
أطلق المترشحان لعضوية مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية، رئيس قسم الرياضة بصحيفة “البالد” الزميل أحمد كريم، ورئيس 
الفريق السياســي بصحيفة “البالد” الزميل راشــد الغائب، برنامجهما االنتخابي، الذي ســيعمالن على تحقيقه إذا حظيا بثقة زمالء المهنة 
لعضوية المجلس الجديد. وأعلنت الجمعية في بياٍن مساء أمس إغالق باب الترشح النتخابات رئاسة الجمعية وعضوية مجلس اإلدارة.
وترشــح لشــغل منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة نائب رئيس تحرير صحيفة “بحريــن تربيون” عهدية أحمد ورئيــس تحرير صحيفة “الوطن” 

يوسف البنخليل. بينما يتنافس على مقاعد عضوية مجلس اإلدارة الثمانية المتبقية 12 مترشحا.
وتعقد الجمعية جمعيتها العمومية النتخاب مجلس جديد في التاسعة من صباح السبت المقبل بقاعة جمعية المهندسين بالجفير.

البطاقة االنتخابية للزميلين أحمد كريم وراشد الغائب

الزميل راشد الغائبالزميل أحمد كريم

قال الزميالن كريم والغائب إن البرنامج يلبي أبرز احتياجات الجسم الصحافي ويراعي تحقيق أبرز مطالبه، وفيما يأتي أبرز بنود:

التنسيق مع “تمكين” والمؤسسات الصحافية؛ . 1
لزيادة رواتب زمالء المهنة.

تسريع حصول الصحافيين على مشروعهم اإلسكاني . 2
الموعود.

التنسيق مع المؤسسة التشريعية إلصدار قانون . 3
متطور ومستنير لتنظيم الصحافة.

التحرك لحصول الصحافي على معاشين تقاعديين . 4
من خالل السعي لتأسيس صندوق تقاعد اختياري 

للصحافيين.

العمل على تسوية واحتواء الخالفات المهنية وديا، . 5
واستحداث آلية للوساطة والتحكيم قبل لجوء 

الشاكي ضد الصحافي للنيابة العامة.

تكريم الكوادر الصحافية وتشجيع الطاقات الشبابية.. 6

الدفاع عن حقوق الصحافيين.. 7

تنظيم دورات تدريبية للصحافيين بمقار عملهم.. 8

تفعيل المعايير األخالقية والمهنية بمزاولة المهنة.. 9

تنشيط لجنة اإلعالم الرياضي.. 10

ودعــا المترشــحان أحمــد كريم وراشــد الغائب، زمــاء المهنة، 
للمشــاركة بكثافــة فــي يــوم االقتــراع؛ الختيــار مجلــس إدارة 
جديــد قــادر علــى ترجمة طموحــات الصحافييــن وتطلعاتهم، 
وأن يكــون االقتــراع مبنيــا علــى معيــار اختيــار أفضــل برامج 

المترشحين وانتخاب األجدر؛ لتمثيل صوت الصحافيين.

البرنامج االنتخابي

06local@albiladpress.com
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الزميالن يطلقان برنامجهما االنتخابي لعضوية مجلس اإلدارة

كريم والغائب: التنسيق مع “تمكين” لزيادة رواتب الصحافيين

محرر الشؤون المحلية

أمضى بالمهنة 17 عاما «أمضى بالمهنة 17 عاما «

له مقاالت دورية بصحيفة “االتحاد” اإلماراتية «

يرأس حاليا قسم الرياضة بصحيفة “البالد” «

ساهم في إعداد برامج إذاعية  «
وتلفزيونية أنتجها تلفزيون البحرين

يرأس حاليا الفريق السياسي  «ترأس قسم الرياضة بصحيفة “الوطن” «
بصحيفة “البالد”

عمل بصحيفة “األيام” «

عمل مراسال لصحيفتي  «
الوطن والشرق 
السعوديتين بالمنامة

حاصل على جائزة خليفة بن سلمان  «
للصحافة عن فئة أفضل مقال بالعام 2018

خريج بكالوريوس إعالم )تخصص  «
صحافة( من جامعة البحرين

حاصل على جائزة أفضل  «
إعالمي خليجي رياضي بالعام 
2016 من االتحاد الخليجي 
للصحفيين الرياضيين

عمل صحافيا أوال  «
بصحيفة “األيام”

مع سمو الشيخ محمد بن مبارك... )2-2(
مسيرة التحديات واإلنجازات...

Û  فــي بداية القرن التاســع عشــر أصبحــت البحرين
مــن مختلــف  الحمايــة  إلــى  الحاجــة  أمــّس  فــي 
كانــت  التــي  الخارجيــة  واألطمــاع  االعتــداءات 
أراضيهــا،  وســامة  وســيادتها  اســتقالها  تهــدد 
فتوصــل حكامها آنذاك إلــى جملة من االتفاقيات 
بينهــا  مــن  العظمــى  بريطانيــا  مــع  والمعاهــدات 
معاهــدة العــام 1861م للســام والصداقــة التــي 
اعترفت الحكومة البريطانية بموجبها باستقال 
البحريــن وتعهــدت بتوفيــر الحمايــة لهــا وإدارة 

عاقاتها الخارجية.

Û  بــات واضًحــا أن الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  بعــد 
لــم تعــد عظمــى، وأصبحــت  بريطانيــا العظمــى، 
مصالحهــا  شــبكة  تكاليــف  تحمــل  عــن  عاجــزة 
ومنظومــة ترتيباتهــا الدفاعيــة في مناطق شــرق 

السويس. 

Û  وفــي الســادس عشــر مــن ينايــر 1968م أعلنــت
حكومة العمال البريطانية قرارها االنســحاب من 
منطقــة الخليــج العربــي، ممــا أدى إلــى انكشــاف 
البحرين أمنًيا ودفاعًيا وإلى خلق فراغ سياســي 
وعســكري في المنطقة شــجع حكومة شــاه إيران 
الخليــج” والتكشــير  “شــرطي  علــى تقمــص دور 
عــن أنيابهــا وتكثيــف ادعائها بالســيادة على جزر 

البحرين.

Û  وعلــى الرغــم مــن عــدم التكافــؤ والتــوازن فقــد
تصدت البحرين بكل عزيمة وثقة وثبات وبقيادة 
أميرها المغفور له بإذن هللا تعالى صاحب السمو 
الشــيخ عيســى بــن ســلمان آل خليفــة )طيب هللا 
ثــراه(، وشــقيقه وســاعده األيمــن صاحب الســمو 
الشــيخ خليفة بن ســلمان آل خليفــة، لهذه األزمة 
الخطيرة والتهديدات المرعبة وتمكنت من إطفاء 
خطر الخيار العســكري، ونقلت األزمة واستدارت 

بها إلى مسار الحل السلمي الدبلوماسي.

Û  فــي هــذه الظــروف الدقيقة، وعند هــذا المنعطف
المصيــري الخطير، وجد الشــيخ محمد بن مبارك 
نفســه، في قلب المعركة الكبرى، كانت بالفعل أم 
المعارك الدبلوماسية، فالتحدي كان مخيًفا مرعًبا 
والقضية كانت مصير أرض وشــعب والخطر كان 

يتهدد البحرين كياًنا وهوية.

Û  وبدعم من قيادة عيسى وخليفة، ووقوف شعب
البحرين الوفي وراء قيادته الحكيمة، فقد خاض 
الدبلوماســية  المعركــة  غمــار  مبــارك  بــن  محمــد 
وأدار دفتهــا بكل كفــاءة وبراعة واقتــدار، ونالت 
درة  كل  علــى  وحافظــت  اســتقالها  البحريــن 
مــن ترابهــا وســيادتها وصانــت هويتهــا العربيــة، 
وأقامت في الوقت نفســه عاقات صداقة متينة 
وتعاون وثيق مع إيران الشــاه مبنية على حســن 
الجــوار واالحتــرام المتبــادل، محققــة بذلك قول 
وبينــه  بينــك  الــذي  “فــإذا  وتعالــى  ســبحانه  هللا 

عداوة كأنه ولي حميم”.

Û  ولم يكتِف محمد بن مبارك بهذا اإلنجاز الشــامخ
بــل ظــل مواصــًا ســعيه الحثيــث بعــد أن نالــت 
فأخــذ  1971م،  العــام  فــي  اســتقالها  البحريــن 
يصــول ويجــول حــول العالــم شــرًقا وغرًبا ضمن 
جهوده ومساعيه الدبلوماسية لترسيخ استقال 
الــدول  مــع  عاقاتهــا  شــبكة  وبنــاء  البحريــن، 
كافــة، وإدماجهــا فــي المجتمــع الدولــي واألســرة 
العربيــة، وتحقيق حضورها في المحافل الدولية 
وعضويتهــا فــي المؤسســات والمنظمــات العربية 

واإلقليمية والدولية وغيرها. 

Û  وفي إطار هذا السعي زار الشيخ محمد بن مبارك
بومبــاي في العام 1972 في طريقه إلى العاصمة 
الهنديــة نيــو دلهي وســكن في فنــدق “تاج محل” 

وكنــت وقتهــا طالًبا في جامعتهــا، فحرصت على 
زيارتــه في الفندق للســام عليــه ووجدته ممتلًئا 
حيويــة ونشــاطا، ووجــدت منــه بالــغ الترحيــب 

وحسن االستقبال.

Û  اســتمر محمــد بن مبــارك في مواجهــة التطورات
واألزمات والتحديات التي كانت تعصف بالمنطقة 
تباًعــا، منهــا مواجهــة الخطــر الشــيوعي والتمــدد 
القومي وحركات السياســيين المتأسلمين، ومنها 
المنطقــة وجارتهــا  بيــن دول  العاقــات  اختــال 
إيــران علــى أثــر الثورة التــي أطاحت بالشــاه في 
العــام 1979م ورفعــت شــعار تصديــر الثــورة إلى 
دول الجــوار، جــاء بعدها تأســيس منظومة دول 
مجلــس التعــاون لدول الخليــج العربية في العام 
1981م، فنشــوب الحــرب العراقية اإليرانية التي 
العراقــي  االحتــال  ثــم  ســنوات،  ثمانــي  دامــت 
للكويت في العام 1990م، فحرب الخليج الثانية 
ثــم  العــراق  الكويــت، وحصــار  أو حــرب تحريــر 
احتالهــا مــن قبــل الواليــات المتحــدة فــي العــام 
“داعــش”  و  القاعــدة  حــركات  وانبثــاق  2003م، 
وغيرها من التحديات واألزمات، كل ذلك وغيره 
مــع قضيــة  المســتمر  التعاطــي  إلــى جانــب  كان 
الخــاف مــع قطــر حــول جزر حــوار، الــذي انتهى 
إلــى نصر دبلوماســي آخر عندمــا حكمت محكمة 
العــدل الدولية في العــام 2001م بتأكيد وتثبيت 
سيادة البحرين على هذه الجزر في عهد صاحب 
الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة ملــك 

مملكة البحرين حفظه هللا ورعاه.

Û  اًعا َيِشــع من وربمــا يــرى البعض، عن ُبعد، َبريًقا َلمَّ
منصــب وزيــر الخارجيــة، لكــن الحقيقــة تختلــف 
تماًمــا، فقــد قضــى محمــد بــن مبارك أكثــر من 35 
عاًما من عمره وزيًرا للخارجية يصارع التحديات 
واألزمــات والصعــاب، ويدافــع عــن وطــن صغيــر 

المســاحة قليــل اإلمكانــات، ويحقــق النجاحــات 
واإلنجــازات، لم يعــرف الراحة وال االســتقرار وال 
االنتظــام فــي األكل أو النــوم، فــي ســعي وحركة 
وصــاالت  الطائــرات  بيــن  دائــم  وتنقــل  دؤوب 
ومــآدب  الموحشــة  الفنــادق  وغــرف  المطــارات 
الوطــن  عــن حضــن  بعيــًدا  المملــة  الدبلوماســية 
والــدفء األســري، وقــد انعكــس تقديــر الدولة له 
فــي أوجــه كثيــرة منهــا ترقيته إلــى منصب نائب 

رئيس مجلس الوزراء في العام 2002م.

Û  في وقفتنا باألمس ذكرت أن ســمو الشيخ محمد
بن مبارك وزير الخارجية استقبلني في مكتبه في 
أول يــوم من التحاقي موظًفا بســيًطا بالعمل في 
وزارتــه في شــهر يناير من العام 1973م وأســدى 
إلــيَّ باقــة مــن التوجيهــات واإلرشــادات القيمــة، 
وبعــد عشــرة أشــهر، وبالتحديــد في شــهر أكتوبر 
مــن العام نفســه اندلعــت “حرب أكتوبــر 1973م”، 
ونتيجــة لذلــك ارتفعــت أســعار البتــرول، وأصبح 
واضًحا أن البحرين ودول المنطقة ستشهد طفرة 
أنتهــز  أن  فقــررت  واســعة،  وتنمويــة  اقتصاديــة 
هــذه الفرصة وأدخل مجــال العمل الحر، فقدمت 
استقالتي. وعلى إثر ذلك استدعاني سمو الشيخ 
محمد بن مبارك إلى مكتبه مستفســًرا عن ســبب 
االســتقالة محــاواًل ثنيــي عنهــا، وأمــام إصــراري 
قــال “إذا مــا فــي أذنــك مــاي، ليــس أمامــي إال أن 
أدعــو لك بالتوفيق، وســتبقى أبواب هذه الوزارة 
مفتوحــة لك فــي حالة رغبتك في العــودة إليها”، 
وقــد أصبحــت تلك العبــارة مصدر تشــجيع وثقة 
لي وأكبر حافز ورصيد وأكبر ســبب لنجاحي في 
مجال العمل الحر، وال تزال هذه العبارة محفورة 
فــي ذاكرتــي ال يمكــن أن أنســاها، تذكرنــي دائًمــا 
بأفعــال وتصرفــات الرجال الكبــار وتذكرني أيًضا 

بأنني في بلد خير ومحبة ووئام.

عبدالنبي الشعلة


