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�شهداء الوطن 
مبنا�شبة يوم �شهداء الوطن، تن�شر »االأيام« 

ا بكوكبة ال�شهداء الربرة، تخليًدا  ملحًقا خا�شً

الأ�شمائهم وت�شحياتهم امل�شيئة يف تاريخ 

البحرين، واعتزازاً ملا قدموه لوطنهم واأمتهم من 

ت�شحية وفداء، دفاعاً عن الدين والعروبة.

وحتيي »االأيام« الت�شحيات الكبرية التي بذلها 

ومازال يبذلها اأبناوؤنا البوا�شل والتي �شي�شطرها 

التاريخ على مر الزمن.

رحم اهلل �شهداءنا واألهم اأهاليهم ال�شرب 

وال�شلوان.

�ستبدي لك الإيام ما كنت جاهاًل                                  وياأتيك بالأخباِر من مل تزود

جاللة الملـك: شهداؤنا بذلوا 
أرواحهم الطاهرة في سبيل أداء 

واجبهم الوطني في أسمى صورة

جاللة الملـك: شهداؤنا بذلوا 
أرواحهم الطاهرة في سبيل أداء 

واجبهم الوطني في أسمى صورة
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المشير: ستبقى تضحيات
شهدائنا عالمة خالدة ومضيئة في تاريخ البحرين

وزير الداخلية: مواكب الشهداء صورة
معّبرة عن االلتفاف حول رموز التضحية والفداء

يف  �سيحفظ  الزمن  مر  على  الوطن  تاريخ  اإن 

الأمثلة  اأروع  �سربوا  الذين  الرجال  اأولئك  ذاكرته 

ونق�سوا  للوطن،  فداًء  اأرواحهم  وقدموا  واأ�سدقها 

�سفحاته  على  الزكية  دمائهم  من  مبداد  اأ�سماءهم 

ي�سيء  وطنياً  م�سعالً  ذكراهم  و�ستبقى  اخلالدة، 

الفخر  دواعي  ملن  واإنه  والكرامة،  العزة  دروب 

اأ�سماوؤهم  اأن ن�ستذكر �سهداءنا الربرة الذين �ستبقى  والواجب، 

البحرين،  تاريخ  يف  وم�سيئة  خالدة  عالمة  وت�سحياتهم 

الوطن  وجدان  يف  ورا�سخة  خالدة  العطرة  ذكراهم  و�ستظل 

اعتزاز،  بكل  عام  بعد  عاماً  الوطن  اأبناء  و�سيذكرها  الدهر،  اأبد 

الفخر. ال�سهداء و�سام  اأبناء واأ�سر  و�سرت�سم على جبني 

يف  تغر�س  الوطن  �سبيل  يف  ال�سهداء  ت�سحيات  عظمة  اإن 

يوم  تخ�سي�س  وت�ستحق  والفداء  الت�سحية  قيم  النفو�س 

وطني لالحتفاء فيه بذكرى �سهداء الوطن، وبف�سلهم وتكرميا 

وعرفان  ووفاء  واأفعالهم،  لبطولتهم  وتخليدا  ملكانتهم، 

بذلوا  الذين  الربرة  لل�سهداء  وتقديراً  اجل�سام،  بت�سحياتهم 

اأداء واجبهم باأ�سمى �سوره. اأرواحهم الطاهرة يف �سبيل 

فهوؤلء ال�سهداء الأبرار من رجال قوة دفاع البحرين الذين 

وبذلوا  الوطن  حيا�س  عن  والذود  الدفاع  م�سوؤولية  حملوا 

الوطنية  وواجباتهم  مهامهم  يوؤدون  وهم  رخي�سة  الأرواح 

التفاين  قيم  ير�سخون  بذلك  فهم  واأمتهم،  دينهم  �سبيل  يف 

اأبناء مملكة  نفو�س  املتجذرة يف  والنتماء  والولء  والإخال�س 

وهم  دائماً  بها  ويتحلون  عليها  جبلوا  والتي  الأوفياء  البحرين 

وميادين  والعطاء  البطولة  �ساحات  يف  باأرواحهم  يجودون 

الوطني. الواجب 

الأ�سالف من رجال  يوا�سلون م�سرية  البطولت  بتلك  وهم 

الدفاعية  املعارك  يف  الطاهرة  دماءهم  بذلوا  الذين  البحرين 

خفاقة  اململكة  راية  ولتظل  البحرين  مملكة  وا�ستقرار  اأمن  عن 

الع�سكري  العمل  م�سرية  دفع  على  نحر�س  اأن  وعلينا  عالية، 

التي  وال�سجاعة  الروح  بنف�س  عنها  والدفاع  البحرين،  ململكة 

بكل  الوطني  للواجب  انربوا  الذين  والأجداد،  الآباء  بها  حتلى 

عزيزاً،  �ساخماً  الوطن  ليظل  اأرواحهم  وبذلوا  واإقدام  ب�سالة 

واإن  املجد،  م�سرية  ينري  �ساطعاً  �سوءاً  ت�سحياتهم  وغدت 

اخللد،  جنان  يف  البحرين جميعاً  �سهداء مملكة  منزلة  اهلل  �ساء 

اأكرب واأعلى، ون�ساأل  وت�سحياتهم تلك عند اهلل �سبحانه وتعاىل 

وين�سر  رجالنا،  ويحفظ  �سهداءنا،  يتقبل  اأن  قدرته  جلت  اهلل 

قواتنا وي�سون اأوطاننا ويدمي اخلري وال�ستقرار على منطقتنا، 

الرجال  بعزائم  البحرين  مملكة  �ستبقى  تعاىل،  اهلل  وباإذن 

و�سواعدهم حممية من كل �سر، )من املوؤمنني رجال �سدقوا ما 

ينتظر وما  اهلل عليه فمنهم من ق�سى  نحبه ومنهم من  عاهدوا 

تبديال(. بدلوا 

�آل خليفة  �أحمد  بن  �لركن خليفة  �مل�شري 
�لبحرين دفاع  لقوة  �لعام  �لقائد 

)ول حت�سنب الذين قتلوا يف �سبيل اهلل اأمواتاً بل اأحياء عند ربهم يرزقون، فرحني مبا اآتاهم اهلل من ف�سله وي�ستب�سرون بالذين مل يلحقوا بهم من خلفهم األ خوف عليهم ول هم يحزنون(، ونحن يف 

هذا اليوم ال�سابع ع�سر من دي�سمرب لعام 2015 م، نقف جميعاً وقفة اإجالٍل، واإكراٍم اأمام مواكب ال�سهداء الذين �سحوا باأرواحهم من اأجل الواجب الوطني املقد�س، ونثمن حل�سرة �ساحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه اأمره ال�سامي بتخ�سي�س يوم ال�سابع ع�سر من دي�سمرب من كل عام، الذي ي�سادف يوم عيد جلو�س جاللته، منا�سبة 

احتفاًء وتكرمياً لل�سهداء تقديراً واعتزازاً ملا قدموه لوطنهم واأمتهم من ت�سحية وفداء، وذلك ينم عن تقدير جاللته بقيمة الت�سحيات التي بذلها اأبناوؤه من رجال قوة دفاع البحرين، وتقديراً بقيمة 

ال�سهادة وعظمتها ملن �سحى بنف�سه دفاعاً عن وطنه.
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�سدق �لل �لعظيم

 

ف هذ� �ليوم نقف مهابة و�إجالالً ملقام �ل�سهادة و�ل�سهد�ء 

تاريخ  وعرب  �حلا�سر  ف  �لت�سحيات  �أروع  قدمو�  �لذين 

�لبحرين �ملمتد منذ عقود �لن�ساأة و�لتاأ�سي�س ، وبذلو� دماءهم 

ليبقى   . وعروبتها  و�سيادتها  �لبحرين  عزة  �أجل  من  �سخية 

تكرميهم د�ئم ومت�سل ، وذكر�هم �لعطرة م�سدر �لهام ومبعث 

�إىل طرق  �الأجيال  تهدي  نور  من  م�ساعل  و�سريتهم   ، عزمية 

�حلق ودروب �لف�سيلة.

�ل�سهد�ء  �سطر  �لعربي   �لرت�ب  �متد�د  وعلى  �لبحرين  ثرى  على   

بدمائهم �أحرفاً من نور ف �سبيل �لو�جب للدفاع عن كر�مة �الأمة ون�سرة 

�حلق. ف�سهد�ونا �الأبر�ر �لذين �سجلو� �سفحات نا�سعة ف �سفر �لوطن 

مهروها بدمائهم �لزكية. �سيظلو� على �لدو�م خالدين ف �لوجد�ن.

 وياأتي تخ�سي�س يوم �ل�سهيد تكرمياً من لدن �سيدي ح�سرة �ساحب 

ووفاًء  �لوطن  ل�سهد�ء  وتقدير�ً  ورعاه  �لل  حفظه  �ملفدى  �مللك  �جلاللة 

لبطوالتهم ليكون هذ� �ليوم من �أيام �لوطن �خلالدة نرتحم فيه على من 

ق�سو� ف �سبيل �لو�جب ون�ستذكر بكل فخر و�عتز�ز ت�سحياتهم �جلليلة 

وماآثرهم �خلالدة. 

�الأ�سيل  �سعبها  بقيادة جاللتة �حلكيمة وبوفاء  �لبحرين  �إن مملكة 

جتل �ل�سهد�ء وت�سعهم ف �ملنزلة �لتي ي�ستحقونها من �لتوقري. وتفظ 

لهم �لعهد باحت�سان �أ�سرهم وذويهم فهم مو�سع �لعناية و�لرعاية على 

�لدو�م .

�لكبري  تقديرهم  عن  فئاتهم  �ختالف  على  �لبحرين  �أبناء  عربَّ  لقد 

حول  �اللتفاف  هذ�  عن  معربة  �سورة  �ل�سهد�ء  مو�كب  فكانت  لل�سهد�ء 

�مل�سهد  هذ�  مع  �الإعالم  و�سائل  جتاوبت  كما  و�لفد�ء.  �لت�سحية  رموز 

�لوطني �لذي يوؤكد وحدة �ملجتمع ومت�سكه بقيمه �الأ�سيلة �لتي تو�رثها 

�الأر�س  هذه  على  و�لت�سحية  �لفد�ء  ق�سة  تروي  و�لتي   ، �الأجيال  عرب 

�لطيبة.

�لغايل ف ظل  ، و�الأمن و�ل�سالم لوطننا  �الأبر�ر  ل�سهد�ئنا  فالرحمة 

خليفة  �آل  عي�سى  بن  حمد  �مللك  �جلاللة  �ساحب  ح�سرة  �سيدي  قائدنا 

حفظه �لل ورعاه.

�آل خليفة بن عبد�هلل  ر��شد  �ل�شيخ  �لركن  �لفريق 
�لد�خلية وزير 
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سمو الشيخ ناصر بن حمد لـ »األيام«: 
روا بدمائهم أروع التضحيات لن ننسى تضحيات شهدائنا األبرار الذين سطَّ

نا�صر  ال�صيخ  �صمو  الركن  العميد  واأ�صار 

لفتة  ال�صهيد  يوم  اأن  خليفة  اآل  حمد  بن 

ال�صهيد  يحتلها  التي  العالية  للمكانة  متميزة 

القيادة وال�صعب ملا قدمه  يف �صمري ووجدان 

ج�صام  ت�صحيات  من  االأبرار  ال�صهداء  هوؤالء 

جتاه وطنهم واملحافظة على اأمنه وا�صتقراره 

اأمتهم ودفاعاً  وحماية منجزاته، باال�صافة اىل الدفاع عن 

عن احلق وال�صرعية، م�صرياً �صموه اإىل اأن االحتفاء بيوم 

�صمري  يف  هوؤالء  مبكانة  اململكة  من  عرفان  هو  ال�صهداء 

ووجدان االأمة، والذين �صحوا باأنف�صهم وروحهم يف �صبيل 

كرامة وحرية اأبناء اململكة ودفاعاً عن احلق والعدل.

نن�صى  لن  البحرين  مملكة  يف  »اإننا  �صموه  واأ�صاف 

اأروع  بدمائهم  �صطروا  الذين  االأبرار  �صهدائنا  ت�صحيات 

لنا  فخر  حمل  وهي  العطاء  �صور  واأن�صع  الت�صحيات 

وطنهم  حماية  �صبيل  يف  للت�صحيات  منوذجاً  باعتبارهم 

ال�صرعية  عن  ودفاعاً  العربي  اخلليج  دول  من  واالأ�صقاء 

ين�صى  ال  البحرين  �صعب  اأن  موؤكدا  ال�صقيق«،  اليمن  يف 

مناذجه امل�صيئة ويف مقدمتهم �صهداء الوطن الأن عطاءهم 

ال يو�صف. 

وعن جتربة �صموه يف قيادة قوة الواجب واحد، قال 

من  اتخذنا  »لقد  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ  �صمو 

مليكنا املفدى ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى القائد االأعلى حفظه اهلل ورعاه 

جانب  اىل  والوقوف  املحتاج  اإغاثة  يف  به  يحتذى  مثاالً 

تلك  متميزة  جتربة  فكانت  ال�صقيق،  اليمن  يف  ال�صرعية 

التي ق�صيتها يف قيادة الرجال البوا�صل املخل�صني من )قوة 

الواجب- واحد( التابعة لقوة دفاع البحرين يف جمهورية 

اليمن ال�صقيقة لدعم ال�صرعية فيها واحقاق احلق وعودة 

االمن واالأمان لهذا البلد العزيز، فقد كان البوا�صل من اأبناء 

اململكة مثاالً يحتذى به واأدوا مهمتهم ال�صامية على اأكمل 

وجه، واأنهوا جميع املهام املوكلة لهم �صمن قوات التحالف 

العربي امل�صرتك«.

مليئة  كانت  التي  جتربتنا  »اإن  �صموه  واأ�صاف 

ومتميزة من خالل اكت�صاب املزيد من اخلربات الع�صكرية 

التي تو�صلنا اىل دعم ال�صرعية وتثبيت اأركانها يف اليمن 

الواجب-  )قوة  االبطال  البحرين  لرجال  فكان  ال�صقيق 

واحد(، دوٌر وا�صٌح مع اجلي�س الوطني اليمني واملقاومة 

امل�صرتك،  العربي  التحالف  قوات  ومب�صاندة  ال�صعبية، 

وا�صتعادة  )ماأرب(  حترير  من  التحالف  مع  ومتكنا 

ال�صيطرة الكاملة على )باب املندب(«. 

»ومل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ  �صمو  واأ�صار 

بل  الع�صكرية  احلدود  عند  اليمن  يف  جتربتنا  تقف 

تعديناها لت�صل اىل جوانب مهمة اأي�صا منها اأداء الواجب 

االإن�صاين ومتابعة عمليات االإغاثة امل�صتمرة الكبرية التي 

تقدمها مملكة البحرين لليمن ال�صقيق من خالل املوؤ�ص�صة 

اخلريية امللكية، بالتن�صيق مع مركز امللك �صلمان لالإغاثة 

واالأعمال االإن�صانية وبالتعاون مع جمعية الهالل االأحمر 

مل�صاعدة  وذلك  االإماراتي،  االأحمر  والهالل  البحرينية، 

اإطار  يف  عنه  املعاناة  وتخفيف  ال�صقيق  اليمني  ال�صعب 

)عملية اإعادة االأمل(.

»ومن  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ  �صمو  واأكد 

واململكة  اليمنية،  باجلمهورية  اأ�صقاءنا  ن�صكر  املطلق  هذا 

املتحدة،  العربية  االإمارات  ودولة  ال�صعودية،  العربية 

على التعاون امل�صتمر فيما بيننا للقيام بالواجب االأخوي 

جاللة  قول  نوؤكد  واإننا  العزيز،  اليمن  يف  اأ�صقائنا  نحو 

امللك املفدى يف دعمنا لل�صلطة ال�صرعية يف اليمن ال�صقيق 

وقوفنا  ا�صتمرار  مع  املحافظات  باقي  حترير  ملوا�صلة 

وال�صيا�صية  والع�صكرية  االأمنية  االأمور  معها يف خمتلف 

اليمن  ال�صرعية يف  ال�صلطة  اإنطالقا من طلب  واالإن�صانية 

ال�صقيق«.

برجال  الكامل  اعتزازنا  نبدي  »اننا  �صموه  واأ�صاف 

البحرين الذين اأدوا هذه املهمة ال�صعبة اجلليلة التي كلفوا 

بها على الوجه االأمثل ب�صجاعة عالية وت�صحيات ج�صام، 

فكانوا على قدر امل�صوؤولية، اإ�صافة اإىل ما حققوه مع جميع 

اأ�صقائهم البوا�صل من قوة دفاع البحرين الذين ي�صاركون 

يف قوات التحالف العربي من جناحات واإجنازات مميزة 

ال�صورة  وقدموا  فخر،  بكل  الوطني  تاريخنا  يف  ت�صجل 

امل�صرفة الرفيعة لوطنهم«.

مع  مبا�صرة  ب�صورة  تعاملت  »لقد  �صموه  واأ�صار 

خالل  من  واكت�صفت  ال�صقيق  اليمني  ال�صعب  من  اال�صقاء 

وتت�صم  وكرمي  م�صياف  اليمني  ال�صعب  اأن  املعاملة  تلك 

�صيمه العربية باجلود واال�صالة والنخوة، وانه مت�صامح 

اىل  ي�صعى  واإمنا  �صغينة،  او  حقداً  داخله  يف  يحمل  وال 

اإحقاق ال�صرعية يف بلده ويعم باالمن واالأمان بعد الق�صاء 

على االنقالبيني واملتمردين«.

اأكد ممثل جللة امللك للأعمال اخلريية و�سوؤون ال�سباب، قائد احلر�س امللكي العميد الركن �سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة اأن �سهداء اململكة من منت�سبي 

اأبناء �سعب البحرين ملا قدموه من ت�سحيات ج�سام حتى بذلوا  قوة دفاع البحرين ورجاالت وزارة الداخلية هم م�سدر فخر واعتزاز تقديراً ووفاًء لدى جميع 

اأرواحهم الطاهرة يف �سبيل اأداء واجبهم الوطني، موؤكداً ان يوم ال�سهداء هو رد اجلميل لل�سهداء الذين �سالت دماوؤهم الزكية الطاهرة يف �سبيل الذود عن البحرين 

وعن و�سون مكت�سباتها ودعم اال�سقاء وخا�سة اليمن ال�سقيق. 

العميد الركن �سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد

 ال�شهيد رقيب اأول حممد نبيل ال�شهيد رقيب عبدالقادر العل�ص ال�شهيد رقيب ح�شن اإقبال ال�شهيد رقيب حممد حافظ ال�شهيد عريف عبداملنعم علي



سمو الشيخ خالد بن حمد لـ »األيام«:  شهداؤنا في
 ضمير ووجدان قيادتنا الحكيمة وشعب مملكة البحرين

وم�صدر  عظيم  يوم  �إنه 

�ن  جميعاً  لنا  و�عتز�ز  فخر 

�صهد�ء  بذكرى  �ليوم  نحتفل 

مملكة �لبحرين كتقدير و�جٍب 

�صهد�وؤنا  قدمه  ملا  ووفاٍء 

كبرية  ت�صحيات  من  �البر�ر 

يف  تلني  ال  �لتي  �لرجال  وعزمية  بب�صالة 

وتقدمي  و�لكر�مة،  و�ل�صرف  �لعزة  ميادين 

�أغلى ما ميلكون وبذلهم الأرو�حهم �لطاهرة 

�لغايل  لوطنهم  فد�ًء  و�إقد�م  �صجاعة  بكل 

و�صعبهم �لويف و�أمتهم �لعربية.

نرفع  �ملجيد،  �لوطني  �ليوم  هذ�  ويف 

�جلاللة  �صاحب  ح�صرة  �صيدي  مقام  �ىل 

�مللك حمد بن عي�صى �آل خليفة عاهل �لبالد 

�ملفدى حفظه �هلل ورعاه �أ�صمى �آيات �ل�صكر 

جاللته  تف�صل  على  و�لعرفان  و�لتقدير 

يوم  بتخ�صي�ص  �لكرمي  �ل�صامي  باالأمر 

�صهد�ئنا  ذكرى  لتخليد  لل�صهيد  وطني 

�لزكية  باأرو�حهم  جادو�  �لذين  �البر�ر 

و�الأمة  �لوطن  للذود عن حيا�ص  �لطاهرة 

�لو�جب  و�أد�ء  بها  �ملرتب�صني  �عد�ئها  �صد 

�أمن  على  �ملحافظة  يف  �ملقد�ص  �لوطني 

و��صتقر�ر دول �خلليج �لعربي و�لدفاع عن 

�ل�صرعية يف جمهورية �ليمن �ل�صقيقة.

�مللك  �جلاللة  �صاحب  ح�صرة  �أمر  �إن 

هذ�  يف  �ل�صهد�ء  ذكرى  بتخليد  �ملفدى 

تعك�ص  كرمية  مبادرة  هي  �لعظيم  �ليوم 

ورعاه  �هلل  حفظه  �مللك  جاللة  تقدير  مدى 

�لتي يحتلها �صهد�وؤنا يف  �لعالية  للمكانة 

و�صعب  �حلكيمة  قيادتنا  ووجد�ن  �صمري 

وتقدير�ً  �ملخل�ص،  �لويف  �لبحرين  مملكة 

وعرفاناً ملا قدمه هوؤالء �ل�صهد�ء �البر�ر من 

ودفاعاً  و�أمتهم  لوطنهم  كبرية  ت�صحيات 

عن �حلق و�ل�صرعية.

�ل�صهد�ء  بذكرى  �ليوم  �حتفاءنا  �إن 

تقدير�ً  وميثل  جميعاً  لنا  فخٍر  و�صام  هو 

ملا  و�صعبها  �لبحرين  مملكة  من  وعرفاناً 

�أجلنا  من  �البر�ر  �ل�صهد�ء  هوؤالء  قدمه 

و�أرو�حهم  باأنف�صهم  �صحو�  فقد  جميعاً، 

�لزكية يف �صبيل عزة وكر�مة �بناء مملكتنا 

�لغالية ودفاعاً عن �حلق و�لعدل.

�لبحرين قيادًة و�صعباً  �إننا يف مملكة 

�صهد�ئنا  ت�صحيات  حيينا  ما  نن�صى  لن 

�أروع  بدمائهم  �صطرو�  �لذين  �الأبر�ر 

و�لتي  �لعطاء  �صور  و�أن�صع  �لت�صحيات 

�صتظل حمل فخٍر لنا نتذكرها بكل �العتز�ز 

هو  وهذ�  �لوطني،  تاريخنا  يف  و�لتقدير 

خدم  من  كل  تقدير  يف  �لر��صخ  نهجنا 

و�لذ�كرة  �أجله،  من  وبذل  و�صحى  وطنه 

�لوطنية ل�صعب �لبحرين على مر �لع�صور 

ويف  �مل�صيئة  �لنماذج  �صرية  دوماً  تخلد 

مقدمتهم �صهد�ء �لوطن الن عطاءهم عظيم 

�أجيالنا  بها  يقتدي  �لبطولية  وت�صحياتهم 

و�لعدل  �حلق  قيم  ��صتلهام  يف  �لقادمة 

و�الإخال�ص و�لوالء و�لوفاء للوطن و�لدفاع 

عنه ون�صرة �حلق و�ملظلوم.

و�لعربي  �لوطني  تاريخنا  و�صيذكر 

�صهد�ء مملكة  ت�صحيات  نور  من  بحروف 

وم�صاركتهم  �مل�صهود  ودورهم  �لبحرين 

يف معركة م�صريية وتاريخية للدفاع عن 

�لطاهرة،  و�أرو�حهم  �لزكية  بدمائهم  �الأمة 

دفاعاً  �لبو��صل  جنودنا  م�صاركة  تكن  فلم 

عن �ليمن وحده، بل الإحباط موؤ�مرة �إ�صاعة 

عدم �ال�صتقر�ر باملنطقة باأ�صرها. 

هو  �ل�صهيد  بذكرى  �ليوم  �حتفالنا  �إن 

�لرجال  لهوؤالء  وم�صتحق  و�جب  تقدير 

�لذين بذلو� �رو�حهم فد�ًء لوطنهم و�أمتهم، 

�هلل  �هلل منزلتهم يف �جلنة وعند  �صاء  و�ن 

�صبحانه وتعاىل �أكرب و�أعلى.

و�صيظل مبعث فخٍر و�عتز�ٍز �صخ�صٍي 

يل �أن هوؤالء �ل�صهد�ء �لبو��صل �لذين نالو� 

�ل�صهادة يف �ليمن �ل�صقيق، قد خدمت معهم 

8 �صنو�ت. كما كنت �ىل جو�رهم يف ميادين 

نالو�  حني  منهم  وقريباً  و�ملعارك  �لقتال 

�لغالية  �أرو�حهم  وقدمو�  �ل�صهادة  �صرف 

هوؤالء  مع  و�لعمل  و�أمتهم،  لوطنهم  فد�ًء 

�لرجال �صرف كبري وال ميكن و�صف مدى 

وعز�ئي  �لعظيمة،  لت�صحياتهم  تقديري 

متم�صكون  دربهم  على  �صنظل  �أننا  فيهم 

مببادئنا و�لدفاع عن وطننا و�متنا.

�إننا يف يوم �ل�صهيد.. هذ� �ليوم �لوطني 

من �أيامنا �ملجيدة يحق لنا جميعاً - �أبناء 

من  �لكوكبة  بهذه  نفخر  �أن   - �لوطن  هذ� 

�أدعو  و�إنني  �لربرة،  �ل�صهد�ء  �إخو�ننا 

�جلميع �أن يجعلو� هذ� �ليوم يوماً وطنياً 

ال�صتذكار  فر�صًة  يكون  باأن  �جلميل،  لرد 

و�النتماء  و�لوالء  و�الإخال�ص  �لتفاين  قيم 

�لبحرين  �أبناء مملكة  نفو�ص  �ملتجذرة يف 

يجودون  وهم  بها  حتلو�  �لتي  �الأوفياء 

و�لعطاء  �لبطولة  �صاحات  يف  باأرو�حهم 

ذكرى  لتخليد  وفر�صة  �لو�جب،  وميادين 

و�لوفاء  �لربرة  و�أبنائه  �لوطن  �صهد�ء 

وبذلهم  وعطائهم  لت�صحياتهم  و�لعرفان 

�أرو�حهم لتظل ر�ية مملكة �لبحرين خفاقة 

وو�جباتهم  مهامهم  يوؤدون  وهم  عالية 

يتغمد  �أن  �هلل  �صائلني  �مل�صرفة،  �لوطنية 

و�أن  رحمته  بو��صع  �لبو��صل  �صهد�ءنا 

ي�صكنهم ف�صيح جناته.

�شمو ال�شيخ خالد بن حمد

�لعيد  مبنا�صبة  ي�صعدين 

جلو�ص  وعيد  �ملجيد  �لوطني 

�جلاللة  �صاحب  ح�صرة  �صيدي 

خليفة  �آل  عي�صى  بن  حمد  �مللك 

�هلل  حفظه  �ملفدى  �لبالد  عاهل 

عن  باالأ�صالة  وي�صرفني  ورعاه، 

وز�رة  يف  �إخو�ين  عن  وبالنيابة  نف�صي 

جاللته  �إىل  �أتقدم  �أن  و�لتعليم،  �لرتبية 

�لتهاين  عبار�ت  و�أخل�ص  باأ�صمى  �لكرمي 

�العتز�ز  مبعاين  ممزوجًة  و�لتربيكات 

و�لوالء و�لوفاء لقيادته �حلكيمة، �صائال �هلل 

�لعلي �لقدير �أن يعيده على �جلميع باخلري 

و�ليمن و�لربكات، و�لبحرين، يف ظل قيادته 

عنو�ناً  �لدو�م،  على  كانت  مثلما  �حلكيمة، 

و�الإخاء.  للمحبة  ورمز�ً  و�لنماء،  لالزدهار 

ع�صر  �ل�صابع  �ملفدى  �مللك  جاللة  �إعالن  �إن 

لتكرمي  منا�صبة  عام  كل  من  دي�صمرب  من 

�ملجيدة  بذكر�هم  و�الإ�صادة  �الأبر�ر  �صهد�ئنا 

من  وتاريخية  �إن�صانية  لفتة  لهي  �لعطرة، 

و�عتز�ز�ً  تقدير�  ورعاه،  �هلل  حفظه  جاللته 

ت�صحيات  من  و�أمتهم  لوطنهم  قدموه  مبا 

ي�صكنهم  �أن  �لقدير  �لعلي  �هلل  �صائالً  وفد�ء، 

ف�صيح جناته.

وتنفيذ�ً  و�لتعليم،  �لرتبية  وز�رة  �إن 

�عتز�ز�ً  لتقف  �ل�صامية،  �مللكية  للتوجيهات 

�لبو��صل،  �لبحرين  �صهد�ء  لدور  وتكرمياً 

يف  م�صاركتهم  خالل  ��صت�صهدو�  �لذين 

تاأدية و�جبهم �لوطني �ملقد�ص مع �إخو�نهم 

�لتحالف  قو�ت  �صمن  �ل�صقيقة،  �لدول  من 

�ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  بقيادة  �لعربي 

�ليمن  جمهورية  يف  �ل�صرعية  عن  للدفاع 

�ل�صقيقة، و�صمن �ل�صجل �لتاريخي �مل�صرتك 

�لوطنية  �ملنازالت  يف  �لعربية  �لدول  بني 

عزة  �أجل  من  بينها  جمعت  �لتي  و�لقومية 

وقيم  تعاليم  من  �نطالقاً  �لعرب،  وكر�مة 

�صعت  فقد  لذ�  �حلنيف،  �الإ�صالمي  ديننا 

�لفعاليات  من  �لعديد  تنفيذ  �إىل  �لوز�رة 

للمو�طنة  �لرتبية  لقيم  �ملعززة  و�الأن�صطة 

و�مل�صوؤولية  و�لعربية  �لوطنية  و�لهوية 

كما  �لطلبة،  ونفو�ص  عقول  يف  �ملجتمعية 

جاء  �لتي  �لقيم  ترجمة  على  �لوز�رة  تعمل 

مملكة  ود�صتور  �لوطني  �لعمل  ميثاق  بها 

�إعد�دهم  �أجل  �لتعليم من  �لبحرين وقانون 

وم�صاعدتهم  �لعمرية  �ملر�حل  خمتلف  من 

على ت�صّرب قيم �ملو�طنة من خالل �ملناهج 

و�لوعي  �ملدر�صية،  و�الأن�صطة  �لدر��صية، 

بالقيم �لوطنية و�الأخالقية و�ل�صلوكية، ويف 

�لرب�مج �ملعززة لقيم �لوالء للوطن جت�صيد�ً 

�ملحبة  معاين   ظل  يف  �لوطنية  للوحدة 

�لوز�رة  تنّفذ  حيث  �مل�صرية،  لقائد  و�لوفاء 

�صنوياً مئات �لفعاليات و�لرب�مج و�الأن�صطة 

كما  �ملعاين،  هذه  تكّر�ص  �لتي  و�ملعار�ص 

له  ملا  بالغاً  �هتماماً  �لطالبي  �الإبد�ع  تويل 

من دور بارز يف �لعملية �لتعليمية و�لنمو 

�لذ�تي للطلبة. 

بد�أتها  �لتي  �لوز�رة  جلهود  و��صتكماالً 

�ملو�طنة،  منهج  تطبيق  يف  �أعو�م  عدة  منذ 

و�لقيم  �ملفاهيم  هذه  بتعزيز  موؤخر�ً  قامت 

�ملعززة  �ملد�ر�ص  م�صروع  �إطالق  خالل  من 

يركز  و�لذي  �الن�صان،  وحقوق  للمو�طنة 

وحتويل  و�لتعاي�ص  �لت�صامح  قيمتي  على 

على  قائم  منوذجي  جمتمع  �إىل  �ملد�ر�ص 

هاتني �لقيمتني. وقد بد�أت �لتطبيق جتريبياً 

�الإعد�دية،  �ملرحلة  من  مد�ر�ص  �أربع  على 

حملي  منوذج  على  فكرته  يف  �عتمد  حيث 

يف  عاملية  �أ�صاليب  يعتمد  �ملدر�صة،  لهذه 

�ملحلية  �الحتياجات  معتمد�ً  �لتطبيق، 

�لتطويرية،  وخططها  �لوز�رة  و�أولويات 

�لدول �الأخرى يف  بتجارب وخرب�ت  مدعماً 

�أجدد  �أن  ي�صرفني  �خلتام  ويف  �ملجال.  هذ� 

�أخل�ص معاين �لتهاين و�لتربيكات �ىل قيادة 

�لويف،  �لبحرين  �صعب  و�ىل  �لعزيز  وطننا 

�ملنا�صبة  هذه  يعيد  �أن  تعاىل  �هلل  �صائالً 

و�ليمن  باخلري  جميعاً  علينا  تعاىل  باإذنه 

و�لربكات. وكل عام و�لبحرين بخري. 

�لدكتور ماجد بن علي �لنعيمي

وزير �لرتبية و�لتعليم 

وفاًء للشهداء
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متام �أبو�صايف 

لي�س هناك اأنبل من ال�سهادة ومنزلة ال�سهداء الذين يبذلون اأنف�سهم واأرواحهم من اأجل اأوطانهم، ودفاعاً عن حق الآخرين باحلياة، ليكون يف ارتقائهم حياة لنا، فجاء التكرمي 

اللهي من لدن العزيز القدير بان جعلهم احياء عند ربهم يرزقون يف قوله تعاىل )ول حت�سنب الذين قتلوا يف �سبيل اهلل اأمواتاً بل اأحياء عند ربهم يرزقون، فرحني مبا اآتاهم اهلل 

من ف�سله وي�ستب�سرون بالذين مل يلحقوا بهم من خلفهم األ خوف عليهم ول هم يحزنون، ي�ستب�سرون بنعمة من اهلل وف�سل واأن اهلل ل ي�سيع اأجر املوؤمنني( ال عمران – الية 

169 اىل الية 171
وهي درجة مل ي�سبقهم اليها احد، وها هي البحرين اليوم تكرمهم وفق توجيهات �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة بتخ�سي�س يوٍم لل�سهداء لي�ساف اىل ايام الوطن اخلالدة، 

لتبقى ا�سماء �سهدائنا البرار يف مواكب املجد تنريها م�ساعر العتزاز والعزمية ولتبقى ت�سحياتهم نربا�ساً لالجيال القادمة. 

يف »يوم ال�سهيد« تزور »الأيام« بيوت ال�سهداء امتناناً واعتزازاً بكل قطرة دم �سالت من اج�سادهم الطاهرة من اجل ان يحيا الآخرون باأمن واأمان، من اجل ان حتفظ الوطان وي�سان 

ترابها. ن�ستذكر مع عائالتهم حياتهم وت�سحياتهم وما تركوا وراءهم من احباء اوفياء لذكرى ابنائهم الذين قدموا ارواحهم فداًء للبحرين ولعروبتهم ولكرامة وطنهم.

�أر�مل �ل�صهد�ء يتحدثن لـ »�لأيام«

لي�س من �ل�صهل �ن ت�صتاأذن ذ�كرة �مر�أة للحديث عن فقد�ن �لزوج و�لرفيق، رحيالً ت�صيق به �لنف�س ول جتد من ي�صربها �صوى ذكر �هلل و�ليقني �ن �ل�صهادة هي ح�صن �خلامتة. �ربع ن�صاء ما كان يجمع 

بينهن بالم�س هو �لقرت�ن مبن �ختارو� �صرف �لع�صكرية وخدمة �لوطن و�لدفاع عنه، و�ليوم باتت �قد�رهن �صبه متطابقة متاماً، يف بيت كل منهن �صهيد، يف بيت كل منهن طفل يتيم ي�صاأل عن و�لده متى يعود 

من �لعمل و�جابة تخنقها �لعربة.. لكن جميعهن يوؤمن مبنزلة �ل�صهادة عند �هلل عز وجل ويقدرن ت�صحيات رجالهن �لذين قدمو� �رو�حهم فد�ًء لوطنهم ولقادتهم وكي تبقى �لبحرين �صاخمة ع�صية على كل طامع 

يريد باوطاننا �ل�صوء.. 

يف �صبيحة يوم 4 من �صبتمرب �ملا�صي، كانت �لبحرين على موعد مع �ن تخط يف وجد�ن وذ�كرة �متها �لعربية ر�صيد�ً جديد�ً من مو�قفها �مل�صرفة �جتاه ��صقائها �لعرب، حني قدمت �رو�ح خم�صة من جنودها 

�لبو��صل خالل عملية »�إعادة �لمل« لبلد عربي �أعيته جر�ح �لغدر و�ختطاف �لوطن.. خم�صة جنود بحرينيني كتبت لهم �ل�صهادة على �ر�س �ليمن �ل�صقيق ليزفو� على �لعناق �ىل مثو�هم �لخري يف �ر�س وطنهم 

�لبحرين. 

»األيام« تتحدث ألهالي شهداء الواجب في اليمن

�أول حممد  �لرقيب  �ل�صهيد   

نبيل من مرتبات وحدة هند�صة 

�مليد�ن �مللكية، كان قد لبى ند�ء 

جانب  �ىل  و�لتحق  �لو�جب 

�لبحرينية  �لقو�ت  من  زمالئه 

»�إعادة  عملية  يف  �مل�صاركة 

له  لتكتب  �ليمن.  يف  �لمل« 

مغادرته  من  ��صبوعني  قر�بة  بعد  �ل�صهادة 

�ر�س �لوطن.

�لتي  »�أم حمد«  دربه  رفيقة  �ىل  حتدثنا 

وقدره  �هلل  بق�صاء  موؤمنة  متما�صكة  بدت 

�إرث وطني  وتعتز مبا تركه لها زوجها من 

�صيظل و�صام �عتز�ز م�صرف يف جبني �مته، 

��صمه  يحمالن  دمائه  من  طفلني  وكذلك 

و�عتز�زه وحبه لوطنه. 

�لعام  »تزوجت حممد يف  �أم حمد  تقول 

»حمد«  بطفلني  زو�جنا  و�ثمر   ،2011

و»�حمد« �لذي �رى حممد �ليوم من خاللهم، 

كان حممد - رحمه �هلل - �صديد �حلر�س على 

ومتعلقا  حري�صا  �لوقت  نف�س  ويف  عمله، 

على  حر�س  بيوم  �صفره  قبل  باأطفاله، 

حاجايتنا،  و�صر�ء  �ل�صوق  �ىل  ��صطحابنا 

�ن  يعلم  �نه  لو  كما  بابنائه،  يو�صيني  كان 

»بعد  لتكمل  وت�صتدرك  قريب«.   �لرحيل 

�صفره كان يت�صل بنا كلما �صنحت له �لفر�صة 

��صت�صهاده  ليلة  �ولده،  علّي وعلى  ليطمئن 

طويالً  نتحدث  ومل  �مل�صاء  يف  بي  �ت�صل 

�لتايل  �ليوم  �صبيحة  يف  �ن�صغاله،  ب�صبب 

�لهاتف،  على  يرد  ومل  �صباحا  به  �ت�صلت 

عاودت �لت�صال به دون فائدة، عند �ل�صاعة 

�لذي  خالتي  بابن  �ت�صلت  ع�صرة  �حلادية 

يخدم مع حممد، و�بلغني حينها �ن حممد قد 

��صيب يف ظهره ونقل لتلقي �لعالج وحالته 

م�صتقرة، �بلغت عائلتي على �لفور«. 

ت�صري �أم حمد �ىل �ن �ملحاولت �لبائ�صة 

حممد  على  �لقلق  من  قلبها  �ثقل  ما  لز�حة 

م�صتقرة مل  �ن حالته  مفادها  تطمينات  عرب 

تكن ذ�ت جدوى، فقد تلقت �ت�صالً مفاده �نه 

�لعربية  �ململكة  م�صت�صفيات  �حدى  �ىل  نقل 

�ل�صعودية لتلقي �لعالج، �ل �نه بقيت ت�صعر 

�ن �لمر �كرب من جمرد ��صابة«. 

�طمئن  �ن  �حاول  »كنت  حمد  �أم  تقول 

منزل  �ىل  بعدها ح�صر  نف�صي دون جدوى، 

و�بلغو�  عمله  من  ��صخا�س  حممد  عائلة 

عائلته بان حممد ��صت�صهد«. 

يكن  »مل  حممد  لتكمل  قليالً  ت�صمت 

زوجي فقط بل كان �صديقي ورفيقي وو�لد 

�طفايل، وقد خ�صرت كل هوؤلء ب�صخ�صه، ل 

�عرف كيف هي حياتي بدونه، لزلت ��صعر 

لكن  منه،  ��صتفيق  و�صوف  حلم  يف  �نني 

�ن  ويجب  ��صت�صهد  حممد  �ن  يقول  �لو�قع 

�قبل بهذ� �لو�قع بكل ما يحمل من �أمل«. 

يو�صيني  د�ئما  حممد  »كان  وتتابع 

قد  هو  وها  �ل�صهادة  عن  ويتحدث  بنف�صي، 

�ن  �صوى  �ريد  ل  �ليوم  هلل،  و�حلمد  نالها 

على  و�ربيهم  و)�حمد(  )حمد(  بـ  �عتني 

�لعتز�ز مبا قدمه و�لدهم من ت�صحيات كي 

وبوطنهم  بو�لدهم  دوماً  روؤو�صهم  يرفعو� 

�لبحرين، فهم �بناء �ل�صهيد«. 

أرملة الشهيد الرقيب أول محمد نبيل: تمنى الشهادة ونالها
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�سهيد الواجب حممد نبيل مع ابنه

اأبناء ال�سهيد حممد نبيل



ومع  معها  بالتوا�صل  ا�صتمر  حممد  ان  اىل  ريان  اأم  ت�صري 

اوالده عرب االت�صال بهم كلما �صنحت له الفر�صة، وكان يحدثها 

هاتفياً ليطمئن عليها وعلى اوالده. 

لوقت  بي وحتدثنا  ات�صل  ا�صت�صهاده  »ليلة  ريان  اأم  تقول 

انه االت�صال االخري، مل اغُف قبل �صاعات  طويل، وكاأننا نعلم 

ال�صباح االوىل، ا�صتيقظت يف التا�صعة وات�صلت على هاتفه على 

الفور، كنت ا�صبه مب�صافر فاته القطار، ويحاول اللحاق به دون 

جدوى، ا�صتمريت مبحاوالت االت�صال من التا�صعة وحتى الثالثة ع�صرا، كان 

هاتفه يرن وال احد يجيب«. 

التوا�صل  �صبكات  على  خرب  على  ريان  اأم  عينا  وقعت  اليوم  ذلك  ع�صر 

االجتماعي مفاده ان خم�صة جنود بحرينيني قد ا�صت�صهدوا يف اليمن. 

تقول اأم ريان »اخربت عائلتي ان هناك خم�صة جنود بحرينيني ا�صت�صهدوا 

يف اليمن، فقالوا ال تقلقي، �صيت�صل حممد ويطمئنك، كنت اعرف ان حممد من 

بينهم، وعندما ن�صرت ا�صماء ال�صهداء، قالت عائلتي رمبا جمرد ت�صابه ا�صماء، 

�صاعتني ظهرت  قرابة  بعد  رحل،  يقول يل حممد  يقني  هناك  كان  بداخلي  لكن 

�صور ال�صهداء على �صا�صة التلفاز«. 

نتدارك دموعها ون�صمت لتكمل بعد حلظات »اهلل عز وجل امرنا بال�صرب، 

وال ا�صاأله اليوم �صوى ان يعطيني نعمة ال�صرب، ال ميكن و�صف مرارة الفاجعة، 

احلمد هلل على كل حال«. 

تتقا�صم اليوم اأم ريان ال�صرب مع طفلني كرثت ا�صئلتهم عن والدهما وقلت 

امامها االجابات، اما مكلومة بحزن ال ميكن ان ت�صتمع لتفا�صيل احاديثها دون 

حممد  لل�صهيد  بالدعاء  الل�صان  يلهج  بيتها  يف  الكلمة،  قبل  الدمعة  ت�صبقك  ان 

حافظ، ويبكي القلب وحتتب�س الدمعة عند كل �صوؤال ياأتي على ل�صان ريان او 

خالد. 

تقول اأم ريان »ريان يحمل �صورة والده ويقبلها ويدعو له بالرحمة دون 

ان يدرك فعلياً ان والده اليوم بات يف رحمة اهلل وذمته، احاول ان اب�صط االمور 

لهم، من ال�صعب ان ي�صتوعب الطفل انه لن يرى والده جمددا يف هذه الدنيا«. 

االمانة  اوفى  وقد  بالبحرين،  متعلقاً  حممد  قلب  كان  »لطاملا  وت�صيف 

ا�صت�صهاد  بعد  من  بعنقي  امانة  هم  اليوم  واطفايل  الع�صكرية،  لق�صم  واخل�س 

حممد، اريد ان احقق لهم كل ما متنى حممد ان يحققه لهم، اريدهم ان يرتبوا 

على حب الوطن، وعلى كل القيم النبيلة التي تن�صاأ عليها والدهم حممد، اعلم ان 

م�صوؤوليتي لي�صت باالمر الهني، لكنني اوؤمن بارادة اهلل وا�صتمد قوتي و�صربي 

من امياين باهلل، اعلم انه لي�س مبقدوري ان املأ مكان االب بحياة ريان وخالد، 

لكنني االم التي قدر لها ان تتحمل هذه امل�صوؤولية من اجل ابنائي، ابناء ال�صهيد 

حممد حافظ ومن اجل البحرين التي قدم حياته فداًء لها وللواجب الع�صكري، 

و�صرنفع روؤو�صنا دوماً بك يا ابا ريان«. 

أرملة الشهيد محمد حافظ: 
محمد غادر لنيل الشهادة على عجل

الرقيب حممد حافظ يون�س، من مرتبات احلر�س امللكي، لبى نداء الواجب وغادر اىل اليمن قبل ا�سابيع قليلة من ا�ست�سهاده، او�سمة ع�سكرية تقلدها خالل �سنوات خدمته وتوجها هذا العام بنيل مرتبة 

ال�سهادة، وترك لرفيقة درب »اأم ريان« طفلني هما »ريان 5 اأعوام ون�سف« و»خالد عامني ون�سف« والكثري من الذكريات التي تتحدث عنها اليوم ام ريان بقلب �سيبقى ينب�س وفاء ملحمد. 

تقول اأم ريان »تزوجنا العام 2008، ع�ست مع حممد اجمل �سنوات العمر ورزقت معه باغلى االحباء، ريان وخالد، لقد اختار ا�سم )خالد( ل�سدة حمبته بقائده �سمو ال�سيخ خالد بن حمد اآل خليفة، كان 

رجالً ع�سكرياً بكل معنى الكلمة، لديه التزام كبري اجتاه عمله، كان يحب عمله، اما بالن�سبة يل فكان يجب ان ادرك معنى ان تقرتين بع�سكري، ومعنى ان تتاأقلمي مع طبيعة عمله وما يتطلب ذلك من ان�سباط 

بالن�سبة له«. 

ت�سمت وكاأنها تتذكر �سيئا لتكمل »قبل �سفره بحوايل �سهر، كان يوم اجلمعة عندما ا�ستيقظ طفلي ريان من النوم وقال امامي وامام والده )بابا حلمت انك ميت( فقلت على الفور )ان �ساء اهلل ُكتب 

لوالدك عمر جديد(، بالطبع كنت اخ�سى ملجرد التفكري بوفاة حممد اكرث من خ�سية حممد على نف�سه، حممد كان يحب ال�سهادة ويتمناها ويكرث من دعاء ح�سن اخلامتة، قبل �سفره كان يت�سرف على عجل، 

وكاأن لديه مهمة ويجب ان ينتهي منها، غادر لل�سهادة على عجل«. 
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ال�سهيد 

مع 

اأبنائه يف 

�سورة 

اأر�سيفية

أرملة الشهيد حسن إقبال:
»كان يتصرف قبل سفره وكأنه يستعد لالستشهاد

الرقيب  ال�صهيد 

اإقبال حممد، من  ح�صن 

هند�صة  وحدة  مرتبات 

امليدان امللكية، هو اي�صا 

البوا�صل  جنودنا  من 

الوطن  نداء  لبى  الذي 

ال�صهداء  بركب  وحلق 

�صبتمرب،   4 اجلمعة  يوم  �صبيحة  يف 

احمد«  »ام  الدرب  رفيقة  وراءه  تاركاً 

علي  اعوام،  �صتة  )اأحمد  اطفال  وثلثة 

وجنني  �صهور(   8 مرمي  اعوام،  اربعة 

الرفيق  ذمة  الدنيا ووالده يف  �صيب�صر 

احمد يف  اأم  اليوم  االعلى، حيث حتمل 

اح�صائها االبن الرابع لل�صهيد ح�صن. 

 25 يف  »تزوجنا  احمد  اأم  تقول 

اغ�صط�س 2006، كنت حينها مل اجتاوز 

مع  كربت  انني  ا�صعر  عمري،  من   19

مع  دوماً  كانت  حياتي  وان  ح�صن، 

ح�صن ومن اجل ح�صن واوالدنا، ع�صت 

معه يف منزل عائلته الذين ا�صبحوا هم 

اي�صا عائلتي، كان ح�صن �صديد التعلق 

كبرية  مب�صوؤولية  ويت�صرف  باأوالده، 

اجتاههم، ال زال �صوته يرتدد يف اذين 

�صيء«  عليكم  »قا�صر  الدائم  و�صوؤاله 

لو  حتى  ي�صاأل  دائما  ح�صن  كان  هكذا 

ذهب مل�صوار ب�صيط، ح�صن من الرجال 

ت�صعر  اال  امراأة  اأي  الذين ي�صعب على 

بتقديره ومكانته يف حياتها، هو مثال 

ل�صاعات  يعمل  بان  امل�صتعد  للرجل 

احلياة  لتدب  بيته  اىل  ويعود  طويلة 

فيه وكاأن اليوم قد بداأ للتو«. 

التي  االيام  اأحمد«  »اأم  ت�صتذكر 

العمليات  يف  للم�صاركة  �صفره  �صبقت 

الع�صكرية وكيف كان يت�صرف ا�صتعداداً 

لل�صفر الذي اخفى عن زوجته تفا�صيله. 

عائلته  اخرب  »لقد  احمد  اأم  تقول 

العمليات  يف  للم�صاركة  �صي�صافر  انه 

فقد  انا  اما  اليمن،  يف  الع�صكرية 

�صي�صافر  انه  يل  قال  ذلك،  عني  اخفى 

مترين  يف  للم�صاركة  ال�صعودية  اىل 

ع�صكري، مل يرد ان ا�صعر بالقلق عليه، 

علمت  فقد  يل،  بالن�صبة  احلال  كذلك 

قبل  اخربه  ان  اريد  اكن  ومل  بحملي، 

�صفره، ال اريده ان ي�صعر بالقلق وامامه 

ايام  بب�صعة  �صفره  بعد  لكن  �صفر، 

نف�س  ويف  فرحاً  كان  بحملي،  اخربته 

بجانبي  لي�س  النه   ، عليَّ قلقاً  الوقت 

دائما  كان  احلمل،  من  املرحلة  هذه  يف 

يو�صيني بنف�صي«. 

�صبقت  التي  الليلة  »يف  وت�صيف 

اجل  من  للخارج  ا�صطحبنا  �صفره 

انه  لو  كما  يت�صرف  كان  الت�صوق، 

يودعنا للمرة االخرية دون ان نعرف، 

كان  والوالده،  حاجيات يل  ب�صراء  قام 

يريد ان يطمئن انه لن ينق�صنا �صيء«. 

ت�صمت قبل ان ت�صع امامنا مفاجاأة 

توقفنا  املنزل  اىل  عودتنا  طريق  »يف 

يف  املطاعم،  احدى  من  ع�صاء  ل�صراء 

زلت  ال  ت�صاوؤالً  علّي  طرح  االثناء  هذا 

ذلك،  قال يل  انه  ا�صدق  ان  ا�صتطيع  ال 

خرب  مع  �صاأتعامل  كيف  يومها  �صاألني 

»بعيد  الفور  على  فرددت  ا�صت�صهاده، 

ال�صر، ملاذا تقول هذا الكلم« اأق�صم لكم 

انه كان يت�صرف على نحو غريب، لقد 

ذهب لوداع اقاربه وا�صدقائه، واالأغرب 

يذهب  ان  طلب  من  هو  انه  ذلك  من 

الع�صكرية،  العمليات  يف  للم�صاركة 

وكاأنه قد ا�صتب�صر بنيل ال�صهادة، ح�صن 

اراد ال�صهادة، وقد ا�صتجاب له املوىل عز 

وجل«. 

ت�صري اأم اأحمد اىل ان ال�صهيد ح�صن 

الثلثة  طيلة  معها  ات�صال  على  بقي 

ا�صابيع اأي منذ ان غادر البحرين حلني 

ا�صت�صهاده على ار�س اليمن ال�صقيق. 

بي  يت�صل  »كان  اأحمد  اأم  تقول 

يخربين  يكن  مل  ذلك،  له  اتيح  كلما 

بالكثري عن عمله، لكنه كان يبدو بحال 

واهتمام  لقيادته  املدح  كثري  كان  جيد، 

ال�صباط بهم«. 

ليلة  حتدثنا  قد  »كنت  وت�صيف 

النوم،  اىل  بعدها  وذهبت  ا�صت�صهاده، 

حاولت  اجلمعة  يوم  �صبيحة  ويف 

يرن  هاتفه  كان  �صباحا،  به  االت�صال 

فائدة،  وال جميب، حاولت جمددا دون 

اليوم  ذلك  ع�صر  يف  بالقلق..  �صعرت 

كانت االخبار قد انت�صرت يف البحرين 

عن ا�صت�صهاد خم�صة من جنود البحرين 

بعدها  ب�صيء،  اعلم  اكن  مل  اليمن،  يف 

بداأت النا�س تتجمع حول بيتنا، �صاألت 

ام ح�صن ما الذي يحدث، فقالت ال ادري، 

االمر  ا�صتعلمت  يبكون،  النا�س  كان 

فاخربوين اهل زوجي ان ح�صن م�صاب 

العلج،  لتلقي  للم�صت�صفى  نقل  وقد 

فاخذوها  يدي،  بني  مرمي  كانت طفلتي 

عني،  التخفيف  وحاولوا  يدي  من 

من  اكرب  االمر  ان  �صعور  كان  بداخلي 

ا�صطروا  اثناء مترين ع�صكري،  ا�صابة 

للحظات،  يخربوين،  ان  ا�صراري  امام 

�صعرت ان كل �صيء توقف بالن�صبة يل، 

فقدت االح�صا�س بكل �صيء«. 

مل  كبرية،  �صدمة  »كانت  وتتابع 

اأتخيل يوما ً�صكلً حلياتي بدون ح�صن، 

دون  حياتي  يف  �صيئاً  اتذكر  ال  اليوم 

ح�صن«. 

على  يتوجب  كان  �صبتمرب   6 يف 

»اأحمد«  ح�صن  لل�صهيد  االكرب  االبن 

يلتحق  ان  ال�صاد�س  عامه  اكمل  الذي 

باملدر�صة، �صوؤال طرحه احمد ذلك الطفل 

الذي قدر له ان ي�صبح ابن ال�صهيد، اين 

ابي؟ كيف �صاذهب اىل املدر�صة يف اول 

يوم بدون ان يو�صلني ابي؟ ملاذا اطال 

نزهة  يف  الخذنا  �صيعود  هل  الغياب؟ 

اىل البحر؟ هل �صي�صطحبنا اىل ال�صوق؟ 

ياأخذ  احمد  »طفلي  اأحمد  اأم  تقول 

يف  �صوتية  ر�صائل  وي�صجل  هاتفي 

ملاذا  ي�صاأله  البيه،  )وات�صاب(  برنامج 

اطال الغياب، هذه الر�صائل تقتلني من 

الداخل، عندما تكرث اال�صئلة وال جتدين 

»احمد«  لـ  ا�صرح  ان  احاول  االجابات، 

ا�صعب  يبدو  االمر  لكن  القليل،  ولو 

بالن�صبة ل�صقيقه »علي«. 

وت�صيف »احلمد هلل املجتمع املحلي 

وقف  اجلميع  النبيلة،  مبواقفه  غمرنا 

املجل�س  وكذلك  م�صابنا،  يف  بجانبنا 

على  حر�س  الذي  للمراأة  االعلى 

مدر�صة  قامت  كذلك  معنا،  التوا�صل 

تكرمي  حفل  بعمل  ثابت(  بن  )ح�صان 

البني احمد )ابن ال�صهيد( وهذه مبادرة 

هلل  احلمد  مدر�صته،  من  طيبة  ان�صانية 

على كل حال«. 

منزل  يف  احمد  ام  اليوم  تعي�س 

فيه  عا�صت  الذي  ح�صن  ال�صهيد  ا�صرة 

وترف�س  ح�صن،  مع  زواجها  �صنوات 

اليوم ان تغادر عائلة باتت هي ا�صرتها. 

تقول اأم اأحمد »ع�صت معهم ع�صرة 

ح�صن،  اأم  اترك  ان  اريد  وال  اعوام، 

اوالدي �صيكربون حيث كرب ح�صن، اريد 

بابيهم  روؤو�صهم  وارفع  بهم  اعتني  ان 

ال�صهيد وبوطنهم البحرين«. 

وت�صيف »ح�صن لبى نداء ال�صهادة، 

اهلل  عند  ال�صهداء  منزلة  نعلم  وكلنا 

م�صوؤولية  امامي  ان  اعلم  عزوجل، 

الرابع بدون  كبرية، و�صاأ�صع مولودي 

ان يكون ح�صن جانبي، لن يحمله ح�صن 

كما فعل  باأذنه  ياأذن  ذراعيه، ولن  بني 

ا�صعر  �صابقى  لكنني  ابنائه،  بقية  مع 

بوجوده بيننا، �صاأرى وجهه باأبنائه«. 
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عبدالقادر  الرقيب  ال�شهيد 

احلر�س  مرتبات  من  العل�س، 

امللكي، كان قد لبى النداء والتحق 

�شتبقى  ال�شهداء يف جمعة  بركب 

حتدثنا  الذاكرة،  يف  حمفورة 

التي  ح�شن«  »اأم  ال�شهيد  ارملة 

 9 بعد  يتجاوز  مل  طفالً  لها  ترك 

�شهور من العمر..

تقول اأم ح�شن »تزوجنا منذ اقل من عامني 

بقليل، ورزقنا بطفلنا االول )ح�شن( لقد ا�شماه 

فقدت  عبدالقادر  با�شت�شهاد  والده،  ا�شم  على 

كا�شدقاء  كنا  وال�شديق،  واحلبيب  الزوج 

�شخ�شاً  عبدالقادر  كان  �شيء،  كل  نت�شارك 

بني  جداً  حمبوباً  كان  اجلميع،  بني  حمبوباً 

افراد ا�شرتي«. 

او  �شقيق  الجناب  نخطط  »كنا  وت�شيف 

يقول يل ال  �شقيقة لطفلنا )ح�شن(، كان دائماً 

اريد ان احرم اطفايل من �شيء، اريد ان احقق 

لهم حياة طيبة«. 

عبدالقادر  ال�شهيد  ان  اىل  ح�شن  اأم  ت�شري 

من  يوماً  ع�شرين  قرابة  قبل  الوطن  غادر  قد 

االت�شال  على  حري�شاً  وكان  ا�شت�شهاده، 

بزوجته كلما �شنحت له الفر�شة. 

كان  �شفره  ايام  اول  »يف  ح�شن  اأم  تقول 

ا�شبحت  بعدها  لكن  اف�شل،  ب�شكل  يت�شل 

الر�شائل الن�شية )امل�شج( هي و�شيلة االت�شال 

كان  لهم،  الدعاء  منا  يطلب  كان  املتوفرة، 

يو�شيني بنف�شي وباأبنه«. 

اآخر  »كانت  تكمل  ان  قبل  وت�شتدرك 

ر�شالة ار�شلها يل يف حوايل ال�شاعة اخلام�شة 

�شبيحة  اخلمي�س،  يوم  م�شاء  والن�شف 

بدا  بالطبع  �شيئاً،  منه  ا�شتلم  مل  اجلمعة 

باداء  من�شغل  انه  اعتقدت  ال�شك،  ي�شاورين 

ا�شت�شهاد  اخبار  تنت�شر  بداأت  بعدها  عمله، 

ثم  املتحدة  العربية  االمارات  دولة  من  جنود 

خم�شة  ا�شت�شهاد  عن  االخبار  تتواىل  بداأت 

خويف  من  زاد  االمر  هذا  البحرين،  جنود  من 

وقلقي«. 

بخرب  عائلتي  ابالغ  مت  »لقد  وت�شيف 

ي�شتطيعوا  مل  لكنهم  عبدالقادر  ا�شت�شهاد 

وطاأة  من  يخففوا  ان  حاولوا  يخربوين،  ان 

ا�شيب  قد  عبدالقادر  ان  فابلغوين  ال�شدمة، 

بجراح وقد نقل اىل امل�شت�شفى لتالقي العالج، 

مل يكن باالمكان ان يخففوا االمر لوقت طويل، 

فقرروا يف ذات الليلة ان يبلغوين ان عبدالقادر 

قد ا�شت�شهد وهو واربعة من زمالئه«. 

ا�شعر  زلت  ال  االآن  »حتى  لتكمل  ت�شمت 

احياناً ان االمر غري �شحيح وان )اأبو ح�شن( 

من  ا�شتيقظ  احيانا  زلت  ال  البالد،  خارج  هو 

نومي ويف ذهني ان زوجي ال زال بيننا، لي�س 

من ال�شهل ان اعود نف�شي على احلياة بدونه، 

على  اعرتا�س  ال  اللهم  �شوى  اقول  ال  لكنني 

دمائي  يحمل  ح�شن،  ابني  لدي  اليوم  قدرك، 

ودماءه، اريد دوماً ان يرفع راأ�شه بوالده، وان 

والده  كان  كما  لوطنه  االخال�س  على  يرتبى 

رحمه اهلل«.

أرملة الشهيد عبدالقادر العلص: فقدت 
الزوج والحبيب والصديق برحيل عبدالقادر

اأم ال�سهيد عبداملنعم »ا�ستعد لل�سفر وك�أنه 
عري�س!«
قلوب  على  ال�شهل  من  لي�س 

مل  لهم  ابن  عن  حتدثهم  ان  الوالدين 

ثالثة  �شوى  ا�شت�شهاده  على  مي�ِس 

ال�شهيد  العريف  عائلة  لكن  ا�شهر، 

عبداملنعم على ح�شني - من مرتبات احلر�س امللكي 

- ترى بال�شهادة من اجل الوطن عزاً وفخراً يجب 

ان يقابل مبباركة الرجال وزغاريد الن�شاء. 

يقول والد عبداملنعم »كان ابني - رحمه اهلل - 

للنا�س، متنى ال�شهادة وقد نالها  �شاباً طيباً، حمباً 

واحلمد هلل«. 

مل  ا�شت�شهاده  بخرب  علمت  »عندما  واأ�شاف 

ات�شل  ان  فف�شلت  لوالدته،  اخلرب  انقل  ان  ا�شتطع 

بعائلتها كي يكونوا جانبي يف هذا املوقف، احلمد 

وتعلم  و�شابرة،  موؤمنة  امراأة  عبداملنعم  اأم  هلل 

منزلة ال�شهيد عند اهلل عزوجل«. 

كل  ابن  بل  فقط،  ابني  اح�شبه  ال  »اأنا  ويكمل 

اهلل  رزقه  وقد  روؤو�شنا  رفع  عبداملنعم  بحريني، 

ابنائي  اقدم  ان  يل  قدر  ولو  التي متناها،  ال�شهادة 

كلهم فداًء للبحرين وال�شعودية لن اتردد«. 

امراأة ككل االمهات كم متنت  اأم عبداملنعم، هي 

ان ياأتي اليوم الذي ت�شتعد فيه لتزويج ابنها، لكن 

ابنها من اجل  لها ان جتهز حاجيات  االقدار كتبت 

اليمن  ار�س  على  اال�شت�شهاد  نحو  االخري  �شفره 

تلبية لواجب وطنه وخليجه العربي وعروبته. 

يف  الرجال  �شفات  من  والثبات  التما�شك 

بال�شرب  حتلت  امراأة  امامنا  وجدنا  لكننا  ال�شدائد، 

واالميان بق�شاء اهلل وقدره، واحت�شبت ابنها �شهيداً 

باإذن اهلل، واعتربت ان اهلل رزقها هي وعائلتها هذا 

منه  ليخرج  بيتها  اهلل  اكرم  حني  الكبري  ال�شرف 

�شهيد. 

عن  الل�شان  يعجز  »قد  عبداملنعم  اأم  تقول 

ذا روح مرحة،  ابني حمبوباً،  و�شف �شفاته، كان 

يحب احلياة، يرب بي وبوالده، احلمد هلل رزقنا اهلل 

ر�شوله،  و�شنة  طاعته  على  نربيهم  ان  ووالده  انا 

واكرمنا اليوم باأن كتبه باإذن اهلل �شهيداً للوطن«. 

وت�شيف »قبل �شفره كان يف اجازة من العمل، 

الع�شكري  للواجب  تلبية  �شيذهب  انه  اخربنا  ثم 

حوائج  اعد  وكاأنني  حقيبته  له  اعددت  اليمن،  اىل 

عري�س، و�شعت ثيابه واغرا�شه وكل اال�شياء التي 

يحبها، وكاأنني اجهزة لالنتقال لدار غري دارنا«. 

التوا�شل  على  �شفره  خالل  »حر�س  وت�شتكمل 

له  �شنحت  كلما  يت�شل  كان  الهاتف،  عرب  معي 

بالقلق بعد �شماع  ا�شبنا  ا�شت�شهاده  الفر�شة، يوم 

انباء عن ا�شت�شهاد جنود من دولة االمارات اىل ان 

ا�شت�شهد،  قد  عبداملنعم  باأن  وابلغوين  اهلي  ح�شر 

كان يجب ان امتا�شك، لي�س من ال�شهل ان تفقد االم 

لكن  لعرو�شه  وازفه  به  افرح  ان  كم متنيت  ابنها، 

احلمد هلل، قدر اهلل وما �شاء فعل«.

والد الشهيد العريف عبدالمنعم علي حسين: 
ال أبخل بكل أبنائي ألجل البحرين والسعودية
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 نائب عريف عمار 

عبدالرحمن

ال�شهيد ال�شرطي حممد 

اأر�شالن

ال�شهيد ال�شرطي اأحمد 

عمران

ال�شهيد ال�شرطي حممد 

فاروق

ال�شهيد �شرطي اأول اأحمد 

املري�شي

ال�شهيد �شرطي اأول ماجد 

اأ�شغر علي

ال�شهيد ال�شرطي كا�شف 

اأحمد

ال�شهيد ال�شرطي عامر 

عبداخلالد

متام اأبو�صايف 

جنود بوا�شل يخ�شون معركة �شد االرهاب، يحملون 

اأرواحهم على اكتافهم وينازلون املوت من اأجل ان تبقى 

البحرين واحة اأمن واأمان يعي�ش فيها اجلميع دون متيز 

او تفرقة، لتبقى ار�شها تلفظ العنف والتخريب والدمار، 

ال ينال من ترابها حاقد وال ي�شتباح اأمنها، جنود منهم من 

رزق ال�شهادة بعد ان ا�شتهدفتهم يد االرهاب عرب قنبلة او 

زجاجات حارقة او ده�ش متعمد على نحو دموي، لرتوي 

دماوؤهم الطاهرة هذه االر�ش. منذ العام 2011 قدمت ال�شرطة 

البحرينية 17 �شهيداً ارتفعت اأرواحهم الطاهرة لبارئها اثناء 

ادائهم الواجب، جميعهم دفعوا اأرواحهم ثمناً من اأجلنا، �شنة 

و�شيعة، بحرينيني ومقيميني، فاجلميع يت�شاوى امام من يريد 

ان يغتال اأمن وطن باأكمله  ومبكت�شباته وح�شارته ومكانته.

يف يوم �شهداء الوطن، تزور »االأيام« عائالت �شهداء 

الواجب من رجال االأمن الذين دفعوا ثمناً ال ي�شتهان به من 

اأجلنا، قدموا اأوالدهم فداًء للبحرين، اأمهات وزوجات واأبناء 

و�شقيقات، فقدوا اأحباءهم وال زالوا متما�شكني ي�شطربون 

باالإميان بق�شاء اهلل وقدره.

[ �صهيد الواجب اأحمد عمران مل يتجاوز عمره 19 عاماً حني ا�صت�صهد يف 19 

اكتوبر 2012 بعد ا�صتهدافه من قبل االرهابيني بقنبلة حملية ال�صنع اثناء قيامه 

باأداء الواجب بقرية العكر ال�صرقي، وداخل منزله والذي ت�صعر ان اجواء احلزن 

ال زالت حا�صرة فيه بقوة ا�صتقبلتنا �صقيقتاه قبل ان تن�صم الينا والدته امل�صنة.

تقول �صقيقته »كان اأحمد - رحمه اهلل - كاأي �صاب يافع يحب احلياة، لديه 

الكثري من اال�صدقاء، يحب كرة القدم وااللعاب االلكرتونية، ورغم �صغر �صنة كان 

يت�صرف مب�صوؤولية كبرية ازاءنا«. 

على  اأعوام  ثالثة  مرور  رغم  عليهن  تبدو  كانت  التي  الكبرية  احلزن  مالمح  �صقيقته  ف�صرت 

حادث  اثر   2012 العام  يف  االكرب  �صقيقي  تويف  وولدان،  ابنتان  »نحن  بالقول  اأحمد  ا�صت�صهاد 

مروري مروع، وبعد وفاته بثالثة اأ�صهر ا�صت�صهد اأحمد اثر عمل ارهابي، لكم ان تتخيلوا ان يفقد 

والدي اثنني من اأبنائه خالل ثالثة اأ�صهر؟ مل يبَق لنا اأ�صقاء«.

ت�صرد لنا ال�صقيقة التي اأثقلها احلزن رغم �صغر �صنها بع�س التفا�صيل عن حياته خالل الفرتة 

التي �صبقت ا�صت�صهاده »كنا منر بفرتة ع�صيبة بعد وفاة �صقيقي االكرب يف حادث مروري، كان 

فقدان �صقيقي قد ترك ب�صماته يف �صخ�صية اأحمد - رحمه اهلل - الذي اأ�صبح ي�صعر حينها انه بات 

االبن الوحيد لعائلتي، قلّت الكثري من اهتماماته، كنا ن�صعر بعاطفة م�صاعفة جتاهه - رحمه اهلل - 

بعد فقدان �صقيقي االكرب، وهذا ما كان يدفعنا لالت�صال به كلما خرج اىل العمل لالطمنئان عليه«.

وت�صيف »يوم ا�صت�صهاده ات�صلت به عند ال�صاعة التا�صعة والن�صف ليالً حني كان يف العمل، 

و�صاألته متى �صيعود اإىل البيت فاأجاب بعد االنتهاء من فرتة مناوبته، وكانت هذه اآخر مرة �صمعت 

بها �صوت اأحمد«. 

بعدها، تلقت عائلة اأحمد مكاملة تفيد »اإ�صابته نتيجة عمل ارهابي ونقله اىل امل�صت�صفى لتلقي 

العالج، ثم ات�صل زميله وقال بنربة لن اأن�صاها طيلة حياتي، اأخوك اأحمد يف ذمة اهلل.. اأحمد مل 

يكن اأول اأو اآخر �صهيد قتلته يد االرهاب، لي�س اول اأو اآخر رجل اأمن يقدم حياته الجل البحرين«. 

انها  �صقيقته  اأكدت  التي  الداخلية  اأحمد يف م�صكن وفرته وزارة  ال�صهيد  اليوم عائلة  تعي�س 

قدمت لهم كافة انواع الدعم كالتزام وطني ازاء رجال مل يبخلوا على البحرين بدمائهم »احلمد هلل 

وقفت وزارة الداخلية بجانبنا واأحاطت عائلتي برعاية نقدرها خري تقدير«.

»األيام« تزور أهالي شهداء الشرطة 

شقيقة الشهيد أحمد عمران:
توفي شقيقي األكبر بحادث مرور قبل استشهاد أحمد بـ 3 أشهر
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وزارة  اأن�شاأتها  التي  االأبنية  اأحد  اإىل 

ال�شهداء  لعائالت  كم�شاكن  الداخلية 

عائلة  تقطن  حيث  و�شلنا  الواجب  وم�شابي 

ا�شتقبلنا  اأر�شالن،  حممد  ال�شهيد  ال�شرطي 

�شقيقه االأكرب.. كان حممد - رحمه اهلل - قد 

ا�شت�شهد يوم 3 مار�س عام 2014 يف قرية 

زرعها  ال�شنع  حملية  قنبلة  بوا�شطة  الديه 

االإرهابيون وقاموا بتفجريها عن بعد، وراح �شحيتها ال�شهيد 

حممد، بجانب ال�شهيد املالزم اأول طارق حممد ال�شحي )من 

عمار  وال�شهيد  ال�شقيقة(  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة 

عبدالرحمن واإ�شابة عدد من رجال االمن.

يقول �شقيقه »كان حممد - رحمه اهلل - يبلغ من العمر 

22 عاماً عندما ا�شت�شهد، تاريخ ميالده هو ال�شابع من مار�س 

تاريخي  بني  تف�شل  اأيام   4 مار�س..   3 ا�شت�شهاده  وتاريخ 

ميالده وا�شت�شهاده لكننا نوؤمن اأن ال�شهادة ح�شن اخلامتة«. 

حممد  ان  قلت  اذا  اأبالغ  »لن  يكمل  ان  قبل  وي�شمت 

العمل  اختار  بامل�شوؤولية،  ي�شعر  ملتزما،  متميزا،  �شابا  كان 

الع�شكرية  الذي يحبه وتقلد �شرف  العمل  بال�شرطة، اختار 

ورزقه اهلل ال�شهادة«.

يف  عمل  الذي  حممد  �شقيقه  اأن  اإال  »في�شان«  ي�شري 

ال�شرطة عامني قبل ان ي�شت�شهد - كان يت�شرف مب�شوؤولية 

كبرية ازاء عائلته حيث كان ي�شاعد والده يف نفقات اال�شرة، 

وكان يت�شرف كرجل م�شوؤول جتاه اأ�شرته. 

يقول »كنا نذهب اىل ال�شوق ويف�شل ان ينفق راتبه على 

حاجيات البيت ومتطلبات اال�شرة، حياته كانت عمله وبيته، 

كان �شابا متدينا قارئا للقراآن يحر�س على اداء ال�شلوات يف 

للذهاب  الدينية، وخططنا  الدرو�س  اوقاتها ويحب ح�شور 

االربعاء،  يوم  الذي �شادف  مار�س  يوم 7  العمرة يف  الداء 

وانتهينا من كافة الرتتيبات، واختاره اهلل �شهيدا يوم ال�شبت 

الذي �شبق ذلك التاريخ«. 

تلقى  �شقيقه  ا�شت�شهاد  يوم  يف  انه  اىل  في�شان  ي�شري 

ات�شاالً كان املت�شل اأحد زمالء ال�شهيد، حيث �شاأل في�شان عن 

�شقيقه فاأكد له انه موجود على الواجب.. ويقول: هذه املكاملة 

�شقيقي ومل  بهاتف  باالت�شال  فقمت  بالقلق،  اأ�شعر  جعلتني 

يرد، فقمت باالت�شال بزميل يعمل معه، و�شاألته عن �شقيقي 

فاأجاب اأن هناك عمالً ارهابياً وقع واأن �شقيقي قد ا�شت�شهد. 

مهمة  و�شقيقتي  والدتي  اإبالغ  م�شاألة  »بدت  وي�شيف 

عليَّ  يتوجب  وكان  منهارا  كان  والدي  يل،  بالن�شبة  �شعبة 

اأزيل  ان  ا�شتطيع  وال  ا�شت�شهد،  حممد  ان  عائلتي  اخرب  ان 

من ذاكرتي م�شهد والدتي حني علمت ان حممد قد ا�شت�شهد، 

بدعم  لقد حظينا  هلل  احلمد  فقدانه،  نتجاوز  ان  ال�شعب  من 

وموؤازرة النا�س الذين �شعروا مب�شابنا، وال ميكن ان نن�شى 

الوقفة االإن�شانية ملعايل وزير الداخلية الفريق الركن ال�شيخ 

را�شد بن عبداهلل اآل خليفة ورئي�س االمن العام اللواء طارق 

مع  تعاملوا  الذين  الداخلية  وزارة  منت�شبي  وكافة  احل�شن 

ابنهم و�شقيقهم وفقيدهم  لو ان حممد  ا�شت�شهاد حممد، كما 

جميعا، لقد وقفوا اإىل جانبنا وخففوا عنا م�شابنا، وال منلك 

�شوى ان نحمد اهلل على كل �شيء«. 

�شقة  يف  ار�شالن  حممد  ال�شهيد  عائلة  اليوم  تعي�س 

كافة  بتوفري  الداخلية  وزارة  وتكفلت  لهم  خ�ش�شت 

احتياجاتهم من حيث الرعاية ال�شحية والتعليم.

يقول »احلمد هلل نحظى بكافة اأنواع الدعم من قبل وزارة 

الداخلية التي وفرت لنا هذا ال�شكن، ووقفت اإىل جانبنا يف 

البحرين  لقيادة  الكبري  باالمتنان  ن�شعر  الظروف،  اأ�شعب 

ول�شخ�س وزير الداخلية الذي عاملنا كابنائه«. 

وي�شيف »ال ا�شتطيع اأن اأ�شف م�شاعر العاطفة الكبرية 

العزاء،  فرتة  انق�شاء  بعد  حتى  النا�س،  بها  غمرنا  التي 

وزيارتنا،  منزلنا  اىل  املجيء  على  ال�شهيد  زمالء  حر�س 

عمل  نتيجة  ابننا  نفقد  ان  معنى  متاما  يعلمون  كانوا 

ارهابي ب�شع، الزلت اليوم عندما ارى رجال امن يقومون 

بواجبهم اتذكر �شقيقي وادعو له بالرحمة وادعو املوىل ان 

يحر�شهم«.

[ �شهيد الواجب عامر عبداخلالد والذي كان عمره حني ا�شت�شهد 27 عاماً، 

حيث ا�شت�شهد يف 17 اأغ�شط�س 2013 بقرية الدير اإثر قيام االرهابيني بتفجري 

قنبلة حملية ال�شنع كانت قد اأعدت لهذه اجلرمية الغادرة، واأ�شيب عامر بجراح 

املنزل  ويف  بجراحه  متاأثرا  ا�شت�شهد  حتى  للم�شت�شفى  اأثرها  على  نقل  خطرية 

ا�شتقلبنا �شقيقه ووالدته التي بدت متما�شكة دون ان تتمكن من حب�س دموعها. 

اأم ال�شهيد »عامر هو االبن الثاين يل، كان ان�شاناً طيباً يحب عائلته  تقول 

ان يكون  كانت رغبته  بال�شرطة،  ان يعمل  اختار  اأ�شدقاء كرث،  وعمله، ولديه 

ع�شكرياً، وكاأي عائلة كنا نخطط لزواجه، كنت اأمتنى ان افرح باأوالده«.

هنا يتدخل �شقيقه االكرب بالقول »يوم ا�شت�شهاده تلقينا ات�شاالً من عمله يفيد ان �شقيقي 

ا�شيب نتيجة تفجري قنبلة يف الدير، ونقل اىل امل�شت�شفى لتلقي العالج، كنا نزوره كل يوم اإىل 

اأن ا�شت�شهد متاأثراً بجراحه«.

ويتابع »لن اأحتدث فقط عن �شقيقي عامر، بل جميع زمالئه يقومون باداء واجبهم من اجل 

االمن واأن يعي�س النا�س ب�شالم )...( بعد ا�شت�شهاد �شقيقي احاطنا اجلميع مبحبتهم ودعمهم 

االن�شاين، مواقف منت�شبي وزارة الداخلية االن�شانية واملعنوية �شنبقى ممتنني لها. وعلى راأ�شهم 

وزير الداخلية الفريق الركن معايل ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة ورئي�س االمن العام اللواء 

طارق احل�شن، ونحظى بدعم كبري من قبل وزارة الداخلية التي وفرت لنا م�شكنا منا�شبا وتكفلت 

باحتياجاتنا، وتقف اىل جانبنا وتعتز بدماء عامر التي قدمها الأجل البحرين«.

اأما اأم عامر فقالت »اليوم ا�شعر بالفخر، احلمد هلل ابني �شهيد قدم حياته من اجل البحرين، 

بهم  افتخر  وانا  ال�شرطة  يف  يعملون  اآخرين  ابناء  ولدي  به،  نفتخر  �شرف  و�شام  قلدنا  عامر 

وبعملهم، �شاأرفع راأ�شي بعامر الآخر حلظة يف حياتي«.

ا�شتقبلتنا  من  اأول  وكانت  عبدالرحمن،  عمار  الواجب  �شهيد   ]

عند الباب طفلة جميلة ال تتجاوز ثالثة اعوام، ابنة ال�شهيد الوحيدة 

»�شيخة« التي فقدت والدها قبل اأن تتقن نطق اأول حروف حياتها. 

عاماً  العمر )31(  من  ال�شهيد عمار عبدالرحمن جتاوز  يكن  مل 

حني حلق بركب ال�شهداء 3 مار�س 2014 اىل جانب ال�شهداء مالزم 

اأول طارق حممد ال�شحي من دولة االمارات العربية املتحدة ال�شقيقة 

وال�شهيد ال�شرطي حممد ار�شالن حني ا�شتهدفوا جميعا �شمن عملية 

ارهابية يف الديه، 3 اأعوام فقط عا�شتها اأم �شيخة مع ال�شهيد عمار، ترى فيها اأنها 

العمر باأكمله »تزوجنا ب�شكل تقليدي، عمار هو ابن خايل، ع�شت معه ثالثة �شنوات 

هي العمر باأكمله، مل ا�شمع منه يوما كلمة جترحني، كان �شديد االهتمام بي وبابنته«.

ماذا عن االأيام التي �شبقت ا�شت�شهاده؟ تقول اأم �شيخة »ليلة ا�شت�شهاده كنا يف 

زيارة لعائلته، وعدنا اىل املنزل الذي غادره عمار مع اأوىل �شاعات الفجر، وعندما 

يكون يف عمله خ�شو�شا يف حاالت الطوارئ ال يت�شل بنا، لكنه يف ذلك اليوم، ات�شل 

و�شوف  ابنته،  وعلى  عليَّ  االطمئنان  فقط  يريد  دقائق،  بع�شر  ا�شت�شهاده  قبل  بي 

يعاود االت�شال بي«.

اأنه  واأبلغوين  عمار  عائلة  بي  ات�شلت  �شيحدث،  ما  اأمراً  اأن  اأ�شعر  »كنت  تتابع 

بامل�شت�شفى بعد تعر�شه ال�شابة نتيجة عمل ارهابي، بعد �شاعة ات�شل خايل - والد 

عمار - وابلغني ان عمار ا�شبح يف ذمة اهلل، �شعرت انني اعي�س )كابو�شاً( اريد ان 

ا�شحو منه«.

وت�شيف »�شورته بعد ا�شت�شهاده حمفورة يف ذهني، كان دائما يقول يل عندما 

يخرج اىل العمل ان وجوهنا ال تغيب عن ذهنه، لقد حرموا ابنتي من والدها، وحرموا 

املري�شي وعمران  اآبائهم، ال فرق بني عمار وحممد فاروق واحمد  اآخرين من  اطفال 

وغريهم، كلهم �شهداء باإذن اهلل، رجالنا دفعوا دماءهم ثمناً من اأجل اأن تبقى البحرين 

بخري«.

وتختم اأم �شيخة »احلمد هلل النا�س وقفت اىل جانبنا يف م�شابنا، وزارة الداخلية 

امل�شرفة  مواقفهم  ن�شيان  اأ�شتطيع  ال  باحتياجاتنا،  وتكفلت  م�شكنا  لنا  وفرت  التي 

جتاهنا، جزاهم اهلل كل اخلري«.

شقيق الشهيد محمد: كنا نخطط
 ألداء العمرة في ذات األسبوع الذي استشهد فيه

أم الشهيد عامر: 
سأرفع رأسي بـ عمار آلخر لحظة في حياتي

أرملة الشهيد عمار عبدالرحمن: حرموا ابنتي من والدها



ال�شهيد حممد  [ مل تكن �شوى حلظات قليلة تف�شل بني ده�س 

فاروق وده�س ال�شهيد كا�شف اأحمد على نحو ال يقل ب�شاعة، وكان 

بركب  اللحاق  له  كتب  حني  عاماً  العمر 21  من  يتجاوز  مل  كا�شف 

�شهداء الواجب يف �شبيحة 16 مار�س 2011.

رحل كا�شف تاركاً وراءه اأماً واأباً واأ�شقاء، ا�شتقبلوا »االيام« يف 

ان رزق �شقيق  اآخر بعد  اليوم )كا�شف احمد(  الذي بات فيه  بيتهم 

ال�شهيد بطفل اأ�شماه على ا�شم ال�شهيد وفاًء لذكرى �شقيقه وكي يبقى 

دائما )كا�شف اأحمد( بينهم. 

يقول والد ال�شهيد »كان ترتيب ابني كا�شف - رحمه اهلل - الثاين بني االوالد، 

عمل يف ال�شرطة عامني ون�شف قبل ا�شت�شهاده، كانت رغبته ان يعمل يف ال�شرطة 

كما عملت اأنا ل�شنوات طويلة، كان �شخ�شية حمبوبة يف املحرق، ال ا�شتطيع ان اقول 

ان لديه ا�شدقاء بل النا�س جميعاً هم ا�شدقاوؤه، كان متديناً ويحافظ على �شلواته«.

يقول والد ال�شهيد »يوم ا�شت�شهاده كنت على راأ�س عملي حني �شمعت ان احد 

افراد ال�شرطة من حمافظة املحرق تعر�س ال�شابات، بعدها تلقيت ات�شاالً يفيد ان 

ولدي يف امل�شت�شفى )...( اأبلغونا انه ال زال يف العمليات ب�شبب ا�شابته البليغة، 

وبعد ما غادرت زوجتي امل�شت�شفى برفقة ابني االآخر، اأخربوين ان كا�شف يف ذمة 

اهلل«.

ا�شرتجعت  الوداع عليه وللحظات  الإلقاء نظرة  حلظات �شمت ويكمل »ذهبت 

كل �شريط حياته امامي منذ ان رزقت به ر�شيعاً اىل ان ا�شبح �شاباً يافعاً يعمل يف 

ال�شرطة، كل �شيء ا�شرتجعته يف حلظات، كنت اخطط لعقد قرانه وم�شاعدته يف 

بناء م�شجد بعد تقاعدي، يف طفولته كنت اخ�شى عليه ان يتعرث بخطواته وها هو 

م�شجى امامي«.

والدة ال�شهيد كا�شف:
 قبل ا�شت�شهاده اأو�شاين يف املنام بنف�شي

تقول والدة ال�شهيد »قبل وفاته باأيام، راأيت كا�شف يف املنام يو�شيني بنف�شي 

)...( ال ا�شتطيع االعرتا�س على حكم اهلل، هذا قدر مكتوب، فو�شت اأمري هلل، اأوؤمن 

بعدالة اخلالق قبل اأي �شيء، ال اأملك فعل �شيء �شوى ال�شالة والدعاء اأن يخفف اهلل 

عنا م�شابنا«.

�شقيق ال�شهيد كا�شف: ال نريد 
�شوى عقوبة االإعدام ملن ده�شوا رجال االأمن 

قبل  اخيه  من  ات�شاالً  لل�شهيد  االكرب  ال�شقيق  فيها عا�شف  تلقى  اآخر مرة  كان 

�شوى  نريد  ال  بكلمات،  به  اأ�شعر  ما  اأ�شتطيع و�شف  »ال  ا�شت�شهاده  من  ايام  ثالثة 

ال�شرطة، لقد خططوا لتنفيذ عمليات ده�س لرجال  عقوبة االعدام ملن قتلوا رجال 

االمن، وده�شوا ال�شهيد حممد فاروق ثم �شقيقي«. بعد عامني من ا�شت�شهاد كا�شف، 

رزق �شقيق عا�شف بطفل ا�شماه كا�شف احمد وفاًء لذكرى �شقيقه »اأريد ان يكون 

احمد  كا�شف  ان  الفرق  بيننا،  كا�شف  يبقى  ان  نريد  فقدته،  الذي  و�شقيقي  ابني 

ال�شغري هو ابني، اأما ال�شهيد كا�شف فكان �شقيقي، جزءا مني الأبي واأمي، احلمد هلل 

على كل حال«.

يف مار�س 2011 �شيع قرابة 6 اآالف �شخ�س �شهيد الواجب كا�شف احمد اىل 

مثواه االخري، يقول والده »�شعرت ان هذا عر�س كا�شف، كنت امتنى ان ازفه لعرو�شه 

التي تقدم خلطبتها قبل ا�شت�شهاده ب�شهرين، وقد رزقني اهلل ان ازفه �شهيداً. 

العمر  من  والع�شرين  الثانية  والذي جتاوز  فاروق  الواجب حممد  �شهيد   ]

حني تعر�س هو وزميله يف 16 مار�س 2011 لعملية اإرهابية متثلت يف ده�س 

متعمد ومتكرر اثناء اأدائهم الواجب على مقربة من تقاطع الفاروق. 

ُكتب ملحمد ان يلحق بركب ال�شهداء تاركاً وراءه زوجته، كانت حينها ال زالت 

يف الثامنة ع�شرة تخطط كاأي عرو�س �شابة ملقتينات بيت الزوجية واأ�شماء اطفال 

واحالم كثرية انتهت يف حلظات حتت عجالت مركبة يقودها االرهاب.

�شوى  زواجنا  على  مي�ِس  ومل  ع�شرة  الثامنة  يف  حينها  »كنت  فريدة  تقول 

اأربعة �شهور، كنت مثل اأي عرو�س تخطط للم�شتقبل مع �شريك حياتها، كنا نحلم باالطفال، 

كان حممد - رحمه اهلل - ان�شانا خلوقا، �شجاعا متدينا«.

وت�شيف »بالطبع كنت اعلم ان هناك ظروفا اأمنية متر بها البحرين وت�شتدعي بقاءه يف 

العمل، ات�شل احد زمالئه وابلغ عائلة زوجي ان حممد اأ�شيب خالل اأدائه الواجب، بعد ع�شر 

�شاعات اأبلغني اأهل زوجي ان حممد ا�شت�شهد«.

حياتي  خميلتي،  يفارق  ال  حممد  �شياراتهم،  عجالت  حتت  حياتي  ده�شوا  »لقد  وتتابع 

تغريت لالبد، اأمتنى ان ينالوا جزاءهم يف الدنيا واالآخرة«.

[ �شهيد الواجب ماجد اأ�شغر علي، والذي مل يبلغ من العمر بعد 24 عاماً عندما 

ا�شت�شهد يوم 9 ابريل 2008 يف كرزكان بعد ان تعر�شت الدورية التي كان ي�شتقلها 

اأفقد  مما  »مولوتوف«  حارقة  زجاجات  بوا�شطة  لهجوم  زمالئه  من  اثنني  جانب  اىل 

ال�شائق ال�شيطرة لتنحرف املركبة وت�شطدم بالر�شيف.. وفيما جنا زمالوؤه من امل�شري 

ذاته، �شلم ال�شهيد ماجد الروح لبارئها متاأثراً بجروح ا�شيب بها. 

يقول والد ال�شهيد ماجد »كان هو االبن االكرب يل، جمتهداً بدرا�شته، التحق بال�شرطة 

يف 9 ابريل 2005 لي�شت�شهد بعد ثالثة اعوام، كان هادئ الطباع، قليل الكالم، ي�شعر 

بامل�شوؤولية مع عائلته، وقبل ا�شت�شهاده بفرتة وجيزة تقدم خلطبة ابنة احد االقارب. 

يقول والده »كنت خارج البحرين عندما ا�شت�شهد، علمت باخلرب من خاله الذي ات�شل بي وابلغني 

يف البداية ان ماجد م�شاب، قبل ان اعرف الحقاً انه ا�شت�شهد اثناء ادائه الواجب )...( لدينا اليوم 

حفيد يحمل ا�شم ال�شهيد، نريد ان يبقى ماجد بيننا. احلمد هلل على كل حال«.

اأطفاله الثالثة  اأرملته واأم  اأحمد املري�شي حيث ا�شتقبلتنا  [ �شهيد الواجب 

واأكربهم عبداهلل، اأقل من 24 �شاعة تف�شل بني عملية ده�س ال�شهيد اأحمد املري�شي 

يف 15 مار�س 2011 يف �شرتة وعمليتي ده�س ال�شهيدين حممد فاروق وكا�شف 

اأحمد قرب تقاطع الفاروق �شباح 16 مار�س 2011 والتي جاءت �شمن �شل�شلة 

عمليات ارهابية. 

وراءه زوجة  تاركاً  يكن يتجاوز 29 عاماً،  الذي مل  املري�شي  ال�شهيد  رحل 

وثالثة اطفال..  »ح�شبي اهلل ونعم الوكيل« العبارة الوحيدة التي علقت بها ازاء 

اجلناة الذين حرموا اأطفالها من والدهم. 

ما  يعي  بداأ  عبداهلل  يكربون؟  عندما  الأبنائه  �شاأقول  »ماذا  عبداهلل  اأم  تقول 

يدور حوله، وبداأ ي�شاألني عن والده، اأحاول التما�شك وال�شرب على م�شابي الأجل 

اأبنائه، هم من بقي يل من رائحة احمد«.

�شكرنا اأم عبداهلل على ال�شماح لنا بزيارتها، واعتذرنا عن النب�س بجراح ال 

يبدو ان اخلم�شة اعوام التي انق�شت منذ ا�شت�شهاد املري�شي، قادرة على ال�شفاء 

منها.

كا�صف اأحمد » ال�صغري«

أرملة الشهيد المريسي:  ماذا أقول ألبنائه عندما يكبرون؟
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والد الشهيد كاشف أحمد: 
رزقني اهلل أن أزفه شهيدًا

أرملة الشهيد محمد فاروق: شاهدت 
فيديو دهس زوجي.. دهسوا حياتي تحت عجالت سيارتهم

والد الشهيد ماجد أصغر علي: في 9 أبريل 2005 
التحق بالشرطة ليستشهد في التاريخ ذاته بعد 3 أعوام



الوكيل المساعد للموارد البشرية: 
»الداخلية« توفر كافة احتياجات أسر شهداء الواجب

متام �أبو�صايف 

 

�لوكيل  �أمني  عبد�هلل  عادل  �لعقيد  �أكد 

�مل�صاعد للمو�رد �لب�صرية بوز�رة �لد�خلية 

�أن �لوز�رة تتكفل بتوفري كافة �حتياجات 

�أ�صر �صهد�ء �لو�جب و�لذين و�صل عددهم 

وذلك  �صهيد�ً،   17 �إىل   2011 �لعام  منذ 

تنفيذ� لتوجيهات �لفريق �لركن �ل�صيخ ر��صد بن عبد�هلل 

�آل خليفة بالوقوف على �حتياجاتهم �لأ�صا�صية، و�لتكفل 

خدمة  �لطاهرة،  دماءهم  قدمو�  �لذين  �ل�صهد�ء  باأ�صر 

للوطن.

و�أو�صح �لعقيد عادل �أمني يف ت�صريحات لـ »�لأيام« 

منها  �ل�صدد،  هذ�  م�صاريع خريية يف  نفذت  �لوز�رة  �أن 

م�صاريع »ماء �صبيل« يف جميع حمافظات �ململكة و�نتهينا 

حتى �لآن من م�صروعني بالإ�صافة �إىل �لتعاون مع وز�رة 

�لعدل و�ل�صوؤون �لإ�صالمية و�لأوقاف �لتي �أطلقت �أ�صماء 

�صهد�ء �لو�جب على بع�ض م�صاجد �لبحرين.

�إ�صابة  حالة  �آلف   3 من  �أكرث  هناك  �أن  �إىل  و�أ�صار 

بني �أفر�د �ل�صرطة، تعر�صو� لها �أثناء �أد�ئهم للو�جب يف 

�إ�صابات بليغة و�لوز�رة تتابع  �ملو�قع، بع�صها  عدد من 

حالتهم �ل�صحية عن كثب وتتكفل باإر�صال بع�ض �حلالت 

للعالج باخلارج يف حال تعذر عالجها يف �ململكة.

وتابع »هناك حالت �إ�صابة تعر�ض لها رجال �لأمن، 

مكتبي  عمل  �إىل  عملهم  طبيعة  تغيري  ت�صتدعي  باتت 

تبعاً حلالتهم �ل�صحية، وبدورنا نقوم بنقلهم وفق هذه 

�ملعطيات، كذلك لدينا بع�ض منت�صبي �لوز�رة ممن لديهم 

�لو�جب وهذ� بدوره يخلف  �أد�ء  �أثناء  ��صت�صهدو�  �أقارب 

بع�ض �لآثار �لنف�صية على �صلوكيات �لفرد وبالتايل بات 

هناك حاجة للنظر يف طبيعة عملهم لعتبار�ت �إن�صانية 

ونف�صية نتعامل معها بجدية، كما تتوىل �لوز�رة و�صع 

�إ�صابتهم  ت�صبح  ل  كي  للم�صابني  نف�صي  تاأهيل  بر�مج 

عائقا يحيل بينهم وبني ممار�صة حياتهم ب�صكل طبيعي«.

ولفت �لوكيل �مل�صاعد للمو�رد �لب�صرية بوز�رة �لد�خلية 

�إىل �أنه قد مت تخ�صي�ض مكتب للمر�جعني للوقوف على 

�ل�صهد�ء  مب�صتحقات  �ملرتبطة  �لر�صمية  �ملعامالت  كافة 

متاماً  نعلم  نحن  معامالتهم،  وت�صهيل  �مل�صابني  وكذلك 

�أن هذه �لعائالت حتملت �لكثري من �ملعاناة �لنف�صية بعد 

��صت�صهاد �أبنائها �أو تعر�صهم لإ�صابات بليغة، وهذ� يحتم 

علينا �لعمل وفق �للتز�م �لأخالقي و�لإن�صاين و�لوطني 

جتاههم، �حلمد هلل معنويات جميع �أ�صر �ل�صهد�ء عالية، 

ويدركون متاماً مدى �عتز�زنا باأبنائهم وبدورنا نحاول 

دوماً �لرتقاء مب�صتوى �خلدمات �ملقدمة لهم.

�لعقيد عادل عبد�هلل �أمني

3 آالف إصابة 
بين أفراد 
الشرطة 

تعرضوا لها 
أثناء أدائهم 
للواجب في 

عدد من 
المواقع

تخصيص 
مكتب 

للمراجعين 
للوقوف 

على كافة 
المعامالت 

الرسمية 
المرتبطة 

بمستحقات 
الشهداء
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جاللة الملك: الشهداء نالوا أعلى مراتب الشرف 
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