّن الله على سموه 
بنعمة الشفاء، داعًيا المولى جلت قدرته أن 

يحفظ سموه وأن يديم عليه وافر الصحة 
والسعادة ويبقيه ذخًرا وسنًدا لمواصلة مسيرة 

البناء والتنمية في مملكة البحرين.

في مبادرة استحقت الشكر والتقدير والثناء،  «
رفع عضو هيئة الصحفيين السعوديين، عضو 

االتحاد الدولي للصحفيين عضو مؤسس لنادي 
المراسلين الصحفيين بمملكة البحرين، جمال 
الياقوت باسمه ونيابة عن عدد من الصحفيين 

واإلعالميين أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى 
رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة 

بن سلمان ال خليفة بمملكة البحرين بعد أن 
مّن الله سبحانه وتعالى عليه بالشفاء وخروجه 
من المستشفى سالًما معافى مبتهاًل الياقوت 

إلى الله العلي القدير أن يتمم على سموه موفور 
الصحة والعافية. وقال إن مشاعر األخوة في 
المملكة العربية السعودية عبرت عن الفرحة 

والسعادة في مشاركة أشقائهم في مملكة 

البحرين وعكست بصدق مدى متانة الترابط 
األخوي بين الشعبين الشقيقين في البلدين 

الشقيقين )المملكة العربية السعودية ومملكة 
البحرين(. 

وأشار الياقوت إلى أن شفاء صاحب السمو رئيس 
الوزراء طمأنينة للنفوس وراحة للقلوب، وأن 

الجميع سعدوا برؤية طلعة سمو رئيس الوزراء.

... وسموه يتلقى تهنئة السفيرين السعودي والتونسي

الياقوت يهّنئ سمو رئيس الوزراء بمناسبة شفائه


