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جائزة ال�صحافة العربية 
فئة "ال�صحافة اال�صتق�صائية"

نهنئ اأنف�صنـا ب�صحافتنـا الوطنيـة 
لدورها الكبيـر يف تنويـر الراأي العـام

مباركا لـ “$” فوزها بجائزة ال�صحافة العربية... �صمو رئي�س الوزراء: 

امل�صوؤولة  للكلمة  مفتوحا  الف�صاء  وجعلت  احلريات  كفلت  امللك  جاللة  بقيادة  البحرين 

فخر واعتزاز للجميع وا�صتمرار ملا يحققه اأبناء اململكة من جناحات  

ودوليــا اإقليميــا  متميــزة  مكانــة  مــن  �صحافتنــا  اإليــه  و�صلــت  مــا  يعك�ــس  الإجنــاز 

�صرف اللقاء

حظيت اأ�رشة “البالد” اأم�س ب�رشف لقاء �س���احب ال�سمو امللكي الأمري 
خليفة بن �س���لمان اآل خليفة، رئي�س الوزراء، الذي حر�س على ا�ستقبال 
رئي�س واأع�س���اء جمل�س الإدارة وحمرري ال�س���حيفة يف تتويج جديد لها 
زاده���ا فخرا بعد فوزه���ا بجائزة قيمة تعك�س م���دى التميز والحرتافية 
ال�س���ديدة التي تتمتع بها “البالد”، وهي جائزة ال�س���حافة العربية عن 
فئة “ال�سحافة ال�ستق�سائية” يف الدورة ال�سابعة ع�رشة ملنتدى الإعالم 

العربي، والذي عقد موؤخرا يف دبي.
ه���ذا اللق���اء هو اإجناز مهم ي�س���جل يف �س���فحات “البالد” لي�س���اف 
لإجنازاتها التي تعتز بها، حيث يعك�س تقديًرا غالًيا من راعي ال�سحافة 
وداعم ال�س���حافيني �س���مو رئي�س الوزراء، ملا حققت���ه “البالد” وللدور 
الذي تقوم به مب�س���وؤولية �س���ديدة ومهنية عالية، م���ا مكنها من الفوز 
بجائزة ال�سحافة العربية بجدارة وا�ستحقاق، وما كان لها اأن حتقق هذا 
الإجن���از اإل يف ظل هذه الرعاية وهذا الدعم الذي ثبت اأر�س���ية را�س���خة 

حمفزة على الإبداع الإعالمي ودافعة لالبتكار ال�سحفي.
ولقد عك�س هذا اللقاء اإميان �سمو رئي�س الوزراء بال�سواعد الوطنية 
ودورها يف بناء ونه�س���ة الوط���ن، واهتمام �س���موه ومتابعته لكل اإجناز 
ي�س���جلونه يف اأي جمال وعلى اأي �س���عيد اأو حمفل، وحر�س �س���موه على 
فت���ح ب���اب التناف����س ال�رشيف بني اجلمي���ع لتعود الفائ���دة الأكرب على 
اململكة واأبنائها وتتعزز مكانتها احل�سارية على ال�سعيدين الإقليمي 

والدويل .
وقد زاد من قيمة اجلائزة التي ح�سدتها “البالد” واأهميتها اأنها تقع 
يف قلب اهتمامات �س���مو الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة، فاإذا كانت 
ال�سحافة ال�ستق�س���ائية تهتم بالواقع وت�سعى اإلى ك�سف املمار�سات 
اخلاطئة وتفعيل املحا�س���بة وامل�س���اءلة لت�سويبها وت�س���حيحها، فاإن 
�سموه هو رائد النهج امليداين يف العمل احلكومي، فال يكتفي بالتقارير 
الر�س���مية للم�س���وؤولني ول بالت�رشيح���ات الإعالمي���ة، بل يعاي���ن الواقع 
ويتاأكد بنف�س���ه من �س���ري العمل وجودة الأداء، ليكون التقييم دون اأي 

و�سيط، ولتلبي التوجيهات مطالب وطموحات املواطنني.
اإن ا�ستقبال �سمو الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة ي�سع م�سوؤولية 
جدي���دة على “البالد” لتحافظ على قد�س���ية مهنة ال�س���حافة، ولتكون 
دائًما على قدر امل�س���وؤولية والثقة ولتوا�س���ل م���ا حتققه من اإجنازات، 
م�س���تندين اإلى دعم وتوجيهات �سموه، ومتم�سكني باأن تكون “البالد” 
هي ال�س���ورة ال�س���ادقة للواقع من خالل دورها الكا�س���ف للم�س���كالت 

واملراقب للتجاوزات واملعني على النجاحات على امل�ستويات كافة .
لقد كان يوم اأم�س يوًما م�س���يًئا يف تاريخ “البالد” ويف م�س���ريتها، 
وكان���ت حلظة رائعة عندما اأهدى الزميل �س���يد عل���ي املحافظة جائزته 
ل�سمو رئي�س الوزراء، وهو ما �سيظل حمل فخر واعتزاز كبريين من قبل 

جميع اأفراد اأ�رشة “البالد”.

موؤن�س املردي
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جائزة ال�صحافة العربية 
فئة "ال�صحافة اال�صتق�صائية"

�صكرا.. يا �صاحب ال�صمو

�ص���احب  ال���وزراء  رئي����س  دوم���ا  يوؤك���د 
ال�ص���مو امللكي الأم���ر خليفة بن �ص���لمان اآل 
خليفة، اإميان �ص���موه بدور ال�صحافة والإعالم 
واأهميتمه���ا ك�رشي���ك فاع���ل يف بن���اء البحرين، 
ويحر����س �ص���موه على دع���م وت�ص���جيع اأبنائه 
ال�ص���حافيني يف البحرين وم���ن جميع الفئات، 
على بذل مزيد من اجلهد يف تقدمي ال�ص���ورة 
اجلميلة وامل�رشقة ع���ن البحرين واحلفاظ على 

اأمن البالد وا�صتقرارها.

وج���اء لقاوؤنا يوم اأم�س ب�ص���احب ال�ص���مو 
امللكي رئي�س الوزراء، �ص���من اأ����رشة “البالد” 
بعد فوز الزميل ال�صحايف �صيدعلي املحافظة 
و“الب���الد” بجائزة ال�ص���حافة العربية عن فئة 
ال�صحافة ال�صتق�ص���ائية خالل منتدى العالم 
العرب���ي يف دب���ي موؤخ���را، تكرميا �ص���اميا لنا 
جميعا من لدن �صمو رئي�س الوزراء، وت�صجيعا 
لنا جميعا على املوا�صلة وال�صتمرار، وتاأكيدا 
على ما يكنه �ص���موه م���ن تقدير واحرتام لدور 

ال�صحافة وعطاءات رجال ال�صحافة والإعالم يف 
تنوير ال���راأي العام وخدمة وطنهم وجمتمعهم 
م���ن خ���الل م���ا يقدمون���ه م���ن اإ�ص���هام وفكر 
م�صتنر ي�صهم فى دفع عجلة النماء والتقدم. 
واإهداوؤنا اجلائزة ل�ص���موه ما ه���و اإل تعبر عن 
ال�ص���كر اجلزيل لكل ما يقدمه �ص���احب ال�صمو 
امللكي رئي�س ال���وزراء املوقر لنا يف “البالد” 
من دعم وحب وم�ص���اندة وفكر، ن�صتنر جميعا 

به يف عملنا اليومي

طارق البحار

�صرف الإجناز

ما اأعظم الإجناز حني يتّوج بعد �صبعة اأيام من 
الحتفال به، ب�رشف اللقاء بقائد ملهم ورائد كبر 
لالإجنازات، ك�ص���احب ال�صمو امللكي الأمر خليفة 

بن �صلمان اآل خليفة.
فذلك اللقاء الذي مل يتجاوز يف عمره ال�صاعة، 

كان بحق مدر�ص���ة نهلنا منها ما مل يكن يف و�صعنا 
ات الكتب وحتت اأ�صقف اجلامعات. تعلمه بني دفَّ
حرارة الرتحيب، ودفء الكلمات، وال�ص���عادة 
الغام���رة مبا حققته “البالد” م���ن اإجناز م�رشف، يف 
اأحد اأكرب حمافل ال�ص���حافة العربية، كان ال�ص���مة 

البارزة على لقاء الأم�س.
ولي����س غريًب���ا عل���ى �ص���موه الحتف���اء بهذا 
الإجن���از، فه���و ال���ذي كان ول زال الداع���م الأكرب 
لل�ص���حافة وال�ص���حافيني، وكفى فخًرا اأن تكون 
“البالد” اأولى ال�ص���حف التي يبداأ �ص���موه �صباحه 

مبطالعتها، كما اأكد ذلك يف لقاء الأم�س.
وك���م ه���ي ال�ص���عادة الغام���رة الت���ي تتملك 
ال�ص���حايف حني يحوز عمل���ه واإجنازه عل���ى اإعجاب 
واهتم���ام اأعلى �ص���لطة يف البلد، مم���ا يدفعه نحو 
مزي���د من اجل���د واملثاب���رة نحو تقدمي م���ا يدعم 

م�صرة التنمية والبناء.
�صبعة اأيام ا�صتثنائية عا�صتها اأ�رشة “البالد” 
مع قرب موعد اإ�صعال �صمعتها العا�رشة، �صي�صجلها 
التاريخ، و�ص���تنق�س اأحداثها يف قلب من �صهدها 
ذكرى �صعيدة، ل ميحيها تعاقب ال�صنني والأيام.

�صيد علي املحافظة

يوما تلألأت فيه اأ�صواء ال�صحافة

“اإننا ننظر اإلى �ص���حافتنا بكل الفخر والعتزاز؛ باعتبارها منربا مهما للتعبر 
عن الراأي، ف�صال عن اأنها ذات م�صمون �صحايف واإعالمي متطور”.

تلك كانت ر�ص���الة �صامية وجهها �صيدي رئي�س الوزراء �صاحب ال�صمو امللكي 
الأم���ر خليفة بن �ص���لمان اآل خليف���ة املوقر حفظ���ه اهلل ورعاه يف الي���وم العاملي 
لل�ص���حافة، وعندما نتحدث عن ال�ص���حافة و�صيدي �ص���مو رئي�س الوزراء اأيده اهلل، 
فاإننا نتحدث عن �ص���ماء �صا�ص���عة بال حدود، وملحمة كتبت على هامة الأيام �صجلها 
التاريخ باأحرف من ذهب. عالقة متيزت بالغزارة يف املحبة واملودة، لغة ينهال من 
حروفها تقدير خا�س لل�ص���حفيني والكتاب من لدن �ص���موه اأيده اهلل الذي ت�رشفت 
ي���وم اأم����س جريدة الب���الد واإدارتاها التحريرية والتنفيذية بال�ص���الم على �ص���موه؛ 

مبنا�صبة فوز اجلريدة بجائزة ال�صحافة العربية عن فئة ال�صحافة ال�صتق�صائية.
وخ���الل اللقاء زودنا اأيده اهلل بن�ص���ائحه الأبوية، ف�ص���موه دائم���ا ميدنا بالقوة 
والعط���اء والإمي���ان الق���وي والبذل ب�ص���خاء؛ من اأج���ل البحرين، فالأق���الم الوطنية 
وال�صحافة �صالح من اأ�صلحة الدفاع عن البحرين، بل قوة �صاربة وت�صحية وافتداء. 
يوم اأم�س مل يكن يوما عاديا، بل كان يوما ينب�س بالواجب جتاه الوطن وتالألأت 
فيه اأ�صواء ال�صحافة والعمل اجلاد، واإعالء منزلة الكلمة ال�صادقة، ويكفينا فخرا يف 
اأ�رشة “البالد” اأن �ص���موه اأيده اهلل قال )اأول جريدة اأقراأها هي البالد(. وقال اأي�ص���ا 
)نهنئ اأنف�صنا بكم(... اإن هذا ال�رشف الذي حظيت به “البالد” �صيزيدنا و�صيحفزنا 
عل���ى العطاء واجلهد واملثابرة وحمل �رشف لواء الكلمة ال�ص���ادقة وال�صتب�ص���ال يف 
الدف���اع عن البحري���ن واأمنها ومكت�ص���باتها واإعالء كلمة احل���ق دون اأن نتخلف ولو 
ملرة واحدة؛ من اأجل البحرين العزيزة، نعاهد �صموكم حفظكم اهلل اإننا يف “البالد” 
�ص���نكون الدرع الواقي ململكتنا الغالية، واحل�ص���ن املنيع حلماية مكت�ص���بات هذا 

الوطن.
�ص���يدي �ص���مو رئي�س ال���وزراء حفظكم اهلل ورعاك���م.. اإن ال�ص���حافة البحرينية 
بف�ص���ل توجيهاتك���م ودعمكم وت�ص���جيعكم تقف الي���وم على القم���ة مزخرفة بنور 
الإبداع وتنوع الإجنازات، فكل ما حتقق لنا و�ص���يتحقق بف�ص���لكم، فاأنتم من �صاغ 
كل تلك النجاحات، واأوجدمت هذه الأ�صواء املذهلة لل�صحافة البحرينية حتى مالأت 

الأرجاء جمدا وروعة.

اأ�صامة املاجد

خليفة بن �صلمان.. القائد الإداري امللهم 

$ يف �صيافة باين البلد

يقول لروي امي�س: “القائد هو �صخ�س 
يرى اأكرث مما ي���رى الآخرون، ويرى اأبعد مما 
يرى الآخرون، ويرى قب���ل اأن يرى الآخرون” 
اأكرث من ثالثني عاًما من ال�صتغال يف الإدارة 
ممار�ص���ًة واطالًعا اأو�ص���لتني اإل���ى قناعة ل 
ي�صوبها اأي �ص���ك باأن ما اأورده “امي�س” هو 
احلقيقة بعينه���ا. هذا الإح�ص���ا�س يتملُكني 
دائًم���ا واأنا اأت�رشّف مبقابلة �ص���يدي �ص���احب 
ال�ص���مو امللكي الأمر خليفة بن �ص���لمان اآل 

خليفة رئي�س الوزراء املوقر. فمجل�س �صموه 
مدر�ص���ةٌ تعلمت فيها، ومل اأزل، علم الإدارة 

ونهجها الراقي عند املمار�صة. 
الإح�ص���ا�س  واأق�ص���د  الإح�ص���ا�س،  ه���ذا 
بخا�ص���ية القائد امللهم، متلكني هذا اليوم 
وبق���وة ونح���ن، اأن���ا وزمالئ���ي العامل���ني يف 
�ص���حيفة “الب���الد”، نت�رشف مبقابلة �ص���موه 
يف جمل�ص���ه العامر مبنا�ص���بة فوز ال�ص���حيفة 
بجائزة ال�ص���حافة العربية عن فئة ال�صحافة 

ال�صتق�ص���ائية، وذل���ك ع���ن مل���ف الزمي���ل 
ال�ص���اب ال�ص���حايف �ص���يد عل���ي املحافظ���ة. 
كلمات �ص���احب ال�صمو امللكي الأمر خليفة 
بن �صلمان اآل خليفة كانت لنا نربا�ًصا نر�صم 
على معامله طريقنا وحافًزا يدفعنا ويلهمنا 

دائًما اإلى الإبداع والبتكار. 
حفظ اهلل �ص���موه واأطال يف عمره واأبقاه 
ذخ���ًرا له���ذا الوطن الغ���ايل و�ص���نًدا لأبنائه 

الأوفياء.

كان ي���وم اأم����س يوًما مميزا مبعن���ى الكلمة، 
فبع���د تكرمي “البالد” بجائزة ال�ص���حافة العربية 
يف مهرج���ان الإع���الم العرب���ي بدب���ي موؤخ���را، عن 
مل���ف “التوح����س العم���راين” للزميل �ص���يد علي 
املحافظة، قلدنا رئي�س الوزراء �ص���احب ال�ص���مو 
امللكي الأمر خليفة بن �صلمان اآل خليفة باأعلى 
تكرمي، حينم���ا قال: “اأحب اأن اأب���داأ اطالعي على 
م���ا يكت���ب بال�ص���حافة املحلية بقراءة �ص���حيفة 
البالد”، فاأي م�ص���وؤولية كبرة على عاتقنا اليوم، 

واأي ت�رشي���ف نلن���اه باأن تكون �ص���حيفتنا الغالية 
يف مقدمة ال�ص���حف التي ُيتابعها �صاحب ال�صمو 

امللكي رئي�س الوزراء.
اأثناء اللقاء حر�ص���ت على ر�ص���د ردود فعل 
زمالئ���ي ال�ص���حافيني، وكن���ت اأرى يف وجوههم 
عالمات النبه���ار والفرح جمتمعة، فهم منبهرون 
باملتابع���ة الدقيق���ة ل�ص���مو رئي�س ال���وزراء لكل 
ما يكتبون���ه يف ال�ص���حيفة، ويف اجلانب الآخر مبا 
يجمعه �ص���موه من هيبة القائد وتوا�ص���ع الأب مع 

اأبنائه.
 كان بحق يوماً مميزا، �صيظل عالقا يف ذاكرة 
جمي���ع منت�ص���بي “الب���الد”، الذين ت�رشف���وا بلقاء 

�صموه.
ونحن اأمام هذا الهتمام الذي اأبداه �صموه مبا 
ُيكتب بال�ص���حافة عموما، وما ُيكتب يف “البالد” 
خ�صو�ص���ا، ل منلك اإل اأن نعاهد �صموه على بذل 
املزيد، لنكون مب�ص���توى الكلمة امل�صوؤولة، مراآة 

تعك�س واقع املجتمع مبهنية وم�صداقية.

اأحمد عبد اللطيف البحر 

عمر اجلابر

فخر وم�صوؤولية

حلظات جمد لن متحى من الذاكرة عا�صتها اأ�رشة “البالد” اأم�س عندما ا�صتقبلنا 
رئي�س الوزراء �صاحب ال�صمو امللكي الأمر خليفة بن �صلمان اآل خليفة ليبارك لنا 
�ص���موه الفوز بجائزة ال�صحافة العربية عن فئة ال�صحافة ال�صتق�صائية، التي توج 
بها الزميل �ص���يد علي املحافظة. فكلمات �صموه، التي حملت اأبلغ معاين الت�صجيع 

والتحفيز على حتقيق مزيد من الإجنازات، �صتظل خالدة يف عقولنا وقلوبنا.
متلكن���ا �ص���عور عميق بالفخ���ر وامل�ص���وؤولية يف اآن واحد عندما قال لنا �ص���موه 
“نهنئ اأنف�ص���نا بكم، �ص���حيفتكم هي الأولى، وعملكم ي�ص���تحق التقدير والثناء، 
تقومون بدوركم وتتحملون امل�ص���وؤولية”، ور�ص���خت يف اأذهاننا قيم ومبادئ نبيلة 
تع���د اأ�صا�ص���ا للنجاح حينم���ا قال لنا �ص���موه “كلكم زمالء وفريق عم���ل واحد وفوز 

�صحيفتكم هو فوز للبحرين كلها”.
كل لقاء يجمعنا ب�صمو رئي�س الوزراء ي�صكل لنا اإ�صافة كبرة ومهمة مل�صرتنا 
املهنية، فمن�ص���ة التك���رمي احلقيقية موجودة بالقرب من �ص���موه واجلائزة الأرفع 
هي ال�ص���تماع لإ�صادة �صموه وال�صرت�ص���اد بتوجيهاته ال�صامية التي ت�صع كل من 

ي�صتوعبها وي�صتنر ب�صيائها على درب التطوير والإجناز.
بعدما �ص���معنا من �صموه ما ي�رشح ال�ص���در وي�صحذ الهمم، خرجنا عاقدين العزم 
على موا�صلة العمل اجلاد باإ�رشار اأقوى، متعهدين ل�صموه باأل يقف الإجناز عند هذا 
احلد، وبدعم �ص���موه وتوجيهاته الر�ص���يدة يحدونا الأمل لالرتقاء بعملنا ال�ص���حايف 

والو�صول به اإلى العاملية.
تطوير “البالد” �ص���يكون باإذن اهلل عنوان املرحلة املقبلة، وبتوجيهات �ص���مو 
رئي����س الوزراء �ص���نعمل على تنويع اأ�ص���اليب واأدوات تقدمي الأعمال ال�ص���حافية 
بطرق تواك���ب متطلبات الع�رش، حتى يطلع العامل على اإبداعات اأبناء هذا ال�ص���عب 
العظيم، ويتعرف على قيمه و�صيمه القائمة على الت�صامح والنفتاح ودماثة اخللق.

من يت�ص���فح “البالد” يدرك مدى ارتفاع �ص���قف احلري���ات يف مملكة البحرين، 
وملف الزميل �صيد علي املحافظة ما هو اإل غي�س من في�س اأعمال قدمها والزمالء 
يف ال�ص���حيفة، توؤكد اأن اململكة تكفل حرية ال�ص���حافة وحتفظ للجميع حق التعبر 
عن الراأي بالكلمة امل�صوؤولة والنقد البناء، ول تقف اأبدا يف وجه اأي عمل يهدف اإلى 

حتقيق النه�صة والتنمية.
جميل اأن نفرح بالإجناز، والأجمل اأن ي�صاركنا العامل فرحتنا. وانطالقا من دورنا 
ك�صحافة وطنية علينا اأن ندح�س ما يروجه البع�س يف اخلارج عن البحرين بالباطل، 

عرب اإبراز ما تتمتع به اململكة من رقي وحت�رش.
جائزة ال�ص���حافة العربية الت���ي نالها الزميل املحافظة ه���ي اأولى ثمار اجلهد 
اجلماعي يف “البالد” لهذا العام، الذي نتعهد باأن نقدم خالله مفاجاآت �صارة متهد 
لنطالق���ة جديدة متكن �ص���حيفتنا من الو�ص���ول اإلى �رشائح اأو�ص���ع م���ن القراء يف 

البحرين واخلليج والعامل.

اأمين همام

�صمو ال�صحافة

من ح�ص���ن الطالع هطول اأمطار اخلر بيوم 
جميل عا�صته �صحيفة البالد. 

خ�سَّ رئي�س الوزراء �ص���احب ال�صمو امللكي 
الأم���ر خليف���ة ب���ن �ص���لمان اآل خليف���ة اأ�رشت���ه 
ال�ص���حافية بلقاء ل ميحى من الذاك���رة. عنوانه 

احلفاوة والتقدير.
مفت���اح اللق���اء فوز مل���ف ال�ص���حيفة بقلم 
ال�ص���اب ال�ص���اعد الزميل �ص���يد علي املحافظة 

باأرفع جائزة عربية لل�صحافة ال�صتق�صائية.
و�ص���ط زحم���ة اأجندة عم���ل امل�ص���وؤول الأول 
باحلكومة، ي�رش �صموه اأن يكون حا�رشا مع �صعبه، 

ويف قلبهم. 
قب���ل اللق���اء، كان �ص���موه موؤدي���ا واج���ب 
التعزي���ة، لعائلة اجلودر باملحرق، وهي فر�ص���ة 
باأفراحه���م  البحري���ن،  اأبن���اء  للق���اء  متج���ددة 

واأتراحهم.
اأم���ا عندم���ا دق���ت �ص���اعة اللق���اء، بق����رش 

الق�ص���يبية، ا�ص���طف الزم���الء بطاب���ور مهيب؛ 
للت�رشف بال�ص���الم على �ص���مو الرئي�س. ويف ذهن 
كل منه���م، اإنه �ص���يلتقي هامة عالية، وبو�ص���لة 

ال�صحافة، وذاكرة الوطن.
ي�ص���األ حكي���م الع���رب اجلميع، عن ا�ص���مه، 
ووالده، و�صكناه، وموقعه بال�صحيفة. اإنه �صوؤال 
الأب ع���ن اأحوال اأبنائه مبختل���ف القرى واملدن. 
ويح�رش بذهن �ص���موه اأ�ص���ماء رج���الت املناطق 

واأعيانها.
ملاذا ي�صاأل �صموه م�صتقبليه؟ يجيب �صموه 
اإنه داأب على ذلك؛ حلر�ص���ه عل���ى متابعة رعاية 
�ص���وؤون الأم���ة، وارتباط���ه الوثي���ق م���ع اجلميع، 

ولإ�صاعة ثقافة التوا�صل املجتمعي.
لقاء �ص���موه اأ����رشة »البالد« اأم�س م�ص���افحة 
تقدي���ر من عمي���د النه�ص���ة للكلمة امل�ص���وؤولة 

واأقالم الوحدة الوطنية.
معادلة جناح ال�ص���حافة: كتاب���ة كلمة اأمينة 

وم�ص���وؤول يق���راأ ويتج���اوب، فما بال���ك اإذا كان 
قارئك رئي�س حكومة.

ل تده����س م���ن اأن �ص���موه يق���راأ ل���ك، وم���ا 
تن�رشه “البالد” من منا�ص���دات، واأفكار، اختلجت 

مواطنني؛ لتطوير خدمات بالدهم.
كل كلمة من�ص���ورة جتد اأذنا �صاغية بديوان 
�ص���موه حت���ى ُيرف���ع احليف ع���ن املت����رشر؛ لأن 
املواط���ن اأول، كما هي »البالد« اأول �ص���حيفة، 

يقراأها �صموه بنهاراته.

تيار

اأ�ص���ّجل �ص���كرا كبرا لنائ���ب رئي�س جمل�س 
الوزراء �ص���مو ال�ص���يخ علي بن خليفة اآل خليفة 
لعبارات �صموه الرائعة عني اأمام املقام ال�صامي 

والزمالء باأ�رشة ال�صحيفة.
واأعاهد �صموه على ال�ص���تمرار باأداء واجبي 

ال�صحايف بكل اإخال�س ومهنية.

را�صد الغائب

�صمو رئي�س الوزراء يدعو جميع اجلهات لإبداء التعاون مع ال�صحافة خلدمة ق�صايا املجتمع 

املنام����ة- بنا: مبنا�ص����بة فوز �ص����حيفة 
“الب����الد” بج����ائ����زة ال�ص����ح����افة العرب���ي����ة 
وا�ص����تقبال �ص����موه جمل�����س اإدارته����ا، اأكد 
رئي�س الوزراء �صاحب ال�صمو امللكي الأمر 
خليفة ب����ن �ص����لمان اآل خليف����ة “اأننا نهنئ 
اأنف�ص����نا ب�ص����حافتنا الوطنية مل����ا تقوم به 
م����ن دور كب����ر يف تنوير ال����راأي العام جتاه 
ق�صاياه وما يهمه حمليا واإقليميا ودوليا”.

وقال �صموه: “اإننا م�صاندون لتوجهات 
�ص����حافتنا الوطني����ة، وداعم����ون حلرياتها، 
ومق����درون ر�ص����دها ق�ص����ايا املواطن����ني، 
يف  القيم����ة  املعلوم����ات  وا�صتق�ص����اوؤها 
اأهدافها وم�ص����مونها، ومنه����ا جريدة البالد 

التي ت�صطلع بدور وطني كبر”.
واأكد �ص����احب ال�ص����مو امللك����ي رئي�س 
ال����وزراء اأن مملك����ة البحرين بقي����ادة عاهل 
البالد �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 
اآل خليفة قد كفلت احلريات كافة، وجعلت 
الف�ص����اء مفتوحا اأمام الكلمة امل�صوؤولة مما 
مثل بيئة خ�صبة ل�صحافتنا الوطنية لت�صل 

اإلى هذا امل�صتوى امل�رشف. 
وهن����اأ �ص����احب ال�ص����مو امللك����ي رئي�س 
ال����وزراء �ص����حيفة “الب����الد” اإدارة وحتريرا 
لفوز ال�ص����حيفة بجائزة ال�ص����حافة العربية 
ع����ن فئ����ة ال�ص����حافة ال�صتق�ص����ائية خالل 
منت����دى الإعالم العربي، فيم����ا اأرجعت اأ�رشة 
“الب����الد” الف����وز به����ذه اجلائ����زة العربي����ة 
الرفيعة ملا حتظى به ال�ص����حافة البحرينية 
من دعم واإ�صناد من �صاحب ال�صمو امللكي 
رئي�����س الوزراء الذي هياأ له����ا اأجواء الإبداع 
والتمي����ز والت�ص����جيع م����ا جعله����ا تناف�����س 
كربيات ال�صحف العربية يف هذه امل�صابقة 

وتتفوق عليها.
وكان �ص����احب ال�ص����مو امللك����ي رئي�س 
الوزراء قد ا�ص����تقبل جمل�س اإدارة “البالد” 
يتقدمه����م رئي�س جمل�����س الدارة عبدالنبي 
ال�ص����علة والإدارتني التنفيذية والتحريرية 
يتقدمها الرئي�����س التنفي����ذي اأحمد البحر، 
ورئي�����س التحري����ر موؤن�س امل����ردي، ومدير 
التحري����ر اأمي����ن هم����ام، وروؤ�ص����اء الأق�ص����ام 
التحريرية والإدارية، وال�ص����حايف �صيد علي 
املحافظة الفائز بجائزة ال�ص����حافة العربية 

عن فئة ال�ص����حافة ال�صتق�ص����ائية مبنتدى 
الإعالم العربي ال����ذي نظمته دولة الإمارات 

العربية املتحدة ال�صقيقة.
وخ����الل اللق����اء، رحب �ص����احب ال�ص����مو 
امللك����ي رئي�����س ال����وزراء برئي�س واأع�ص����اء 
جمل�س اإدارة �ص����حيفة “الب����الد” وكوادرها 
التحريرية والإدارية، وهناأهم �ص����موه بفوز 

�ص����حيفة البالد بجائزة ال�ص����حافة العربية، 
موؤكدا �ص����موه اأن اجلائزة املرموقة تعك�س 
م����ا و�ص����لت اإلي����ه ال�ص����حافة البحرينية من 

مكانة متميزة اإقليميا ودوليا.
واأكد �ص����احب ال�ص����مو امللك����ي رئي�س 
ال����وزراء اأن جهود �ص����حافة البحرين يف ن�رش 
الفك����ر التنوي����ري ومواكب����ة حرك����ة التقدم 

والزده����ار والهتم����ام بق�ص����ايا املجتم����ع، 
كانت و�ص����تظل عل����ى الدوام مو�ص����ع فخر 

وتقدير.
واأك����د �ص����موه اأن ف����وز “الب����الد” بهذه 
للجمي����ع،  واعت����زاز  فخ����ر  مبع����ث  اجلائ����زة 
وا�ص����تمرارا مل����ا يحقق����ه اأبن����اء اململكة من 
جناحات متميزة يف املجالت كافة، م�ص����يدا 

�صموه مبا يتمتع به اأبناء اململكة من قدرات 
وطاقات وما يحظ����ون به من مكانة وتقدير 

على امل�صتويني الإقليمي والدويل.
واأ�صاد �صموه بالدور املهم الذي تقوم 
به �صحيفة البالد ومنت�صبيها كافة يف تنوير 
الراأي العام وخدمة ق�ص����ايا املجتمع واإبراز 

الوجه احل�صاري وامل�رشق ململكة البحرين.
ال�ص����حافة  “رج����ال  اإن  �ص����موه  وق����ال 
ي�ص����طلعون مب�ص����وؤوليات ومه����ام كب����رة، 
ون�ص����عد مبا يقدمون����ه من عطاء متوا�ص����ل 
يف خدم����ة وطنهم وجمتمعه����م، وما يحظون 
ب����ه من تقدي����ر واح����رتام يجعله����م فائزون 

ومقدرين يف كل حمفل ومنا�صبة”.
واأ�صار �صموه اإلى اأن ال�صحافة البحرينية 
حتظ����ى بالعديد م����ن الك����وادر والكفاءات 
الوطنية من �صحافيني وكتاب و�صلوا اإلى 
م�ص����تويات عالية من املهني����ة والتطور يف 

الر�صد والتحليل.
ونوه �ص����موه اإلى حر�ص����ه �صخ�صيا على 
متابعة كل ما تن�رشه ال�صحف من مو�صوعات 
وق�ص����ايا تتعل����ق باحتياج����ات املواطن����ني 
والتفاعل مع ق�صايا الوطن يف اإطار يحر�س 
على تعزيز الوحدة الوطنية وم�صاندة جهود 

التنمية التي ت�صهدها اململكة.
واأك����د �ص����موه دع����م احلكوم����ة ملهن����ة 
ال�ص����حافة يف اأداء ر�صالتها النبيلة يف خدمة 
املجتمع، داعيا �ص����موه جمي����ع اجلهات اإلى 
اإب����داء التع����اون والتج����اوب املطل����وب م����ع 
ال�ص����حافة يف كل ما يخدم ق�ص����ايا املجتمع 

ويحقق تطلعات املواطنني.
م����ن جانبه، ع����رب عبدالنبي ال�ص����علة عن 
وكل  “الب����الد”  �ص����حيفة  وتقدي����ر  �ص����كر 
منت�ص����بيها ل�صاحب ال�ص����مو امللكي رئي�س 
ال����وزراء على ما يوليه �ص����موه م����ن اهتمام 
بال�صحافة البحرينية، منوها بحر�س �صموه 
عل����ى ت�ص����جيع الرتق����اء بالعمل ال�ص����حايف 
باململك����ة، وم����ا يحمله �ص����موه م����ن تقدير 
عال لعط����اء ال�ص����حافة البحريني����ة ودورها 
يف التعب����ر ع����ن نب�س املجتمع وق�ص����اياه، 
تاأكي����دا لإمي����ان �ص����موه ب����دور ال�ص����حافة 
والإعالم واأهمية دورها املوؤثر ك�رشيك فاعل 

يف بناء النه�صة وتنوير املجتمع.
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