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الف���وز الكبري والغايل الذي حققته “البالد” يوم 
اأم�س يف الن�سخة الثالثة من جائزة خليفة بن �سلمان 
لل�س���حافة اإجناز م�رشف مل ياأت وليد ال�سدفة اأو من 
ف���راغ، بل كان حم�س���لة طبيعية ملنظوم���ة متكاملة 

توافرت فيها جميع مقومات النجاح.
ما ت�سهده ال�سحافة يف مملكة البحرين من حرية 
وانفتاح يعود الف�س���ل فيه اإل���ى الرعاية واالهتمام 
الكبريي���ن اللذي���ن يوليهما رئي�س الوزراء �س���احب 
ال�س���مو امللك���ي االأمري خليفة بن �س���لمان اآل خليفة 
لل�سحافة وال�سحافيني، وحر�س �سموه الدائم على 
تهيئة املناخ املالئم الذي ت�س���تطيع اأن توؤدي فيه 
ال�سحافة ر�سالتها النبيلة للنهو�س باملجتمع وعيا 
وفكرا وثقافة، ومتار�س دوره���ا الوطني باعتبارها 

�سلطة رابعة.
�ساحب ال�س���مو امللكي االأمري خليفة بن �سلمان 
اآل خليفة يوؤكد دائما اأهمية تعاون امل�س���وؤولني مع 
ال�س���حافة، ولي�س���ت جل�س���ة جمل�س الوزراء االإثنني 
املا�سي ببعيدة، اإذ حث �س���موه الوزارات واالأجهزة 
احلكومية كافة، خ�سو�س���ا ال���وزارات اخلدمية، على 
التعاون البناء مع ال�سحافة وت�سهيل ح�سولها على 
املعلوم���ات؛ لتكري�س دورها التنويري ور�س���التها 

النبيلة كمراآة عاك�سة لق�سايا و�سوؤون املجتمع.
يف ظ����ل اأجواء احلري����ة واالنفتاح التي تعي�س����ها 

البحرين يف عهد جاللة امللك، والتي اأر�سى قواعدها 
�س����مو رئي�����س ال����وزراء، مل يج����د الفائ����زون بجائزة 
خليفة بن �س����لمان لل�س����حافة وجميع ال�س����حافيني 
املميزين يف اململك����ة اأي عقبات حتول دون اإطالق 
العنان الأفكارهم وتطويع اأقالمهم الر�سيقة خلدمة 

وطنهم.
الفائ���زان من “الب���الد” بهذه اجلائ���زة الرفيعة 
عن فئتي عمود الراأي والتحقيق ال�س���حايف الزميالن 
اأحمد كرمي وعلوي املو�سوي وجدا يف هذه املنظومة 
لالإب���داع  واملحف���زة  امل�س���جعة  البيئ���ة  املتكامل���ة 
والتميز؛ فجاء فوزهما باجلائزة تكليال جلهد جماعي 

وحر�س �س���ادق م���ن جمي���ع العامل���ني يف “البالد” 
لالرتقاء اإلى م�ستوى الطموح التطلعات.

حر�س جميع العاملني يف “البالد” على موا�س���لة 
النج���اح والتميز اأثم���ر الفوز يف فئتني من اأ�س���ل 4 
فئ���ات جلائزة خليفة بن �س���لمان لل�س���حافة، ولعل 
اأك���ر دلي���ل يوؤك���د اأن ه���ذا الف���وز الكب���ري مل يكن 
ولي���د ال�س���دفة اأنه حتق���ق بعد اأقل من �س���هر على 
فوز الزميل �س���يد علي املحافظة بجائزة ال�س���حافة 

العربية عن فئة ال�سحافة اال�ستق�سائية.
“البالد” ت�س���تمد طاقته���ا االإيجابية الكبرية من 
�سمو رئي�س الوزراء، الذي ي�سجع االإبداع واملبدعني، 

ويقدر ال�سحافة وال�سحافيني، ويحر�س على توفري 
كل فر�س النجاح جلميع اأبناء هذا البلد. يف ظل هذه 
الرعاي���ة الكرمي���ة اأ�س���بح الطريق ممه���دا واالأجواء 
مهياأة لتحقيق االإجناز تلو االإجناز. وحتتفل “البالد” 
اليوم باأغل���ى اجلوائز الوطنية، وه���ي جائزة خليفة 
بن �س���لمان لل�س���حافة وه���ي مازال���ت تعي�س فرحة 
الفوز بجائزة ال�سحافة العربية التي فاز بها الزميل 
�س���يد علي املحافظة، هذا العام حاف���ل باالإجنازات 
ل�”الب���الد” ونعد قراءن���ا االأعزاء باملزي���د، واأي فخر 
ينتابنا ونحن ُنكرم لطرح مو�س���وعات وق�سايا تهم 

النا�س وتتناول �سوؤون حياتهم اليومية.

جائزة خليفة... �سمو ال�سحافة

لـ“$” والــعــربــيــة  الــوطــنــيــة  ــــــازات  الإجن ـــام  ع  2018
ال��وزراء رئي���س  �س��مو  م��ن  الإيجابي��ة  طاقته��ا  ت�س��تمد   ”$“
الإجناز حتقق بعد الفوز بجائزة ال�شحافة العربية باأقل من �شهر
جمي��ع العاملني يف  “$” حري�س��ون على موا�س��لة النج��اح والتميز
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الأقالم الوطنية برهنت على دور الكلمة يف الوعي
الوزراء: رئي�س  �سمو  وعمود...  حتقيق  اأف�سل  عن  �سلمان  بن  خليفة  جائزتي  “$” حت�سد 

ال�سحافة با�ستنارته��ا كانت وال تزال خري معني جلهود احلكومة يف النهو�س باملجتمع 

اإنن��ا نك��ّن لرج��ال ال�سحاف��ة واالإع��ام كل تقدي��ر فهم ق��ادة ال��راأي واأعم��دة الفكر
تك��رمي املبدع��ن ه��و تعب��ر ع��ن م��دى تقديرن��ا لعطائه��م املتج��دد يف خدم��ة الوط��ن

�س���موه  ل���دى تف�ّس���ل   / بن���ا   - املنام���ة 
بتك���رمي الفائزي���ن بجائزة “خليفة بن �س���لمان 
لل�س���حافة”، حّيا رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو 
امللك���ي الأم���ر خليفة ب���ن �س���لمان اآل خليفة، 
جه���ود وعطاءات رجالت ال�س���حافة البحرينية، 
وما يقدموه من اإبداع م�س���تنر يف خدمة الوطن، 
والنهو�س باملجتمع، من خالل التم�سك الثابت 
باأمانة الكلمة امل�سئولة واإدراك تاأثرها العميق 

يف م�سار حياة الأمم وال�سعوب.
واأكد �سموه اأن �سحافة البحرين مبا متتلكه 
من طاقات مبدعة ا�ستطاعت اأن حتجز لها مكاًنا 
متميًزا على خارطة العمل ال�س���حفي املتميز يف 
املنطق���ة، مرتكزة يف ذلك على ما تتحلى به من 

مهنية ومو�سوعية ر�سينة.
واأ�ساف �س���موه اأن لل�س���حفيني يف مملكة 
ب���كل  العالي���ة ويحظ���ون  البحري���ن مكانته���م 
التقدير نظ���ر تفانيهم واإخال�س���هم لوطنهم، 
م�س���يًدا �س���موه باإ�س���هامات رج���ال ال�س���حافة 
والإع���الم وم���ا يحققونه من اإجن���ازات م�رشفة يف 
املحاف���ل الإقليمية والدولي���ة والتي عززت من 

�سمعة ومكانة ال�سحافة الوطنية.
وق���ال �س���موه: “اإن تك���رمي املبدع���ني من 
ال�س���حفيني والكت���اب، ه���و تعب���ر ع���ن مدى 
تقديرن���ا لعطائهم املتج���دد يف خدمة الوطن، 
والعتزاز بتميزهم والتزامهم بالر�سالة النبيلة 

ملهنة ال�سحافة ودورها يف التنوير”.
واأكد �س���موه اأن الحتفال بيوم ال�س���حافة 
البحرينية كل عام يعد منا�س���بة لالحتفاء بعطاء 
ال�س���حافة البحريني���ة ذات التاري���خ العري���ق، 
م�س���دًدا �س���موه على اأهمية التكرمي كو�س���يلة 
حلف���ز الإب���داع وت�س���جيع الأجي���ال اجلديدة من 
ال�س���حفيني لبذل مزيد م���ن اجلهد على طريق 

تطوير ال�سحافة الوطنية والرتقاء بها.

وكان �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء 
قد تف�س���ل ف�س���مل برعايته الكرمية وح�سوره 
احلف���ل ال���ذي اأقامت���ه وزارة �س���وؤون الإع���الم 
�س���باح اليوم بفندق الريتز كارلتون مبنا�س���بة 
ي���وم ال�س���حافة البحريني���ة، وال���ذي مت خالل���ه 
تك���رمي الفائزين بجائ���زة “خليفة بن �س���لمان 

لل�سحافة”، يف ن�سختها الثالثة.
وبه���ذه املنا�س���بة، هن���اأ �س���احب ال�س���مو 
امللكي رئي����س الوزراء الكتاب وال�س���حافيني 
الفائزي���ن بح�س���ولهم عل���ى اجلائزة، م�س���يًدا 
�س���موه بامل�س���توى الراق���ي ال���ذي متي���زت به 
م�س���اركات جميع ال�س���حفيني الذي���ن تقدموا 
للجائ���زة، والذي يعك�س ما تتمتع به ال�س���حافة 
البحريني���ة من مهني���ة وحرفية، متمنيًّا �س���موه 

لهم مزيًدا من النجاح والتوفيق.
ال�س���حافة  باختي���ار  �س���موه  رح���ب  كم���ا 
ال�س���عودية ك�س���يف ����رشف للحف���ل، جت�س���يًدا 
لعم���ق الروابط الأخوية التي تربط بني البلدين 
وال�سعبني ال�س���قيقني، ولدور ال�سحافة البناء 
يف م���د ج�س���ور التوا�س���ل الثقايف واحل�س���اري 
وتر�سيخ دعائم التقارب الفكري بني ال�سعبني 

ال�سقيقني.
ون���ّوه �س���موه مب���ا تتمي���ز به���ا ال�س���حافة 
ال�س���عودية من كفاءة ومهنية ونهج مو�سوعي 
الق�س���ايا  ملختل���ف  تناوله���ا  يف  ر�س���ني 
م�س���اركة  اأن  �س���موه  موؤك���ًدا  واملو�س���وعات، 
ال�سحافة ال�سعودية يف الحتفال ت�سكل فر�سة 
لت�س���ليط ال�س���وء على اأهمية تعزيز التعاون يف 

املج���ال ال�س���حفي والإعالمي لتقوي���ة الروابط 
بني ب���ني دول جمل����س التعاون ل���دول اخلليج 

العربية.
واأ�ساد �س���موه بالدور الرائد الذي تقوم به 
ال�س���حافة البحرينية يف الرتقاء بوعي املجتمع 
وثقافت���ه، موؤكًدا �س���موه اأن �س���حافة البحرين 
با�س���تنارتها كانت ول ت���زال خر معني جلهود 
باملجتم���ع وموا�س���لة  النهو����س  احلكوم���ة يف 

م�سرة التنمية والتقدم.
واأك���د �س���موه اأن ما ت�س���هده ال�س���حافة يف 
مملكة البحري���ن من تطور وازدهار هو انعكا�س 
لديناميكية وحيوية املجتمع البحريني وحت�رشه 
يف ظل م���ا ينعم به من اأج���واء احلرية والنفتاح 
وما يولي���ه عاهل البالد �س���احب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�س���ى اآل خليفة من اهتمام ب�س���مان 
حرية الراأي والتعبر يف اإطار ما يكفله الد�ستور 

والقانون.
وقال �س���موه: “اإننا نكّن لرجال ال�س���حافة 
والإع���الم كل تقدير، فهم قادة ال���راأي واأعمدة 
الفكر، ولهم يف املجتمع ويف نف�س���ي �سخ�س���يًّا 

مكانة رفيعة”.
واأ�سار �سموه اإلى اأن الأقالم الوطنية برهنت 
يف كل الظ���روف عل���ى الدور املوؤث���ر للكلمة يف 
وتفني���د  احلقائ���ق  واإي�س���اح  الوع���ي،  تنمي���ة 
املغالطات، م�سًرا �سموه اإلى اأن ذاكرة الوطن 
�ستظل ت�س���تذكر بالتقدير والعرفان املواقف 
امل�سيئة لل�سحافة الوطنية يف مواجهة حمالت 
الت�س���ويه والتزييف، ودورها الب���ارز يف الدفاع 

عن الوطن �سد ما يتهدده من اأخطار.
وا�س���تذكر �س���موه ب���كل تقدي���ر واعت���زاز 
اإ�س���هامات ال���رواد الأوائل للعمل ال�س���حايف يف 
اململكة الذين اأ�س�سوا دعائم ال�سحافة املهنية 
الر�سينة ور�سخوا مبادئ وقيم اأ�سهمت يف بناء 
جيل واع ي�س���ر على ذات ال���درب يف حمل اأمانة 
الكلم���ة واحلفاظ على الر�س���الة والقيم النبيلة 

لل�سحافة.
واأ�ساد �سموه باجلهود التي قامت بها وزارة 
�سئون الإعالم يف مراحل اجلائزة املختلفة، ومبا 
�س���هده احلفل من تنظيم متميز، منّوًها �س���موه 
باجلهود التي بذلتها جلن���ة التحكيم يف تقييم 

وفرز الأعمال امل�ساركة يف اإطار من املهنية.
ودعا �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء 
رجال ال�س���حافة اإلى موا�س���لة م���ا يقدمونه من 
اإبداع م�س���تنر يف خدمة الوطن والتم�سك باأمانة 
الكلمة ذات الأث���ر العميق يف توجيه دفة العمل 
الوطن���ي ل���كل م���ا يرتق���ي وُيعلي م���ن مكانة 

البحرين يف خمتلف املحافل.

وكان احلف���ل قد بداأ باآيات بين���ات من القراآن 
الكرمي، ثم األقى وزير �سوؤون الإعالم علي الرميحي 
كلمة رفع فيها اأ�سمى اآيات ال�سكر وعظيم المتنان 
والتقدير ل�س���احب ال�س���مو امللكي رئي����س الوزراء 
على تف�سل �سموه برعاية “جائزة خليفة بن �سلمان 
لل�سحافة” يف ن�سختها الثالثة بالتزامن مع الحتفاء 
بي���وم ال�س���حافة البحرينية والي���وم العاملي حلرية 

ال�سحافة.
وقال: “اإن مملكة البحرين بف�سل قيادة عاهل 
الب���الد �س���احب اجلاللة املل���ك حمد بن عي�س���ى اآل 
خليفة، ودعم رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي 
الأمر خليفة بن �س���لمان اآل خليف���ة، ومبوؤازرة ويل 
العه���د نائب القائ���د الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمر �سلمان 
بن حمد اآل خليفة ملا�س���ية نحو مزيد من الإجنازات 

التنموية واحل�سارية”.
واأعرب الوزير نيابة عن اأع�ساء الأ�رشة ال�سحفية 
والإعالمي���ة عن فخره���م واعتزازهم به���ذه اجلائزة 
الوطني���ة الرفيعة التي تت�رشف بحمل ا�س���م �س���موه 
الك���رمي والت���ي تربه���ن على م���دى تقدير �س���موه 
الالحمدود لل�س���حافة احلرة وامل�س���ئولة ور�سالتها 
التنويري���ة مبا يواكب م�س���رة الإجن���ازات التنموية 
ال�س���املة واملتوا�س���لة خ���الل العه���د الزاهر جلاللة 

امللك املفدى.
ونّوه اإلى اأن هذا اللقاء �س���يبقى ذكرى وطنية 
خالدة يف وج���دان الإعالم الوطني تغمرهم باأ�س���مى 
مع���اين النتماء وال���ولء للوطن وو�س���اًما غالًيا على 
�س���دور املبدع���ني واملكرم���ني وتعب���ًرا �س���ادًقا 
على اهتمام �س���احب ال�س���مو امللكي رئي�س الوزراء 

ورعايته حلرية ال�سحافة والإعالم.
واأكد اأن كلمات وتوجيهات �س���موه له �سخ�سيًّا 
وجلمي���ع ال���وزراء باأهمية التوا�س���ل مع ال�س���حافة، 
وحث جميع املوؤ�س�س���ات احلكومية على التوا�س���ل 
والرد على ت�ساوؤلت ال�سحافة، تعد اأمانة يحملونها، 
وتعبر عن اإميان �سموه باأهمية ال�سحافة يف م�سرة 

التنمية الوطنية.
واأك���د وزير �س���ئون الإعالم اأن اختي���ار اململكة 
العربية ال�س���عودية ال�سقيقة �س���يف �رشف اجلائزة 
له���ذا الع���ام، وللمرة الأول���ى من���ذ انطالقتها، يعد 
جت�س���يًدا حقيقيًّا لعمق ومتانة العالقات التاريخية 
ال�س���قيقني  البلدي���ن  ب���ني  واملتنامي���ة  الوثيق���ة 
ومتيزه���ا كنم���وذج يحت���ذى ب���ه يف الأخ���وة العربية 
والإ�س���المية، معرًبا عن تقديره واعتزازه باملواقف 
امل�رشفة والثابتة لالأ�سقاء يف ال�سعودية بقيادة خادم 

احلرمني ال�رشيفني امللك �س���لمان بن عبدالعزيز اآل 
�س���عود يف الوقوف اإلى جانب اأمن وا�ستقرار مملكة 

البحرين وم�ساندة م�سرتها التنموية.
واأك���د اأن ما يتحمل���ه الإعالم ال�س���عودي دفاًعا 
عن ق�س���ايا الأم���ة وعظم امل�س���ئولية يحّت���م علينا 
الحتفاء به، موؤكدين دعمن���ا ووقوفنا اإلى جانبه يف 
الع�رش والي�رش، م�ستذكًرا بكل فخر واعتزاز املرابطني 
من رجال البحرين وال�س���عودية واأ�س���قائهم يف احلد 
اجلنوبي، داعًيا اهلل العلي القدير اأن يرحم �سهداءنا 
ممن �سحوا باأرواحهم دفاًعا عن اأطهر بقاع الأر�س.

ث���م، األق���ى رئي����س حتري���ر جري���دة “اجلزيرة” 
ال�س���عودية، رئي�س هيئة ال�س���حفيني ال�سعوديني، 
رئي�س احتاد ال�سحافة اخلليجية خالد املالك، كلمة 
اأ�س���اد فيه���ا بتمكني القي���ادة يف مملك���ة البحرين 
ال�سحافة من حقها يف ممار�سة حرية الراأي والتعبر 
من���ذ تويل �س���احب اجلالل���ة امللك حمد بن عي�س���ى 
اآل خليف���ة عاه���ل الب���الد املفدى واإط���الق امل�رشوع 
الإ�سالحي ال�س���امل على يديه، حيث �ساهم ذلك يف 
خدمة ال�س���حافة البحرينية واأو�سلها اإلى ما و�سلت 
اإلي���ه م���ن تقدم ملح���وظ يف ه���ذه املرحل���ة املهمة 
م�س���تفيدة من تقنيات التوا�سل يف تقدمي نف�سها 

مبثل ما نراه الآن.
واأكد اأن جائزة �س���احب ال�سمو الأمر خليفة بن 
�س���لمان لل�سحافة ورعاية �س���موه لها �ساملة تظهر 
مدى اهتمام �سموه بال�س���حافة، وهو الداعم الدائم 
لل�سحافة وال�سحفيني احلري�س على اأن تبلغ اأعلى 
�سقف يف ال�سحف اخلليجية والعربية الأخرى و�سولً 
اإل���ى الأه���داف التي يقوده���ا �س���موه ويف طليعتها 
ت�سجيع ال�س���حفيني والكتاب على حت�سني اأدائهم 
واإخال�س���هم للمهن���ة وتوظي���ف اإمكاناتهم يف خدمة 

البحرين واأمتهم وق�ساياهم العربية.
واأك���د اأن البحري���ن مثلما كانت �س���من الدول 

اخلليجي���ة الأولى التي تبنت يف وقت مبكر اإ�س���دار 
�س���حف واحت�س���ان اأ�س���ماء اإعالمية لمعة وت�س���جيع 
ال���راأي وال���راأي الآخ���ر، وتقدمي نف�س���ها ك�س���حافة 
وطنية ذات ر�س���الة مو�سوعية خالدة، فقد �سبغت 
ال�س���حافة البحرينية مقالتها واأبحاثها ودرا�ساتها 
وحت���ى اأخبارها مبا يعزز اللحمة الوطنية ويدافع عن 
م�س���الح املواطن���ني ويكر�س ال�س���تقرار يف البالد 
ويدفع با�ستقالل الوطن ومن ثم ي�ساعد على اإجناح 
قيام �سعب البحرين يف ا�ستفتاء تاريخي حرم اإيران 
من اأطماعها يف �سم هذا اجلزء الغايل اإلى اأرا�سيها.
واأ�س���اد بدور وزارة �س���وؤون الإع���الم يف مملكة 
البحري���ن وم���ا تبذله من جه���د كبر وعم���ل دوؤوب 
وت�س���جيع ل���كل ما يخ���دم ال�س���حافة البحرينية، من 
حيث ال�سكل وامل�س���مون، ويدفع بال�سحفيني اإلى 
العمل اجلاد والإيجابي والبناء باجتاه خدمة م�سالح 
املواطن���ني واملحافظ���ة على املكت�س���بات الكثرة 
والكبرة التي حققتها مملكة البحرين رغم �رشا�س���ة 
التحدي���ات التي واجهتها م���ن اأعدائها واملحاولت 
الفا�س���لة التي مل تتوقف لزعزعة الأمن وال�ستقرار 

يف البالد.
واأعرب عن �س���كره على اختي���ار اإعالم اململكة 
العربية ال�س���عودية ليكون �سيف �رشف اجلائزة هذا 
الع���ام، وه���ي املرة الأول���ى التي يتم فيه���ا اختيار 
�س���يف �رشف للجائزة منذ انطالقها، معترًبا اأن ذلك 
الختي���ار �س���يلقي بظالله عل���ى الإعالم ال�س���عودي 
ليك���ون دائًم���ا يف تقدم م�س���تمر متناغًم���ا يف الروؤى 
والأه���داف والتوجهات م���ع اإعالم ال�س���قيقة مملكة 

البحرين.
بعده���ا، األق���ى رئي�س جلن���ة التحكي���م، رئي�س 
جمعية ال�س���حفيني البحرينية  موؤن�س املردي كلمة 
تقدم فيها باأ�سمى اآيات ال�سكر والتقدير والمتنان 
ل�ساحب ال�س���مو امللكي رئي�س الوزراء على تف�سل 

�س���موه برعاية اجلائزة التي ت�س���هد الي���وم دورتها 
الثالثة يف مبادرة �سامية جت�سد دعم �سموه الرا�سخ 
لل�س���حافة والإعالم وحر�س���ه على اأداء ر�سالتها يف 
املجتم���ع على النحو الأكم���ل، وتعك�س مدى الرعاية 
الكب���رة والعناي���ة اخلا�س���ة بال�س���حافة م���ن لدن 
القي���ادة مبا توليه من اهتم���ام لتعزيز حرية الكلمة 

امل�سوؤولة و�سمان احلق يف التعبر عن الراأي.
واأكد اأن “جائزة خليفة بن �س���لمان لل�سحافة” 
تظل هي الأعز كونها حتمل ا�س���م �س���احب ال�س���مو 
امللكي رئي�س الوزراء الذي يحظى بحب جميع اأبناء 
ال�سعب ولي�س الو�س���ط ال�سحفي فح�سب، حيث اإن 
ب�س���مات �س���موه التنموية والتطويرية يف كل ربوع 
اململكة �س���اهدة على عقود م���ن العمل الدوؤوب بال 
كل���ل وبكل ع���زم واإرادة كي ت�س���ر اململكة بخطى 
ثابت���ة وقوية يف ع���امل التق���دم والنه�س���ة والرخاء 
وتاأخ���ذ مكانته���ا املتقدمة بني الأم���م، وهو ما كان 
لها بف�س���ل من اهلل تعالى ثم بف�س���ل قيادة عاهل 
البالد املفدى �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 
اآل خليفة وم�س���اندة رئي�س الوزراء �س���احب ال�سمو 
امللكي الأمر جائزة خليفة بن �س���لمان اآل �س���لمان 
وبدع���م من ويل العهد نائب القائ���د الأعلى النائب 
الأول لرئي�س الوزراء �س���احب ال�سمو امللكي الأمر 

�سلمان بن حمد اآل خليفة.
ون���ّوه اإلى اأن احتفال الي���وم برهان جديد على 
اأن ال�سحافة البحرينية وعلى امتداد تاريخها تثبت 
وجودها وتقوم بدورها يف الدفاع عن ثوابت الوطن 
ومكت�س���باته وتعزيز اللحم���ة الوطنية ب���ني اأبنائه، 
وتوعي���ة الراأي العام بالق�س���ايا الوطنية والتثقيف 
بالق�س���ايا الإقليمي���ة والدولي���ة، واأن تكون نافذة 
�س���فافة للتع���رف على م�س���اكل املواط���ن وهمومه 

بروح وطنية وبكل اأمانة وم�سوؤولية.
واأ�س���اف: “اإنن���ا ي���ا �س���احب ال�س���مو، واإذ كنا 

نع���رب عن �س���عادة واعتزاز اجل�س���م ال�س���حفي بكل 
عنا�رشه بنهج �سموكم احلكيم القائم على احت�سان 
ج�س���ور  خمتل���ف  وفت���ح  وال�س���حفيني  ال�س���حافة 
التوا�س���ل معهم واإ�سداء الن�س���ح لهم، وحث جميع 
امل�س���وؤولني على اأن يظ���ل الباب مفتوًح���ا اأمامهم 
ليقوموا بدورهم يف نه�س���ة ورقي املجتمع، لنعرب 
ع���ن تطلعن���ا الدائم اإل���ى م�س���تقبل اأك���ر ازدهاًرا 
وتقدًم���ا ل�س���حافتنا الوطني���ة م���ن خ���الل دعمك���م 
الكبر واإ�سنادكم الالحمدود لل�سحافة ومبادراتكم 

النوعية الفريدة لالحتفاء بها”.
بعدها، مت عر�س فيلم ق�س���ر، فيلم ت�سجيلي 
ق�سر عن اجلائزة وما حتظى به ال�سحافة يف مملكة 
البحري���ن من اهتمام كبر من لدن �س���احب ال�س���مو 
امللكي رئي����س الوزراء، ورعاية �س���موه لل�س���حافة 

وال�سحفيني.
ث���م تف�س���ل �س���احب ال�س���مو امللك���ي رئي�س 
الوزراء بتكرمي الفائزين بجائزة “خليفة بن �سلمان 
لل�سحافة” يف ن�س���ختها الثالثة، وهم: ال�سيد علوي 
املو�سوي من �س���حيفة )البالد( عن فئة “التحقيق 
ال�س���حفي”، اأحمد ك���رمي من �س���حيفة )البالد( عن 
فئ���ة عمود ال���راأي، وهالة كمال الدين من �س���حيفة 
)اأخبار اخلليج( عن فئة املقابلة ال�س���حفية، وجملة 

“ليالينا” عن فئة اأف�سل �سورة �سحفية.
من جانبهم، اأعرب عدد من ال�س���حفيني الذين 
ح����رشوا احلف���ل ع���ن خال����س �س���كرهم وتقديرهم 
ل�ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء على ما يوليه 
�س���موه من دعم واهتمام بال�س���حافة وال�سحفيني، 
وه���و الأم���ر الذي اأتاح له���م مناخات م���ن احلرية يف 
التعب���ر عن خمتلف الق�س���ايا الوطنية بكل انفتاح 
ومبا يحقق امل�س���لحة الوطنية، موؤكدين اأن تقدير 
ا يف  �س���موه لدور ال�س���حفيني ي�س���كل منعطًفا مهمًّ
م�سرة ال�س���حافة الوطنية ويحفزها على اأن تكون 
اأك���ر تعب���ًرا ع���ن نب����س املواطنني والدف���اع عن 

الوطن.
وقالوا اإن جائزة “خليفة بن �سلمان لل�سحافة” 
تعد ترجمة واقعية ملا يكّنه �س���احب ال�سمو امللكي 
رئي�س ال���وزراء من حمبة وتقدير لالأ�رشة ال�س���حفية 
والإعالمية، والتي تفخر باحت�س���ان �س���موه ورعايته 
ال�س���حافة  اأن  موؤك���ًدا  وال�س���حفيني،  لل�س���حافة 
البحرينية متر باأزهى ع�سورها وت�سهد تطوًرا كبًرا 
على امل�ستويات كافة، وذلك بف�سل اإميان القيادة 
باأهمية دور ال�س���حافة يف دعم م�س���رة النماء التي 
تعي�س���ها مملكة البحرين وتوفر كافة ال�سبل التي 

متكنها من القيام بهذا الدور الوطني املهم.

املردي: 
ب�سمات �سمو 
الأمر التنموية 
والتطويرية يف 
كل ربوع اململكة

الرميحي: 
اللقاء �سيبقى 
ذكرى وطنية 
خالدة يف وجدان 
الإعالم الوطني 
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كل عم���ل �صحايف يجب اأن يكون عمال عدائيا بالدرجة 
الأول���ى، يقلق ما تعود عليه النا�س من اأفكار، ويخرج عن 
املاألوف وعن املوروثات والقوالب ال�ص���حفية الروتينية 
واململ���ة، ومع ه���ذا يجب اأن تكون الكلم���ات التي تكتب 
م���ن خاللها هذه الأعمال كلمات توؤمن بالتغيري، بل توؤمن 

بالتنوير.
من هذا املنطلق بداأت يف اإعداد وكتابة حتقيق حتت 
عن���وان “اأزم���ة اجلثث املتع���رة”، وهو التحقي���ق الفائز 
بجائزة �صم���و رئي�س الوزراء لل�صحافة عن اأف�صل حتقيق 

ن�رش يف العام 2017 بال�صحافة املحلية.
“الب���الد” اأخرجت اأزمة اجلث���ث املتعرة من ثالجات 
املوتى اإلى اله���واء الطلق لتنذر وتعل���ن للجميع اأن ثمة 

م�صكلة يجب اأن تو�صع لها احللول على وجه ال�رشعة.
كل هذا اجلهد اأثمر بح�ص���ول البالد على جائزة �صمو 
رئي�س الوزراء كاأف�صل حتقيق �صحفي وكذلك ح�صولها 
على جائزة �ص���مو رئي�س الوزراء لأف�ص���ل عمود �صحفي، 
وكل ه���ذا التمي���ز ج���اء ليت���وج جه���ود جب���ارة بذلها كل 
العاملني يف ال�ص���حيفة، لتنال “البالد” التاج الذي كانت 
ت�ص���تهيه من يد �صاحب ال�ص���مو امللكي الأمري خليفة بن 

�صلمان اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه.
حقيقة تقال اأن �صمو رئي�س الوزراء هو الظل الظليل 
لل�ص���حافة والعاملني فيها وهو دائما ما ي�ص���بغ �صاحبة 

اجلاللة مبف���ردات معاين التقدير والح���رام املتجددين 
لقط���اع ال�ص���حافة وال���دور ال���ذي تنه�س به عل���ى جميع 
امل�ص���تويات يف ظ���ل النه�ص���ة احلديث���ة التي ت�ص���هدها 
البحرين اإن�صانا ووطنا وكذلك الدعم املتوا�صل وانفتاح 
�ص���موه ب���كل ما له عالقة بال�ص���حافة وما ين����رش فيها عرب 
خمتلف امل�ص���احات والزوايا وما ين�رش فيه���ا من يوميات 

اجتماعية.
وياأت���ي تك���رمي �ص���مو رئي�س ال���وزراء لل�ص���حفيني 
وغريه���م من الكت���اب ليوؤكد على معاٍن كب���رية لعل اأهم 
مظاهرها اأن ال�صحافة وما تعني به من دور على ال�صعيد 
الوطن���ي هي �رشيك فاعل وموؤثر يف البناء على تلك القيم 
الرا�ص���خة يف املنظوم���ة التنموية التي حمورها الإن�ص���ان 
وغايتها الأمان ملوا�صلة النه�صة الثقافية واملعلوماتية 
الت���ي اأر�ص���ى قواعدها �ص���موه وبال���ذات بع���د اأن دخلت 
البحري���ن مرحل���ة نه�ص���ة ال�ص���حافة اليومي���ة يف زمانها 

ومكانها.
واأن تكرمي �صموه لل�ص���حافة املحلية يعطيها دفعة 
قوية للم�صي يف اأداء ر�صالتها املتطورة يف ظل الهتمام 
الال حمدود الذي توليه القيادة عرب املفردات الد�صتورية 
والقانونية حلماية حرية الراأي العام والتعبري؛ لكي توؤدي 
ر�صالتها ال�صامية على اأكمل وجه وهي �صنة حميدة جبلت 

عليها البحرين باعتبارها بلد الأ�رشة الواحدة.

اأكتب ه���ذه ال�ص���طور مبنا�ص���بة ف���وزي بجائزة 
خليفة بن �ص���لمان لل�ص���حافة عن فئة عم���ود الراأي، 
واأن���ا يف املن���زل اأمار�س دوري العائل���ي كاأب واأم يف 

اآن واحد.
توفيت زوجتي قبل ثالثة اأ�صهر تاركة يف عنقي 
ثالث وردات. حينها �صعرت اأن جميع الأبواب مقفلة 

يف وجهي.. 
كانت خ�ص���ارة فادحة و�ص���دمة عظمى ول زالت، 
فقد رحل عني ن�ص���في الآخر. ع�ص���ت معه املا�ص���ي 
وحلمت مع���ه بامل�ص���تقبل الذي بنين���اه مثلما يبني 

الأطفال قالعهم الرملية.
تتاأف���اأف ابنت���ي ال�ص���غرى ن���ور م���ن ان�ص���غايل 
بالهات���ف الذكي الذي يق���ع يف اأيدي الكثري من غري 
الأذكياء. اأنا واحد منهم على الأرجح لأنني ا�صتخدمه 

يف وقت يفر�س فيه اأن اأكون متفرغا لها.
لكنن���ي اأعمل �ص���حافيا ول اأ�ص���تطيع ترك فكرة 
تط���رق راأ�ص���ي دون اأن اأترجمه���ا اإلى مق���ال. فكرة 
ت�ص���اهي يف جنونها �ص���مكة ال�ص���لمون وهي ت�ص���بح 

بهذيان ه�صتريي عك�س التيار.
ت�ص���األني ابنتي الكربى رمي عن الع�صاء.. اأجييها 
�ص���احكا رمبا �ص���لمون!! يتميز بطعم���ه اللذيذ رغم 
�صمعته ال�صيئة. واأما حكايته الغريبة فقد قلتها لها 

فت�ص���اءلت: اأما كان من الأ�ص���هل ان ترخي زعانفها 
ملجرى النهر وت�صريح من هذا العناء؟

فكرة ال�ص���لمون لي�صت عبثية على الإطالق. ثمة 
اأه���داف نبيلة وراء ما يحدث. لذلك.. اأنا هنا باأفكاري 
)ال�صلومونية( التي مل جتعل من العمود الريا�صي.. 
ريا�ص���يا، وتن�ص���ى كل ما يحدث يف الكون! وما كان 
ا�ص���طفايف مع الفائزين بجائزة خليفة بن �ص���لمان، 

اأم�س، األ �رشفا ي�صيع يف نف�صي م�صاعر الفخر.
ف�صكرا...

�صكًرا ل�ص���مو رئي�س الوزراء على ت�رشيفنا برعاية 
احلف���ل ودعم���ه لل�ص���حافة من خ���الل ه���ذه اجلائزة 
ومن خالل تاأكيده امل�ص���تمر على حق احل�صول على 

املعلومة.
و�ص���كًرا الى اأ�رشة “البالد” على وقوفهم معي يف 
حمنتي، والى كل من وقف اإلى جانبي و�صجعني على 

ال�صتمرار من الأهل والأ�صدقاء احلقيقيني. 
و�ص���كرا اإلى من األهمن���ي.. واأخ�س بالذكر ابنتي 
ال�صغرى )نور( التي �صادف يوم اأم�س حفل تخرجها 
من الرو�صة.. واأمل التي اأ�صبحت يف طريقها لجتياز 
عتبة ال�ص���ف الثاين.. ورمي ب���كل ما حتمله من هدوء 
ال�ص���ف اخلام�س �صاعدين على و�صع النقطة الأخرية 

لهذه ال�صطور.

علوي �ملو�سوي�أحمد كرمي

جائزة �شموه... اإنه التاج الذي ن�شتهي اأفكاري ال�شلمونية قادتني لأم اجلوائز


