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سمو رئيس الوزراء يهنئ الشيخ ناصر صباح األحمد

بع���ث رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملك���ي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة برقية تهنئة إلى النائب األول لرئيس 
الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الش���قيقة سمو الش���يخ 
ناص���ر صب���اح األحمد الصباح؛ بمناسبة نج���اح رحلة سموه 

للعالج، هذا نصها:

سمو األخ الشيخ ناصر صباح األحمد الصباح النائب األول 
لرئيس الوزراء وزير الدفاع - دولة الكويت الشقيقة

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد...

يطيب لنا أن نعرب لكم عن خالص التهاني القلبية بمناسبة 
عودتك���م إل���ى أرض دول���ة الكويت الش���قيقة سالما معافى 
بعد رحلة العالج الناجحة، سائلين المولى سبحانه وتعالى 

أن يديم عليكم موفور الصحة والعافية.
وإنن���ا إذ نهنئكم به���ذه المناسبة الس���عيدة، فإننا نبتهل إلى 
هللا عز وجل أن يحفظ دولة الكويت وشعبها الشقيق وأن 
يديم عليها نعمة األمن واالستقرار والرخاء واالزدهار في 

ظ���ل قيادتها الحكيمة، وأن يوفقك���م في خدمة أمير دولة 
الكوي���ت الش���قيقة صاحب الس���مو الش���يخ صب���اح األحمد 

الجابر الصباح حفظه هللا ورعاه.

والسالم عليكم ورحمة هللا.
أخوكم خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس وزراء مملكة البحرين.

سمو الشيخ ناصر صباح األحمد سمو رئيس الوزراء

المنامة - بنا

تقديللم التهانللي القلبية بعد العللودة من رحلة العللاج الناجحة

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا

بتوجيه���ات م���ن رئي���س الح���رس الوطني 
الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى 
آل خليف���ة، تنف���ذ رئاسة الح���رس الوطني 
تمري���ن ”راي���ة العز 1” خالل غ���د وبعد غد، 
في جميع أنح���اء مملكة البحرين؛ الختبار 
أنظم���ة القي���ادة والس���يطرة لتحقيق أعلى 
مس���تويات الكف���اءة في تأدي���ة الواجبات 
الوطنية المنوطة بالحرس، باعتباره عمًقا 
عس���كرًيا لقوة دفاع البحري���ن ودرًعا أمنًيا 

لوزارة الداخلية.

الحرس الوطني يجري 
تمرين “راية العز 1”

أج���رى وزير الداخلية الش���يخ راش���د بن عبدهللا آل خليفة اتص���اال هاتفيا بأخيه نائب رئيس مجلس ال���وزراء ووزير الداخلية بدولة 
الكويت الش���قيقة الش���يخ خال���د الجراح الصباح، اطمأن فيه على األوضاع في دولة الكويت الش���قيقة، إث���ر موجة األمطار الغزيرة 

التي تعرضت لها وما سببته من أضرار، داعيا هللا العلي القدير أن يحفظ الكويت وشعبها ويديم عليهم نعمة األمن واالستقرار.

وأكد وزير الداخلية، في االتصال الهاتفي، 
لنظيرته���ا  الداخلي���ة  دع���م وإسن���اد وزارة 
الكويتي���ة ف���ي مج���ال تعزي���ز دور الدف���اع 
المدن���ي وتقدي���م م���ا يلزم في هذا الش���أن، 
انطالقا من العالق���ات الوثيقة والتاريخية 

التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين.
م���ن جهت���ه، أع���رب نائ���ب رئي���س مجل���س 
ال���وزراء ووزي���ر الداخلي���ة بدول���ة الكويت 
المش���اعر  له���ذه  تقدي���ره  ع���ن  الش���قيقة 
والمواق���ف النبيل���ة، والت���ي تعك���س عم���ق 
العالق���ات األخوي���ة بي���ن األشق���اء، وتؤكد 
أصال���ة الرواب���ط التاريخية الت���ي تجمعهم 
والمصي���ر  اله���دف  وح���دة  م���ن  انطالق���ا 

المشترك.

اس��تعداد للدع��م واإلس��ناد لتعزي��ز دور الدف��اع المدن��ي

وزير الداخلية يطمئن على األوضاع بالكويت

الشيخ خالد الجراحالشيخ راشد بن عبدالله

سمو رئيس الحرس الوطني 

الرابحة باجلائزة ال�شهرية

اأجمل التهاين للرابحني يف �سحوبات ثمار.

بإمكانك أن تكون أحد الفائزين كل شهر مع كل 30 ديناراً بحرينياً 

تودعها يف حساب مثار املتوافق مع الرشيعة اإلسالمية.

لإلطالع عىل جميع األسامء، يرجى زيارة:

مت ال�سحب على اجلوائز ال�سهرية 

يف 6 نوفمرب 2018 

الرابحون باجلوائز ال�شهرية

$10,000

$1,000

منال را�سد عبدالرحمن الزياين

n الشيخ دعيج خليفة دعيج آل خليفة
n إبراهيم محمد عيل بوزبون
n إميان عبدالله راشد الزعبي

n أحمد شيخ عبدالله الفضالة
n أحمد عبدالله إبراهيم عيل الخاجة

n أحمد عيل أحمد مرزوق
n أحمد مبارك سامل ثاين

n أحمد يوشع هاشم اليوشع
n أسامء جاسم محمد نجم

n ألفيك املرسا بيكوس
n أنور مبارك سبت جاسم

n بدرية أمني محمد عبدالله
n بدرية يوسف عبدالله لوري

n برشى عيىس يوسف أحمد البوسميط
n جارية سلطان أكرب محمد أكرب زمان

n جاسم محمد عيل محمد
n جامل خليفة عبدالحي الخالدي

n جميلة يوسف خليفة املناعي
n جيهان سلامن أحمد الصايغ

n حسني إبراهيم عيل محمد عبدالله
n حسني غلوم غلوم عبدالله

n حسني يوسف حسني الكعبي
n حصة يعقوب يوسف مبارك األحمد

n د. حيدر جعفر بدر
n دالل محمد عبدالرحمن بوعيل

n راشد حسن عيل حسن عيل أمني
n رامي عيل حجازي

n رقية سعيد مهدي عبدالنبي عيل
n ريم حسن محمود محمد محمود املال

n زهرة محمد عيل عوض
n زينب بيبي زيك حسني كريم  شاه

n سارة عبدالرزاق محمد مدن
n سارة عبدالواحد إبراهيم راشد 

n سارة محمد صالح عمر عيل محمد الكواري
n سارة يوسف خليل إبراهيم بونجم

n سامي محمد سامي األحمد
n سبيكة نارص محمد خليفة
n سعود عبدالله عيل حسني

n سعيدة عبدالرحمن سييك البلويش
n سكينة حسن حاجي عيل عيل

n سهى محمد عيل الكوهجي
n سهيلة إبراهيم عبدالله الجودر

n سيد محمود حسن عيل حسن
n شاكر محمود محمد عيل

n رشيفة حسن هاشم الخان
n صغرى امانالله أسد ملك

n صفاء سيد شرب محمد هاشم
n طارق خليفة محمد يعقوب امليح

n عادل عقيل عبدالله املرباطي
n عادل محمد عبدالله بوقحوص

n عارف أحمد عبدالله الشيخ
n عباس فاضل عباس مرهون

n عبدالرحمن راشد أحمد
n عبدالرحمن محمد عيل بوجريي

n عبدالله زيك الزياين
n عبدالله سامل جاسم محمد الرشوقي

n عبدالله محمد عيل محمد سيف
n عبدالله نارص عيل السادة
n عيل مشعل عيل املناعي

n عواطف خليفة محمد سليامن البلويش
n غازي عبدالرحمن محمد عجالن

n فاطمة راشد محمد عبدالله
n فاطمة عبدالله محمد نظام

n فضل رمضان جابر الشوبيك
n فيصل سامل محمد يوسف الحامدي

n قدرية سلطان محمد سميع
n لطيفة طارق خليفة

n لولوة عبدالله عبدالعزيز منيع
n محمد إبراهيم سعد الرميحي

n محمد جاسم عامر جاسم الكوهجي
n محمد جاسم محمد سليم

n محمد عبدالجليل محمد عبدالحسني
n محمد عبدالرحمن محمد 

 n محمد عبدالقادر محمد
   / عبدالقادر محمد عبدالقادر

n محمد عبدالنبي منصور كاظم
n محمد عمر فاروق

n محمد فيصل سامل محمد
n محمد ماجد عبدالله أحمد

n محمود أحمد عيل العايل
n محمود كايد سليم حديد
n مركز وسبا نهلة للتجميل

n مريم أحمد يوسف عبدعيل
n مريم صالح الدين إبراهيم صالح الدين

n منرية آدم قاسم آدم بلوش
n نارص عيل حسني البوعريك

n نجالء صالح عيىس محمد بوحمد
n ندى أحمد محمود مصطفى
n نديم عبدالله مهنا بوحمود

n نرجس حبيب عبدالله محمد مطر
n نسيم اخرت محمد أرشف

n نوف عيل مرهون سامل راشد
n نيلة إبراهيم عبدالله بوحسني

n نيلة عيل حسن املاجد النعيمي
n نيلة يوسف

n هاشم يعقوب أحمد عبدالله محمد
n هدى حسن عيل حسن الوزان
n هند فهد محمد ميرب الدورسي
n هيا أحمد خلفان عيىس خلفان
n يوسف أحمد عبدالله الحاجي

n يوشع أحمد يوشع هاشم اليوشع

تذكروا وال تنسوا
Û  تعي���ش البحرين الغالية هذه األيام أفراح العرس الديمقراطي وبهجة االستعداد

لالنتخاب���ات النيابي���ة والبلدية لل���دورة المقبلة في جو من االستق���رار واستتباب 
خ الثقة وانتعاش اآلمال بمستقبل أكثر إشراًقا وبهاًء.    األمن وَترسُّ

Û  وتتمي���ز ه���ذه الدورة، بكل وض���وح، بتفاعل وإقبال وحم���اس ملحوظ من شباب
الوطن للمش���اركة من خالل تأكيد الحرص على التصويت، ومن خالل هذا العدد 
الكبير نس���بًيا، من الش���باب من الجنس���ين، الذين تقدموا ورشحوا أنفسهم مبدين 
استعدادهم وتصميمهم للعمل والمش���اركة في عملي���ة البناء والتطوير واالرتقاء 
بالوطن ومس���توى معيش���ة المواطن، تح���ت ظل القيادة الحكيم���ة ونظام الحكم 
الراسخ وضمن األطر الديمقراطية وبالوسائل السلمية وعبر القنوات الدستورية.

Û  ،إنن���ا جميًع���ا مدعوون لتحية شباب الوطن الغال���ي، وخصوًصا المترشحين منهم
وتأكيد المؤازرة والمس���اندة وتش���جيعهم والوقوف إلى جانبهم، إنهم قرة أعيننا 
ومحط آمالنا وركائز مس���تقبلنا، وإنَّ رغبتهم في المش���اركة في اتخاذ القرار إنما 
ه���ي ممارسة واعية محم���ودة لواجبهم وحقهم في ذل���ك، ودليل على احترامهم 
لثوابتنا الوطنية والتزامهم بالوسائل الس���لمية المش���روعة، وإيمانهم بضرورة أن 
تت���م عملي���ة التطور والتحول والنمو في المجتم���ع بالروية والتدرج، وبعد ضمان 
الحص���ول على قبول ودعم األغلبية ف���ي المجتمع، وبعيًدا كل البعد عن الوسائل 
العنيفة والالسلمية ودون مس���اندة أو تدخل من الخارج ومن غير التس���تر وراء 

إيديولوجيات أو أجندات أو شعارات طائفية أو عنصرية.
Û  إن شبابنا أصبح، بال شك، يدرك المفاسد واألخطار والعواقب الوخيمة للحركات

المرتجلة المتس���رعة أو العنيفة التي تس���عى إلى إحداث التغيير في المجتمعات 
وفي أنظمة الحكم بالقوة عن طريق العنف أو إثارة واستنفار مش���اعر وعواطف 
الن���اس وتجييش���هم وزجهم ف���ي الش���وارع، فتكون نتائ���ج ذلك الخ���راب المؤكد 

والفساد والدمار، ولو بعد حين.
Û  وفي هذا المنعطف المهم والمصيري من حياة أمتنا، أصبح من أقدس الواجبات

اإلص���رار والتأكي���د والمن���اداة بأعل���ى األص���وات بض���رورة االلتزام به���ذه المبادئ، 
والقيم ولو كان ذلك على حساب اإلعادة والتكرار.

Û  إنن���ا نتطل���ع، ب���ل نطل���ب، بإص���رار م���ن الجمي���ع، وخصوًص���ا ممثلين���ا تح���ت قب���ة
المؤسس���ات الدستوري���ة، أن يتعلقوا بحب الوطن، وأن يلتزموا بش���دة وإخالص 
بال���والء ل���ه ولقيادت���ه الحكيمة، وأن يحرص���وا كل الحرص عل���ى صيانة وحماية 
اللحم���ة والوح���دة الوطني���ة، وأن يرفض���وا بش���دة تدخ���ل أي ط���رف أجنب���ي في 

شؤوننا الداخلية.
Û  علين���ا جميًع���ا أن ندرك ب���أن التخلي عن هذه المبادئ والقي���م أو استباحتها يؤدي

بالتأكي���د إل���ى الدمار وضي���اع األوط���ان، ولننظر م���ن حولنا ماذا حص���ل ألشقائنا 
ف���ي سوري���ا واليمن والعراق وليبي���ا وغيرها، من الذين انخدعوا وانس���اقوا وراء 

الشعارات البراقة الكاذبة للسماسرة والمتاجرين بمصائر الشعوب.
Û  ،علينا أن نستفيد من تجارب غيرنا، ومن دروس وعبر التاريخ، وعلينا أال ننسى

ونتذك���ر دائًم���ا المحن���ة الت���ي ألمت بوطنن���ا الغالي جراء تس���رب جرثوم���ة الربيع 
العرب���ي الت���ي ك���ادت أن تفت���ك بنا وأن تلق���ي بنا إل���ى التهلكة، كما فعل���ت بغيرنا، 
وكادت أن تزج بنا إلى هاوية الدمار، لوال فضل هللا وعنايته ولوال حكمة وحنكة 

قيادتنا الرشيدة.
Û .ال تنسوا وتذكروا ذلك فإن الذكرى تنفع المؤمنين

عبدالنبي الشعلة


