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يف  ال�شمولية  هي  »الأيام«  جريدة  به  تتميز  ما  اهم  ان  وا�شاف 

الخر  والراأي  للراأي  املجال  وفتح  وال�شفافية  وامل�شداقية  التغطية 

وانها ملتزمة يف مبادئها وثوابتها منذ العدد الول ل�شدورها، ونحن 

يف حمافظة العا�شمة نعترب جريدة »اليام« �شريكاً فاعالً وموؤثراً معنا 

يف عملنا واداء ر�شالتنا جتاه املجتمع البحريني.

وختم قائال »وانني اذ اأهنئ جمل�س ادارة وا�شرة التحرير وجميع 

العاملني بجريدة »الأيام« بهذه املنا�شبة ال�شعيدة واأمتنى لهم جميعا 

النت�شار ووفق  املزيد من  »الأيام«  والنجاح وجلريدة  التوفيق  دوام 

اهلل اجلميع ملا فيه خري وامن وازدهار مملكتنا الغالية يف ظل قيادتها 

الكرمية حفظها اهلل ورعاها«.

من جانبه قال حمافظ املحرق �شلمان بن هندي ان جريدة »الأيام« 

يف  الوطنية  �شوى  تعرف  ل  التي  النزيهة  ال�شادقة  بالكلمة  متيزت 

الراأي والطرح املو�شوعي.

تبواأت مكانة مرموقة يف عامل  قد  »الأيام«  ان جريدة  اىل  وا�شار 

التي  والعربية  املحلية  ال�شحف  اأوائل  من  واأ�شبحت  ال�شحافة، 

ت�شتحوذ ر�شيدا كبريا من جمهور القراء ملا حتتويه من مو�شوعات 

واملقيمني  املواطنني  تهم  التي  للق�شايا  وطرحها  متنوعة،  واأبواب 

وال�شالح العام باأ�شلوب راٍق ومتح�شر.

»الأيام« مل  اليها جريدة  التي و�شلت  املكانة  »ان  املحافظ  وتابع 

الكتاب  نتيجة ل�شتقطابها كوكبة مميزة من  كانت  بل  فراغ  تاأت من 

وال�شحفيني، من لهم باع طويل يف العمل ال�شحفي، مما جعلها تتبواأ 

مكانتها ال�شحفية املتقدمة واملتميزة بني زميالتها من ال�شحف املحلية 

واأ�شبحت  املهنة  ب�شرف  تلتزم  اأنها  اإىل  بالإ�شافة  الأخرى  والعربية 

مثالً للكلمة ال�شادقة احلرة ال�شريفة يف كل الق�شايا التي تطرحها«.

ورئي�س  الإدارة  جمل�س  رئي�س  املنا�شبة  بهذه  املحافظ  وهناأ 

لأعرب  املنا�شبة  هذه  انتهز  اإنني  قائال:  العاملني،  وجميع  التحرير 

لكل من يعمل يف جريدة »الأيام« الغراء عن عميق تقديري وامتناين، 

الوطن وخارجه،  املقروء داخل  لالإعالم  الأ�شا�شية  الدعائم  كونها من 

التي  لقيادتها  وحتية  ال�شادقة،  الوطنية  احلرة  الأقالم  لتلك  فتحية 

تربطني بها عالقات حميمة.

من جهته قال حمافظ الو�شطى مبارك بن احمد الفا�شل ان جريدة 

»الأيام« اأ�شبحت نافذة لكل املواطنني يعر�شون من خاللها �شكاواهم 

ومقالتهم التي ت�شب يف ال�شالح العام والنقد البناء الذي ل يتعر�س 

ومل  الوطن  بناء  يف  والإ�شهام  بالإ�شالح  يدفع  ما  بقدر  لالأ�شخا�س 

ال�شمل بني اأبناء الوطن الواحد.

الق�شايا  معاجلة  يف  �شاهمت  اجلريدة  ان  اىل  الفا�شل  وا�شار 

والثقافة  اخلربة  اأ�شحاب  الكتاب  اأعمدة  خالل  من  الجتماعية 

الدويل  والقت�شاد  بالوطن  �شاأن  لها  التي  القت�شادية  واملوا�شيع 

القارئ  تهم  التي  والإقليمية  والعاملية  املحلية  ال�شيا�شية  والق�شايا 

اجلريدة  املخت�شني يف  من  والتحاليل  باملعلومات  مده  البحريني يف 

وكتابها.

وختم الفا�شل قائال: اأهنئ رئي�س جمل�س الدارة ورئي�س التحرير 

واأع�شاء جمل�س الإدارة وطاقم اجلريدة من �شحفيني وكتاب وفنيني 

مبرور 24 عاماً على تاأ�شي�س جريدة »الأيام« التي �شمدت رغم كل ما 

واجهته من حتديات يف بداية التاأ�شي�س ولكن بعزم رئي�س واأع�شاء 

جمل�س الإدارة حازت على املكانة املرموقة لدى قرائها.

متيزت بالكلمة ال�شادقة والوطنية يف الراأي والطرح.. حمافظون:

»          « فتحت اآفاقًا وا�سعة حلرية الراأي والتعبري

قال حمافظ العا�سمة ال�سيخ ه�سام بن عبدالرحمن ال خليفة ان منا�سبة مرور 24 �سنة على تاأ�سي�س �سحيفة »الأيام« ت�ستوجب منا الوقوف عندها وا�ستذكار الدور الرائد واملتميز الذي 

تقوم به اجلريدة من اأجل اداء ر�سالتها العالمية الوطنية النبيلة خدمة ململكتنا الغالية وق�سايا الوطن واملواطن.

وا�سار املحافظ يف ت�سريح لـ»الأيام« مبنا�سبة مرور 24 �سنة على تاأ�سي�سها ان جريدة »اليام« وعرب �سنواتها الــ )24( قد ا�سهمت يف م�سرية التقدم والزدهار التي �سهدتها مملكتنا 

الغالية وذلك من واقع م�سوؤولياتها ودورها ور�سالتها الإعالمية الهامة واملوؤثرة.

واكد ال�سيخ ه�سام ال خليفة ان جريدة »الأيام« فتحت افاقا وا�سعة حلرية الراأي والتعبري التي ا�سبح يتمتع بها الن�سان البحريني يف هذا العهد امليمون الزاهر حل�سرة �ساحب اجلاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه.

كتب - �شهيل املجايل:

24 عيــــــــــــداً للأيـــــــــــــام

ي�سرنا ان نتقدم بخال�س التهاين والتربيكات مبنا�سبة مرور 24 عاماً على 

انطالقة جريدة »اليام« البحرينية، اجلريدة التي كانت ولزالت عالمة م�سيئة 

يف �سماء العالم البحريني الوا�سع والذي يتمتع بحرية كبرية يف العهد الزاهر 

املفدى  البالد  اآل خليفة عاهل  امللك حمد بن عي�سى  حل�سرة �ساحب اجلاللة 

لنطالقة  املناخات  لتهيئة  ال�سالحي  امل�سروع  اطالق  منذ  ورعاه  اهلل  حفظه 

العالم البحريني نحو املزيد من النفتاح والتطور.

لقد حققت جريدة »اليام« خالل ال�سنوات املا�سية من عمرها املديد خطوات 

مهمة يف تطوير الإعالم البحريني واأ�سهمت يف تقدمي ر�سالتها الإعالمية باأداء 

مهني �سهد له اجلميع بحرفيته العالية من خالل الطرح الإعالمي املبني على 

اأ�سا�س الدقة يف النقل وامل�سداقية العالية والنتقاد البناء الذي �سكل ا�سرتاتيجية 

اجلريدة ور�سالتها العالمية نحو بناء املجتمع البحريني.

تنفيذ  يف  ومرموقا  هاما  دور  لعبت  الكبري  بتاريخها  »اليام«  جريدة  ان 

التوجيهات ال�سديدة للقيادة الر�سيدة نحو ابراز ال�سورة احل�سارية عن اململكة 

يف خمتلف القطاعات، اإ�سافة اىل �سون الأ�س�س الدميقراطية وحرية العالم 

التي ن�س عليها ميثاق العمل الوطني ود�ستور مملكة البحرين ب�سورة ابداعية 

خالقة.

جميع  حتمل  »اليام«  جريدة  لتاأ�سي�س  والع�سرين  الرابعة  الذكرى  اإن 

العاملني فيها م�سوؤولية موا�سلة دورها كمنرب حر يعربرّ عن الر�سالة الوطنية 

النبيلة ونقل احلقيقة وتقدمي ال�سورة الأن�سع لوجه البحرين وت�سليط ال�سوء 

على املكت�سبات ال�سيا�سية والدميقراطية والقت�سادية والجتماعية وال�سبابية 

والريا�سية التي حتققت يف ال�سنوات املا�سية.

اإعالم  بناء  »اليام« �ستعمل على تكري�س  باأن جريدة  اننا على ثقة كبرية 

اإبراز ال�سورة احلقيقية عن املجتمع البحريني عرب  بحريني متميز قادر على 

طرح املو�سوعات والنقاط التي تو�سح حجم التطور الذي بلغته مملكة البحرين 

يف العهد الزاهر، حيث �سكلت �سفحات »اليام« على مدى ال�سنوات املا�سية 

امل�سرقة  الوطنية  الجنازات  واإبراز  املتميزة  امل�سرية  لإبراز  ح�سارية  واجهة 

ململكتنا الغالية يف ظل ال�سيا�سة احلكيمة التي اختطها جمل�س اإدارة اجلريدة.

»اليام«  جريدة  اإدارة  ملجل�س  ال�سادقة  متنياتنا  عن  نعرب  اخلتام  ويف 

والنجاح يف  نوعها  من  الفريدة  الإعالمية  م�سريتهم  موا�سلة  فيها  والعاملني 

نه�ستها  وتوؤكد حقيقة  البحرين  تخدم مملكة  التي  النبيلة  الإعالمية  مهمتهم 

الزاهرة يف �ستى املجالت.

 

 

 

نا�شر بن حمد اآل خليفة

رئي�س املجل�س العلى لل�شباب والريا�شة

رئي�س اللجنة الوملبية البحرينية

حمافظ الو�سطى حمافظ املحرقحمافظ العا�سمة
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دعم »       « الكبري جاء من اأبناء ال�سعب

كيف  الأوىل،  البدايات  عن  حتدثنا  لو   ]

متكنت »الأيام« من ك�سب ثقة القارئ البحريني 

مقارنة  بكرا  ال�سحافية  جتربتها  تزال  فيما 

باجلريدة الوحيدة التي كانت ت�سدر اآنذاك؟

تاأ�س�ست »الأيام« يف ظل وجود مطالب من النخب 

لتكون  البحرين،  يف  ثانية  جريدة  باإ�سدار  املثقفة 

رافدة لالأخبار وحا�سنة لالأقالم الوطنية. يف مار�س 

1989 كان ال�سارع البحريني على موعد مع اإ�سدار 

اإنها متيزت لأ�سباب  القول  اأ�ستطيع  اجلريدة، والتي 

اأهمها كون رئي�س حتريرها اآنذاك نبيل احلمر يحمل 

الجتاه  نحو  فقادها  ال�سحافة،  يف  اأكادميية  درجة 

ال�سحيح.

لأقالم  »الأيام«  احت�سان  فهي  الثانية  امليزة  اأما 

من ثقافات متعددة وخمتلفة، ف�سال عن كبار الأدباء 

الها�سمي  وعلوي  حداد  قا�سم  اأمثال  البحرينيني 

كما  فيها.  يكتبون  كانوا  الذين  ال�سرقاوي  وعلي 

ال�سباب،  ال�سحافيني  من  جمموعة  للجريدة  ان�سم 

كبريا  عددا  خرجت  مدر�سة  اإىل  »الأيام«  فتحولت 

الأخبار  بنقل  اأي�سا  »الأيام«  ال�سحافيني. متيزت  من 

الأخرى  املحلية ب�سكل مكثف يف حني كانت اجلرائد 

تهتم بالأخبار العربية والدولية على ح�ساب احلدث 

املحلي، ومن هذا املنطلق اكت�سبت »الأيام« �سعبيتها 

لدى ال�سارع البحريني.

بدعٍم  حظيت  »الأيام«  اأن  الكثري  يعتقد   ]

لدى  �سعوبات  تواجه  مل  وبالتايل  حكومي، 

تاأ�سي�سها، ما �سحة ذلك؟

مل يكن طريق »الأيام« مفرو�سا بالورد، بل ظهرت 

ظل  يف  جديدة  جريدة  فاإ�سدار  ع�سري،  خما�س  بعد 

بالأمر  يكن  مل  فقط  واحدة  حملية  جريدة  وجود 

ما  منها  اأخرى واجهتها،  ال�سهل، ف�سال عن حتديات 

يتعلق باجلانب املايل، غري ان الأهداف ال�سامية التي 

تكون  اأن  عليها  القائمني  ورغبة  للجريدة  ُو�سعت 

يعتقد  ال�سعوبات.  تتجاوز  جعلها  لل�سعب  �سوتا 

الدعم  اأن »الأيام« حظيت بدعٍم حكومي، لكن  الكثري 

وا�سعة  فاأ�سبحت  ال�سعب،  اأبناء  من  جاء  الكبري 

نف�سها  تغذي  ف�سارت  الإعالنات  وجذبت  النت�سار 

بنف�سها.

[ �سعت »الأيام« منذ تاأ�سي�سها اإىل »بحرنة 

اآنذاك  حتريرها  رئي�س  ُعرف  حيث  ال�سحافة«، 

عنه.  ومدافعا  البحريني  العن�سر  على  مراهنا 

واأنها  �سيما  ول  للجريدة  ذلك حتديا  �سكل  هل 

ا�ستعانت بعنا�سر �سابة خرباتها حمدودة؟

در�سوا  بحرينيون  هناك  يكن  مل  الوقت  ذلك  يف 

�سحايف  يد  على  تاأ�س�ست  »الأيام«  لكن  ال�سحافة، 

وهذا  ال�سحافيني،  من  جديد  جيل  تدريب  مبقدوره 

املحلية مراهنا  الكوادر  ما حدث، فاعتمد احلمر على 

عليها، وك�سب رهانه، واإن تعرثت الأقالم البحرينية 

بادئ الأمر اإل اأنها جنحت لحقا. اأود اأن اأ�سري اأي�سا 

اإىل اأن »الأيام« اأرادت التعوي�س عن الأقالم العربية، 

الأهم  لكن  اخلارج،  من  كتابا  ت�ستكتب  اأن  فحاولت 

املقالت  من  للعديد  ون�سرها  ترجمتها  هو  ذلك  من 

الأجنبية، وهي نقطة حتت�سب لها.

الوحيدة  اجلريدة  مع  املناف�سة  عن  ماذا   ]

اآنذاك؟

الكاأ�س.  من  املمتلئ  الن�سف  اإىل  اأنظر  �سخ�سيا، 

ُمناف�سة بقدر ما كانت مكملة للعمل  »الأيام« مل تكن 

يف  ريادتها  اإىل  اأ�سري  وهنا  البحرين.  يف  ال�سحايف 

فاأ�سدرت  املتخ�س�سني،  ميول  غذت  مالحق  اإ�سدار 

بالطفل  اهتمام  فيه  يكن  مل  وقت  يف  لالأطفال  ملحقا 

يف ال�سحافة، بالإ�سافة اإىل اإ�سدار امللحق القت�سادي 

والريا�سي والثقايف.

اإعالمي  م�سروع  �ساحبة  »الأيام«  كانت   ]

م�ساريع  يف  اأرباحها  توظف  فكانت  وثقايف، 

حدثنا  املادي.  الربح  هاج�س  عن  بعيدا  اأخرى 

عنها.

عدة  من  البحرين  يف  الثقافة  »الأيام«  خدمت  لقد 

هو  ثقايف  ملحق  اإ�سدار  عرب  البداية  فكانت  جوانب، 

اإ�سدار »�سدى  الأول من نوعه يف البحرين، اإىل جانب 

الأ�سبوع« و«بانوراما اخلليج«.

فلم  متعددة  بو�سائل  الثقافة  ن�سر  »الأيام«  اأرادت 

كتاب  فكرة  رائدة يف  كانت  بل  الثقايف،  بامللحق  تكتف 

الكتاب  موؤلفات  ون�سر  طباعة  جانب  اإىل  جريدة،  يف 

البحرينيني، كما اأ�س�ست مكتبة ك�سكول التجارية وبداأت 

ت�ستورد اأحدث اإ�سدارات الكتب العربية وبيعها باأ�سعار 

اإقامة مهرجان »الأيام« الثقايف منذ  منا�سبة، ف�سال عن 

1993، والذي حظي باإقبال جماهريي كبري، واكت�سب 

�سفة عربية ودولية، حيث كانت ت�سارك فيه دور ن�سر 

بتويل  جديرة  »الأيام«  اأن  الدولة  راأت  حتى  اأجنبية، 

تنظيم معر�س الكتاب الدويل يف البحرين.

اجلانب  عن  املوؤ�س�سات  بع�س  تغفل   ]

فماذا  حققتها،  التي  باملكانة  مكتفيًة  التطويري 

عن اهتمام »الأيام« بالتجديد يف اأ�ساليب عملها؟

بالعمل  ترتقي  اأن  البداية  منذ  »الأيام«  اأرادت 

ال�سحايف برغم توا�سع اإمكانياتها اآنذاك، فتميزت يف 

تغطية اأحداث حرب اخلليج من خالل اإ�سدارها طبعة 

م�سائية، اأدمن عليها املواطنون لأنها كانت تقدم اخلرب 

اأول باأول. ثم اجتهت اإىل الوافدين الأجانب فاأ�سدرت 

جريدة »بحرين تربيون« الناطقة باللغة الإجنليزية 

عام 1997.

من جانب اآخر، كانت »الأيام« �سباقة يف مواكبة 

عام  الإلكرتوين  موقعها  فاأطلقت  التكنولوجيا، 

يف  ال�سحافة  تطور  جمال  يف  طفرة  وكان   ،1995

البحرين، ناهيك عن اأفكار اإبداعية اأخرى، فكانت اأول 

من اعتمد �سناديق ال�سرتاك من اأجل ت�سهيل و�سول 

اجلريدة اإىل املواطن.

اإلم تعزو املكانة التي حققتها »الأيام« على امل�ستوى 

املحلي والعربي، وقدرتها على التاأثري على الراأي العام؟

اإن »الأيام« جريدة وطنية بامتياز، وهو ما جعلها 

وتنت�سر  البحريني  ال�سارع  يف  موؤثرا  دورا  تلعب 

اكت�سابها  اإىل  بالإ�سافة  املواطنني،  بني  وا�سع  ب�سكل 

احلمر  نبيل  كان  لقد  العربي.  امل�ستوى  على  �سهرة 

�ساحب فكٍر منفتح، يوؤمن اأن وجود الأقالم املنفتحة 

والبعيدة عن التطرف عامل يف جناح اجلريدة، فكانت 

ملختلف  املجال  واأتيح  تامة،  بحرية  تكتب  الأقالم 

والقوميون  الليرباليون  فيها  فكتب  الأيديولوجيات، 

والإ�سالميون، حيث اأرادت »الأيام« خماطبة ال�سعب 

البحريني مبختلف توجهاته.

اأثار  حرا  ليرباليا  �سوتا  »الأيام«  كانت   ]

اإىل  اأدى  ما  املت�سددة،  اجلماعات  بع�س  حفيظة 

ا�ستهدافها منت�سف الت�سعينات من خالل تفجري 

تعاملت  فكيف  اآنذاك،  حتريرها  رئي�س  �سيارة 

اجلريدة مع هذه احلادثة؟

لقد ظهرت »الأيام« بليربالية �سحيحة، والقارئ 

غري  العامل،  م�ستوى  على  انفتاحها  �سيلحظ  لها 

النفتاح  هذا  عار�ست  الفكرية  امل�سارب  بع�س  ان 

اأن  حني  يف  احلمراء،  للخطوط  تعديا  واعتربته 

الواقع.  يف  احلمراء  اخلطوط  تتجاوز  مل  »الأيام« 

املتعلقة  اأطروحاتها  يف  جريئة  »الأيام«  كانت  لقد 

لكن بع�س  لالأقالم احلرة،  الوطن، وكانت منربا  يف 

اجلماعات راأت يف ذلك �سررا عليها، فاأرادت اإ�سكات 

�سوتها عرب ا�ستهداف رئي�س حتريرها يف ذلك الوقت. 

بالطبع كان ذلك عمال م�سينا، اإل اأن احلادثة مل تثن 

»الأيام« عن خطها، ووا�سلت م�سريتها اإىل اليوم.

دورا  اجلديدة  الألفية  يف  »الأيام«  لعبت   ]

بارزا يف تبني امل�سروع الإ�سالحي جلاللة امللك 

والرتويج مليثاق العمل الوطني. حدثنا عنه.

كانت  الوطني  العمل  ميثاق  فكرة  ظهرت  عندما 

الإرها�سات  »الأيام«  فواكبت  بنوده،  الغالبية جتهل 

الأوىل لإ�سدار ميثاق العمل الوطني من خالل تغطية 

جوانبه. فبداأ الكتاب بدعم امليثاق من خالل اأعمدتهم، 

التحليلية  املقالت  من  العديد  اجلريدة  قدمت  كما 

حول ميثاق العمل الوطني، حتى ت�سبع البحرينيون 

مببادئ امليثاق، واأدركوا باأنه دليل اإ�سالحي لتطوير 

البحرين على خمتلف الأ�سعدة وله انعكا�سات كبرية. 

وكانت النتيجة اندفاع املواطنني بحما�سة للت�سويت 

على ميثاق العمل الوطني، وذلك من منطلق قناعاتهم 

مبا قروؤوه عنه يف »الأيام«.

الإ�سالحي  امل�سروع  اإطالق  مع  تزامن   ]

لالإعالم،  وزيرا  احلمر  نبيل  تعيني  امللك  جلاللة 

تاأثرت  فهل  »الأيام«،  عن  ابتعاده  اإىل  اأدى  ما 

اجلريدة بغيابه عنها؟

احلمر،  نبيل  با�سم  ارتبطت  »الأيام«  اأن  �سك  ل 

من  العديد  ظهرت  لالإعالم  وزيرا  ُعني  وعندما 

اجلريدة  عن  ابتعاده  كان  اإذا  ما  حول  الت�ساوؤلت 

�سيوؤثر على م�سارها، كما بداأت النخب املثقفة تقي�س 

ال�سابق  اأف�سل من موقعه  اإذا كان من�سبه كوزير  ما 

كرئي�س حترير. وعما اإذا تاأثرت »الأيام« لدى ابتعاده 

ال�سحافية  طاقته  من  جزًءا  فقدنا  اأننا  �سك  ل  عنه، 

يريد  احلمر  اأن  وجدنا  لكننا  لـ«الأيام«،  كمتابعني 

اأينما كان، فعمل فرتة توليه  الإعالم والثقافة  خدمة 

اجلوانب  من  العديد  تطوير  على  الوزارية  احلقيبة 

الإعالمية والثقافية يف البحرين، بالإ�سافة اإىل الرتقاء 

كما  ال�سحافة،  قانون  م�سروع  خالل  من  بال�سحافة 

اهتم بجميع املطبوعات بال حتيز لـ«الأيام«.

[ كيف تعاملت »الأيام« مع طفرة ال�سحف 

اجلديدة، وهل اأثرت عليها؟

املتابع مل�سرية »الأيام« منذ �سدورها وحتى اليوم 

�سيلحظ جليا اأنها �ساحبة نهج وطني مل حتد عنه، 

البحريني مبختلف  املجتمع  وحري�سة على م�سلحة 

فئاته وت�سجيع الأقالم الواعدة، وبالتايل فهي مل تتاأثر 

بظهور اجلرائد اجلديدة، وميكن قيا�س ذلك من خالل 

ن�سبة الإعالنات فيها.

من جانب اآخر، لقد هياأ انتقال اجلريدة اإىل مبناها 

اجلديد )مركز الأيام الإعالمي( عام 2008 الظروف 

ال�سحية لزيادة اإنتاجية املوظفني ومزيد من النت�سار 

واحلث  الطاقات  لتجديد  داعما  كان  حيث  للجريدة، 

على الإبداع. واأعتقد اأن القائمني على اجلريدة لديهم 

درا�سات م�ستمرة يف م�ساألة التطوير، وهو ما جعلها 

الإقبال  ان  بل  �سدورها،  منذ  م�ستواها  على  حتافظ 

على »الأيام« زاد بعد انتقالها اإىل املبنى اجلديد.

[ اأخريا، كيف تنظر اإىل »الأيام« بعد مرور 

24 عاما على تاأ�سي�سها؟

عنها  تغب  ومل  عنفوانها  يف  »الأيام«  زالت  ما 

تبقى  مناف�سة،  الإبداع، ومهما ظهرت جرائد  اأ�ساليب 

»الأيام« �ساحبة التميز يف ال�سارع البحريني.

جريدة وطنية بامتياز.. ومنه 

اكت�شبت تاأثريها على ال�شارع البحريني

منصــور سرحــان:

رائٌد مب�سرية املكتبات يف البحرين، عرفه النا�س مبحرا يف عامل الأر�سفة والوثائق، حيث ق�سى اأكرث من ثالثني 

عاما بني اأرفف الكتب يف املكتبة العامة، املوقع الذي اأتاح له تاأليف العديد من الإ�سدارات التي توؤرخ الوجه الثقايف 

البحرين، وتوجها  ال�سحافة يف  باحٌث راقب تطور  اإنه  املعلومة. كما  للباحثني عن  ثريا  للبحرين، وباتت مرجعا 

باإ�سدار كتاب »ال�سحافة يف البحرين.. ر�سد ال�سحف املتوقفة واجلارية«، وفيه ر�سد حركة ال�سحافة على مدى 

�ستة عقود ون�سف من الزمن، كانت حم�سلتها �سدور 109 مطبوعات �سحافية متنوعة، منها ما توقف وما بقي 

بريوت  جامعة  من  تاريخ  لي�سان�س  على  حا�سل   ،1945 عام  البحرين  مواليد  من  �سرحان  من�سور  الدكتور  م�ستمرا. 

العربية �سنة عام 1972، وعلى لي�سان�س يف علم املكتبات من جامعة بومباي بالهند �سنة 1980. كما ح�سل على ماج�ستري مكتبات 

ومعلومات من كلية ليدز للتكنولوجيا بربيطانيا �سنة 1985، وعلى دبلوم الإدارة التنفيذية من جامعة البحرين �سنة 1990. وهو 

موؤ�س�س جمعية املكتبات البحرينية، وع�سو باملكتب التنفيذي ملجل�س اأمناء املكتبة القومية املركزية بليبيا.

»الأيام« التقت مدير املكتبة الوطنية مبركز عي�سى الثقايف من�سور �سرحان يف حديٍث حول اأ�سل احلكاية، �سرية 

»الأيام« التي بداأت عام 1989، واأبرز املحطات التي مرت بها و�سول اإىل اليوم. وفيما يلي ن�س املقابلة:

صاحبة الريادة 
في مواكبة 
التكنولوجيا 

وإصدار المالحق 
المتخصصة

المتابع لمسيرة 
»األيام« منذ 

صدورها وحتى 
اليوم سيلحظ جليا 

أنها صاحبة نهج 
وطني لم تحد عنه
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ال�سيا�سية  الق�سايا  املهنية، امل�سداقية، واجلراأة يف تناول خمتلف  العمق،  القّراء من جميع �سرائح املجتمع، حني وجدوا فيها  اإ�سافة نوعية، اجتذبت  »منذ انطالقتها يف ف�ساء ال�سحافة املحليّة، �سّكلت 

واالجتماعية، بروح ناقدة، وبرثاء فكري وثقايف«.

هذه ع�سارة اآراء �سيا�سيني وبرملانيني و�سوريني تفاعلوا وما زالوا مع �سحيفتهم »االأيام«، التي يعتربونها ال�سحيفة التي �سّكلت نقلة نوعية يف عامل ال�سحافة يف البحرين، وارتقت بالعمل االإعالمي، حتى 

اأ�سبحت مدر�سة تخّرج ع�سرات ال�سحفيني.

وراأى �سيا�سيون وبرملانيون و�سوريون، اأن والدة �سحيفة »االأيام«، كانت تعني بالن�سبة لهم والدة عامل ال�سحافة احلقيقي يف البحرين، اإن عرب الكوادر ال�سحفية التي اجتذبتها اأو خّرجتها يف مدر�سة 

»االأيام«، اأو عرب االأداء ال�سحايف املتميّز الذي اأبهر الكثريين حلظة انطالق ال�سحيفة الوليدة، والتي اأ�ّس�ست اأعرافاً �سحافية مهنية، واأدخلت لعامل ال�سحافة يف البحرين العديد من االأفكار واالإنتاجات الثقافية 

واالأدبية املتميزة.

كتبت - �أحالم معيوف

�أّما على �ل�سعيد �ل�سيا�سي، فقد كانت »�لأيام« 

�ل�سّباقة يف تخ�سي�ص م�ساحات و��سعة للحو�ر�ت 

�لتي تنتهج حتليل  �ل�سيا�سية  و�لندو�ت و�ملالحق 

�لروؤى و�ملو�قف و�لأد�ء �ل�سيا�سي، وخ�سو�ساً يف 

�ملحّطات �لنتقالية كاملرحلة �لتي �سبقت وتو�زت مع 

تد�سني ميثاق �لعمل �لوطني، وما طرحته »�لأيام« 

خالل هذه �لفرتة من حتليالت وحو�ر�ت �سيا�سية 

�أثرت �ل�ساحة بالعديد من �لأفكار، وما ز�ل �لكثري 

يحتفظون  مّمن  �ل�سيا�سيني  وغري  �ل�سيا�سيني  من 

بتلك �لإ�سد�ر�ت يف �أر�سيفهم �أو مكتباتهم �خلا�سة. 

تربز  و�لتي  �ملختلفة،  �ل�سيا�سية  �ملو��سم  عد�  هذ� 

من  تقّدمه  وما  مبالحقها  وتتمّيز  »�لأيام«  فيها 

مو�د �سحفية مهنية، كمو��سم �لنتخابات �لنيابية 

ت�سهدها  �لتي  �لوطنية  �حلو�ر�ت  �أو  و�لبلدية، 

�لبالد، �أو غريها.

وقال رئي�ص �لهيئة �ملركزية يف جتمع �لوحدة 

�لوطنية عبد�هلل �حلويحي �ن جريدة »�لأيام« خالل 

م�سريتها �لإعالمية ومنذ �سدورها متيزت باملهنية 

�أ�سبحت  حتى  و�ملعلومة،  �خلرب  نقل  يف  �لعالية 

مر�آة حقيقية ملا يح�سل يف �ملجتمع �لبحريني.

جديد  قانون  �سدور  �ن  �حلويحي،  و�أّكد 

و�لتطور�ت،  �مل�ستجد�ت  مع  يتناغم  لل�سحافة 

�جلريدة  تقّدم  من  �ملزيد  يف  �سّك  بال  �سي�سهم 

وتطورها.

بامل�سد�قية  تتميز  »�لأيام«  �أن  على  و�سدد 

و�ملهنية يف نقل �خلرب، كما �أنها تتمّيز بال�ستقاللية 

حتى  اً،  خا�سّ منهجاً  لها  و�سّكلت  �لآر�ء،  طرح  يف 

�أ�سبحت منرب�ً للبحرينيني ويثقون يف �أطروحاتها 

بدرجة كبرية جد�ً.

من جانبه، �عترب �لأمني �لعام جلمعية ميثاق 

�لعمل حممد �لبوعينني �أن �سحيفة »�لأيام« ت�سكل 

�إ�سافة كبرية لل�ساحة �لإعالمية يف مملكة �لبحرين، 

يف  وم�سد�قية  وحيادية  »مهنية  من  به  تتميز  ملا 

�خلرب«.

�لتي  باملالحق  »�لأيام«  تتمّيز  »كما  وقال: 

وهي  �ملختلفة،  و�ملو��سم  �ملنا�سبات  يف  ت�سدرها 

من  به  تتمّيز  مل  �قتنائها  على  نحر�ص  مالحق 

بدرجة  �ل�سيا�سي  تهم  ثرية  �سيا�سية  حتليالت 

كبرية«.

�لقائمون  �لذي يقوم به  �لدور  و�أفاد »ل نغفل 

على �ل�سحيفة يف تخريج و�سقل �لعديد من �لكو�در 

مع  �لإعالمي  م�سو�رهم  بد�أو�  �لذين  �لإعالمية 

�أخرى  �إعالمية  �لآن يف و�سائل  �جلريدة ويعملون 

مدر�سة  »�لأيام«،  فـ  مرموقة،  مر�كز  ويتبووؤون 

و�ل�سحافية  �لإعالمية  �لكو�در  مئات  منها  تخّرج 

�ملتميزة يف �لبحرين، ولذلك فهي منارة ر�ئدة يف 

عامل �ل�سحافة يف �لبحرين«.

�ل�سكر  �أوجه  �أن  لبد  هنا،  »من  و�أ�ساف 

على  وتدريبهم  �ل�سباب  لحت�سانها  لل�سحيفة 

�لعمل �لإعالمي، و�أبارك لـ »�لأيام« و�لقائمني عليها 

مرور 24 عاما منذ �إ�سد�ر �لعدد �لأول«.

من جانبه، قال رئي�ص جلنة �ل�سئون �خلارجية 

و�لدفاع و�لأمن �لوطني �ل�سيخ خالد �آل خليفة �إن 

»�لأيام« ومنذ �سدورها فقد �سّكلت �إ�سافة حقيقية 

�نطالقتها  منذ  متيزت  و�نها  �ملحلية،  لل�سحافة 

طو�ل  و��ستطاعت  �ل�سابة،  للكو�در  با�ستقطابها 

�ل�سنني �ملا�سية مو�كبة خمتلف �لتغري�ت �إن على 

على  حتى  �أو  و�لجتماعية،  �ل�سيا�سية  �لأ�سعدة 

�أكرث  من  �أ�سحت  حتى  �لتقنية،  �لتغري�ت  �سعيد 

�ل�سحف �خلليجية و�لعربية �نت�سار�ً.

وقال �ل�سيخ خالد: وما ميزه »�لأيام« طو�ل هذه 

�ل�سنو�ت هو تغطيتها �ل�سحفية �ل�سفافة و�ملتزنة 

�لتي من خاللها ��ستطاعت �أن تبني �مل�سد�قية لدى 

�لقارئ �لبحريني.

�سفحات  من  باجلديد  �لأيام  �أتت  »ثم  وتابع 

لدى  �سائد�ً  كان  مما  �أكرث  ومتنوعه  متخ�س�سة 

�ل�سحافة �لأخرى، ما جعلها تلقي بثقلها وتاأثريها 

نه�سته  يف  وت�ساهم  �لبحريني  �ملجتمع  على 

وتطوره ومنوه«.

�أن  �ملحمود  حممود  �لنائب  �عترب  جانبه،  من 

�ملميزة  �لبحرينية  �ل�سحف  من  »�لأيام«  �سحيفة 

و�لتي ��ستطاعت �أن حتافظ على م�ستو�ها �ملرموق 

�نطالقتها  منذ  �سكلتها  �لتي  �لطيبة  و�سمعتها 

وحتى �لآن.

على  �ل�سحيفة  »حتاول  �ملحمود  و�أ�ساف 

و�لعتد�ل،  و�لتو�زن  �لو�سطية  �نتهاج  �لدو�م 

وتقّدم لقّر�ئها �أفكار�ً ثرية على �لأ�سعدة �ل�سيا�سية 

تتو�ءم  فهي  ولذلك،  و�لثقافية،  و�لجتماعية 

�إىل  عام  ب�سكل  مييل  �لذي  �لبحريني  �ملز�ج  مع 

من  �ملزيد  هو  و�لنتيجة  و�لت�سامح،  �لو�سطية 

�نت�سار �ل�سحيفة وجاذبيتها للجمهور �لبحريني«.

وقال �ملحمود »منذ �نطالقتها، حر�ست »�لأيام« 

على �أن تكون �سّباقة يف كل �سي، وهذ� �ل�سبق بال 

�سبقاً  لي�ص  �مل�سمون، فهو  لي�ص على ح�ساب  �سّك 

يف  و�لتناف�سية  �ل�سبق  هذ�  يبد�أ  و�إمنا  �سكلياً، 

�جتذ�ب �أف�سل �لكفاء�ت �ل�سحفية و�لإعالمية، وهو 

�لأمر �لذي مّكن �جلريدة من طرح مو�د �سحافية

يوم ولدتها �أثرى عامل �ل�سحافة يف �لبحرين.. فعاليات �سيا�سية وبرملانية: 

»         «.. مهنية.. م�صداقية.. جراأة.. ودّقة يف نقل اخلرب

امل���ه���زع: ج�����راأة ك��ب��رة وم�����ص��داق��ي��ة 

وتوخي الدّقة يف التحليل

ال���رم���ي���ح���ي: ت������وازن ودق�����ة وم����واد 

�صحافية تتميز بالتحليل الر�صني

ال�صعب  ق�����ص��اي��ا  ت��ام�����س  امل���ال���ك���ي: 

وهمومه وم�صاكله املختلفة

عبدالسالم: 
تحليالتها 

»إثراء« كبير على 
كافة األصعدة 

السياسية 
واالجتماعية

خمي�س الرميحيال�سيخ خالد اآل خليفةعبداهلل احلويحي

القائد العام لقوة دفاع البحرين يزور »االأيام« 
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ال�������ص���ي���خ خ�����ال�����د: م�����ن اأك��������ر ال�������ص���ح���ف ان����ت���������ص����اراً ع����ل����ى ال�������ص���ع���ي���د اخل��ل��ي��ج��ي

ال����ب����ح����ري����ن����ي امل�����ج�����ت�����م�����ع  ي�����ح�����������ص�����ل يف  مل���������ا  م�����������������راآة ح����ق����ي����ق����ي����ة  احل��������وي��������ح��������ي: 

متميزة على كافة االأ�سعدة ال�سيا�سية واالجتماعية 

اإىل  باالإ�سافة  ال�سحيفة  �سعبية  زاد من  والثقافية، وما 

بالعمق  تّت�سم  التي  التحليالت  هو  الو�سطي،  منهجها 

ذات  الق�سايا  ملختلف  تناولها  يف  واملعقولية  والدقة 

ال�ساأن املحلّي«.

اأخذت  »االأيام«  اأن  الوا�سح  من  اأنه  املحمود،  واأّكد 

على عاتقها ومنذ انطالقتها، ممار�سة دور تنويري على 

�سعيد تعزيز العديد من املفاهيم املهّمة، كمفهوم املواطنة، 

احلرّية، الت�سامح، االنفتاح، وغريها من املفاهيم.

كانت  »االأيام«  باأن  ُيقال،  »احلق  املحمود  واأ�ساف 

وال زالت متميزة باعتدالها يف اأطروحاتها، ما �سكل لها 

حتتوي  التي  ل�سفحاتها  واملتابعني  القراء  من  قاعدة 

االجتماعية  االأ�سعدة  جميع  على  �ساملة  تغطيات  على 

االقت�سادية، والفكرية«.

انتهاج  »االأيام« جنحت يف  اأن  على  املحمود  و�سدد 

نهج تطويري منذ بداية �سدورها، واأنها متكنت من خلق 

مكانة مرموقة من بني ال�سحف على ال�سعيدين املحلي 

واخلارجي.

للمقدمة  طريقها  �سق  ا�ستطاعت  »االأيام«  وتابع: 

وتربعت  اململكة  يف  االأوىل«  »ال�سحيفة  اأ�سبحت  حتى 

الوقت  ذلك  منذ  مكانتها  على  وحافظة  العر�ش  على 

وا�ستمرت بالتطوير رغم الظروف ال�سعبة التي تعاين 

منها ال�سحف.

من جانبه، اأكد االأمني العام جلمعية الو�سط العربي 

»االأيام«  اأن �سحيفة  البنعلي على  �سند  اأحمد  االإ�سالمي 

البحرينية، وكان �سدورها نقلة  اأعطت قيمة لل�سحافة 

للتناف�سية،  اأ�ّس�ست  حيث  ال�سحافة،  عامل  يف  نوعية 

�سحفية  مواد  من  قدمته  مبا  ال�سحافة  عامل  واأثرت 

متميزة على �سعيد التحليل ال�سيا�سي واالجتماعي.

واأو�سح اأن »االأيام« كانت وال زالت �سباقة يف طرح 

بع�ش املالحق كـ » امللحق الريا�سي، امللحق االقت�سادي، 

للعمل  وتطويرا  نوعية  اأ�ساف  ما  الثقايف«  وامللحق 

ال�سحفي، حيث متيزت تلك املالحق مبواد �سحافية ذات 

عمق ودّقة وحتليل يهم القارئ واملتابع.

ال�سورى  جلمعية  العام  االأمني  تطرق  جانبه،  من 

االإ�سالمية عبدالرحمن عبدال�سالم اإىل التحليالت واالآراء 

وا�سفا  �سفحاتها  على  »االأيام«  وتطرحها  تتبناها  التي 

ال�سيا�سية  اإياها باأنها »اإثراء« كبري على كافة االأ�سعدة 

واالجتماعية واالأدبية والثقافية، اإذا يحر�ش الكثري من 

املهتمني - كٌل ح�سب اخت�سا�سه - على قراءة ومتابعة 

تلك التحليالت.

يف  املحلّيني  ال�سحفيني  اأن  الوا�سح،  »من  وقال 

كما  كبرية،  حتليلية  مبهارات  يتمّيزون  ال�سحيفة، 

االأمر  وهو  متوازنة،  اآراًء  تطرح  اأن  ال�سحيفة  حتاول 

الذي يزيد من جاذبيتها لدى القّراء.

جلمعية  املركزية  الهيئة  رئي�ش  بنّي  جانبه،  من 

جريدة  اأن  املهزع  جا�سم  االإ�سالمي  العربي  الو�سط 

التطور  لتواكب  مالئم  وقت  يف  �سدرت  »االأيام« 

»ال�سيا�سي واالجتماعي« يف البحرين واحلاجة ل�سدور 

عدد من اجلرائد يف ذلك الوقت، م�سددا على ان »االأيام« 

كانت  وقت  يف  البحرينية  لل�سحافة  اإ�سافة  �سكلت 

ال�سحافة مقت�سرة على �سحيفة واحدة فقط.

كتابها  من  بعدد  متيزت  »االأيام«  اإن  املهزع  وقال 

واملقاالت املطروحة على �سفحاتها، معتربا اأن ما تطرحه 

»االأيام« من كتابات تتمّيز باجلراأة الكبرية يف مناق�ستها 

للق�سايا االجتماعية وال�سيا�سية.

تعتمد على  كانت ومازالت  »االأيام«  اأن  و�سدد على 

امل�سداقية واجلراأة وتوخي الدّقة يف التحليل، كما تطرق 

�سفحاتها  اإخراج  يف  »االأيام«  تنتهجه  الذي  اخلط  اإىل 

والتبويب اإذ و�سفه بانه متميز ومواكب للتطورات يف 

هذا املجال.

ال�سوؤون  جلنة  رئي�ش  نائب  قال  جانبه،  من 

القانونية والت�سريعية، رئي�ش كتلة امل�ستقلني الوطنية 

وعلى  »االأيام«  �سحيفة  اإن  الرميحي  خمي�ش  النائب 

مدى ما يقارب الربع قرن متيزت يف جميع اأطروحاتها 

على  يدل  وهذا  واالجتماعية،  واالقت�سادية  ال�سيا�سية 

نظرة القائمني على اجلريدة الأهمية التنوع وامل�سداقية 

يف الطرح،

واأو�سح الرميحي اأن ما تنتهجه »االأيام« اأك�سبها ثقة 

ملتزما  جمهورها  جعل  ما  بال�سحافة،  واملهتمني  القراء 

باخلط الذي ر�سمته لنف�سها طوال هذه املدة، م�سدداً على 

واقعي  االأيام  جريدة  �سفحات  على  طرحه  يتم  ما  اأن 

ومنطقي، ومييل اإىل التوازن والدقة وعدم تهويل االأمور، 

كما متيل املواد ال�سحافية اإىل التحليل الر�سني.

والريا�سة  ال�سباب  جلنة  رئي�ش  اعترب  جانبه  من 

اأن ل�سحيفة »االأيام« امتداداً على  النائب عدنان املالكي 

م�ستوى العامل من خالل موقعها االلكرتوين وح�سورها 

الكبري يف مواقع التوا�سل االجتماعي، واأ�سبحت نافذة 

املعلومات  على  احل�سول  يف  للخارج  مهماً  وم�سدراً 

والبيانات ذات ال�ساأن املحلّي، فهي اكت�سبت مكانة كبرية 

ملا لها من خربة تراكمية يف عامل ال�سحافة، وما �سكلته 

والدّقة  امل�سداقية  على �سعيد  �سمعة طيبة  من  لنف�سها 

يف نقل االأخبار.

و�سدد على ان ما تظهر عليه »االأيام« من متيز ما هو 

دليل اإال على متيز املوظفني العاملني يف ال�سحيفة، وما 

يتميز به كتابها و�سحفيوها من مهارات كبرية.

هو  »االأيام«،  �سحيفة  يف  والبارز  »املهم  وقال 

ملعاناة  وتلم�سها  املختلفة،  ال�سعب  لق�سايا  مالم�ستها 

املواطنني وم�ساكلهم املختلفة، ومتابعتها ملختلف الهموم 

والق�سايا ال�سعبية املختلفة«.

فيما راأى رئي�ش كتلة امل�ستقلني ونائب رئي�ش جلنة 

اخلدمات عبداهلل بن حويل اأن �سحيفة »االأيام« من اأف�سل 

البحريني  للمواطن  الكثري  التي قدمت  املحلية  ال�سحف 

من خالل ما تطرحه من ق�سايا تهم املواطن ومتابعتها 

لها ب�سكل م�ستمر، كما اأنها من اأكرث ال�سحف التي تتابع 

داخل  يدور  ما  وتنقل  واأخباره  النواب  جمل�ش  ق�سايا 

املجل�ش من حراك للجمهور.

واالعتدال  الو�سوح  تنتهج  ان اجلريدة  و�سدد على 

اإعالمية  ر�سالة  تقدم  فاإنها  هنا  ومن  اأطروحاتها،  يف 

مميزة وهادفة.

اأما رئي�ش جلنة املرافق العامة والبيئة وع�سو جلنة 

حقوق االإن�سان يف جمل�ش ال�سورى جمعة الكعبي الذي 

مازال العدد االأول جلريدة االأيام مطبوعاً يف ذاكرته فقد 

ملا  البحرين  يف  االأوىل  اجلريدة  باأنها  »االأيام«  و�سف 

اإملام بجميع االأخبار على كافة االأ�سعدة  يجده فيها من 

املحلية والعاملية والفنية.

باالتزان  دائماً  تتميز  »االأيام«  اإن  الكعبي  وقال 

والتمو�سع يف احلياد يف طرحها لالأخبار واأطروحاتها 

وهذا ما ي�سهده لها اجلميع حيث املهنية والتميز.

الكعبي: ما زال عددها 

الأول مطبوع يف ذاكرتي

بن حويل: من اأكر ال�صحف

 التي تتابع حراك النواب

املحمود: انتهاج الو�صطية 

والعتدال وممار�صة دور تنويري

البوعينين: مدرسة 
تخّرج منها مئات 

الكوادر اإلعالمية 
المتميزة

عبداهلل بن حويل

ندوة �سابقة يف »االيام«

عبدالرحمن عبدال�سالمحممد البوعيننيحممود املحمودعدنان املالكي
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راأى اقت�صاديون ورجال اأعمال اأن �صحيفة »االأيام« خالل م�صريتها التي امتدت لنحو ن�صف قرن كانت داعماً رئي�صيا الأ�صحاب االأعمال وحمفزاً للن�صاط االقت�صادي، م�صريين اإىل �صبقها جميع ال�صحف 

من خالل اإ�صدار ملحق اقت�صادي متخ�ص�ص.

وقال االقت�صاديون ورجال االأعمال الذين ا�صتطلعنا اأراءهم اإن االأيام اأ�صبحت رائدة ال�صحافة االقت�صادية من خالل عدة مبادرات قادتها وال تزال ال�صحيفة حا�صرة بقوة يف جميع االأحداث والفعاليات 

االقت�صادية ومتابعة لل�صاأن التجاري واالقت�صادي يف �صغرياته وكربياته.

ومتنوا لل�صحيفة واملنت�صبني اإليها يف الذكرى الرابعة والع�صرين لتاأ�صي�ص اجلريدة ا�صتمرار التطور، موؤكدين اأن تطور ال�صحافة وعنفوانها يعك�صان احليوية التي يتمتع بها املجتمع.

واأ�صادوا يف الوقت نف�صه بقدرة »االأيام« على مواكبة التطورات التكنولوجية التي جتلت يف ان�صمامها ملتجر اأبل االإلكرتوين وا�صرتاكها الن�صط واملميز يف جميع �صبكات التوا�صل االجتماعي لتغدو رافداً 

للمعلومات واالأخبار وال�صور جلميع املواطنني واملهتمني داخل البحرين وخارجها.

كتب – حمرر ال�ص�ؤون االقت�صادية:

املحلية  ال�صحف  اأوىل  االأيام  �صحيفة  وكانت 

التي ت�صدر ملحقاً اقت�صادياً يف العام 2004، واأول 

احلك�مية،  املناق�صات  وتابعت  ر�صدت  �صحيفة 

وقد  امل�صتثمرين.  مركز  يف  ال�صركات  وت�صجيل 

من  املا�صية  الت�صع  ال�صن�ات  مدار  على  فتحت 

وناق�صتها  عدة  ملفات  االقت�صادي  امللحق  عمر 

با�صتفا�صة.

للبحث  البحرين  جامعة  رئي�س  نائب  وذهب 

والتم�يل  االقت�صاد  لق�صم  ال�صابق  الرئي�س  العلمي 

االقت�صادي  »االإعالم  اأن  اإىل  ال�صالح  ناظم  الدكت�ر 

االأزمات  يف  وخ�ص��صاً  امللحة،  الق�صايا  من  يعد 

االإعالم  الأن  وذلك  االقت�صادي،  الرتاجع  واأط�ار 

على  ي�صاعد  ما  وه�  اجلماهري  ت�عية  على  يعمل 

اتخاذ امل�صارات ال�صحيحة«.

عادت  ما  االقت�صادية  »امل�ص�ؤولية  اأن  وراأى 

م�ص�ؤولية �صناع القرار، بل باتت م�ص�ؤولية وطنية 

ال�صحافة  وال�صيما  حتملها  يف  اجلميع  ي�صهم 

وال��صائل االإعالمية االأخرى«.

»جريدة  ال�صالح:  قال  االأيام  �صحيفة  وعن 

واالإقليمية  املحلية  االأحداث  بتغطية  تق�م  االأيام 

القراء  جميع  وتخاطب  جيدة،  ب�ص�رة  والدولية 

�صنع  على  ت�صاعد  بطريقة  طبقاتهم  اختالف  على 

ما  »كل  اأًنّ  اإىل  م�صرياً  اأف�صل«،  اقت�صادية  قرارات 

اأف�صل  فهم  يف  ي�صهم  اقت�صادية  ق�صايا  من  ين�صر 

لالقت�صاد الذي ه� ع�صب احلياة«.

االقت�صاد  لق�صم  ال�صابق  الرئي�س  ودعا 

والتم�يل جميع ال�صحف ويف طليعتها »االأيام« اإىل 

بالق�صايا  وت�عيتهم  اجلماهري  اإ�صراك  على  »العمل 

املتاحة،  املختلفة  ال��صائل  خالل  من  االقت�صادية 

والن�صر  التكن�ل�جية  تط�ر  من  واال�صتفادة 

االإلكرتوين والرقمي يف �صبيل حتقيق هذا الهدف«.

االأيام  ل�صحيفة  تهنئته  ال�صالح  وقَدّم 

الرابعة  الذكرى  مبنا�صبة  اإليها  املنت�صبني  وجميع 

نهنئ  املنا�صبة  »بهذه  وقال:  النطالقها،  والع�صرين 

ولطاملا  والقراء،  فيها  العاملني  وجميع  ال�صحيفة 

عربت ال�صحيفة عن تطلعاتهم واآمالهم ودافعت عن 

كبرياً  دوراً  لعبت  »االأيام  اأن  اإىل  م�صرياً  حق�قهم«، 

مع اأخ�اتها من ال�صحف املحلية االأخرى يف زيادة 

ال�عي والتن�صيط االقت�صادي«.

غرفة  اإدارة  جمل�س  ع�ص�  االأعمال  رجل  واأكد 

جتارة و�صناعة البحرين خالد االأمني اأن ال�صحافة 

التنمية  حتقيق  م�صاعي  يف  االأعمال  لرجال  �صريك 

اأن  اإىل  م�صرياً  االقت�صادي،  والتن�صيط  ال�صاملة 

للتحفيز  رئي�صي  عامل  االقت�صادية  ال�صحافة 

ال�ص�ء  ت�صلط  الأنها  القطاعات  والتط�ير يف جميع 

وتناق�صها  املختلفة  االأعمال  رجال  ق�صايا  على 

وت�صهم بطريقة غري مبا�صرة يف حلها.

�صحيفة  به  تق�م  الذي  بالدور  االأمني  واأ�صاد 

ميدان  يف  وال�صيما  املختلفة  امليادين  يف  االأيام 

�صحيفة  اأن  »اأجد  وقال:  واالأعمال.  االقت�صاد 

واأ�صحاب  االأعمال  الأ�صحاب  حقيقي  داعم  االأيام 

وامل�صروعات  واملت��صطة  ال�صغرية  امل�ؤ�ص�صات 

االقت�صادية  االأطر  وجميع  والغرفة  النا�صئة 

والتجارية االأخرى«.

وتابع قائالً: »لقد متيزت االأيام حيث كانت اأوىل 

التي ت�صدر مالحق ريا�صية واقت�صادية،  ال�صحف 

اأول  تعد  اإذ  للتكن�ل�جية  م�اكبتها  يف  ومتيزت 

اأنها  كما  اأبل،  �صركة  متجر  يف  بحرينية  �صحيفة 

االجتماعي،  الت�ا�صل  م�اقع  م�صت�ى  على  ن�صطة 

م�صرياً  والفي�صب�ك«،  واالن�صتغرام،  ت�يرت،  مثل: 

بها  تتمتع  التي  احلي�ية  يعك�س  ذلك  »كل  اأن  اإىل 

ال�صحية.

والع�صرين  الرابعة  ال�صن�ية  الذكرى  وعن 

اأن  اأجد  »ال  االأمني:  خالد  قال  ال�صحيفة  النطالق 

اأتقدم  اأن  اإال  ي�صعني  وال  حقكم،  ت�فيكم  الكلمات 

ورئي�س  االإدارة  جمل�س  لرئي�س  وال�صكر  بالتهنئة 

التحرير واإىل ال�صحافيني يف ق�صم  التحرير ومدير 

االقت�صاد وال�صيما رئي�س الق�صم العزيز الذي لطاملا 

قدم الدعم واملع�نة الأ�صحاب االأعمال وكان حا�صراً 

جلميع  �صديق  وه�  االأحداث،  جميع  يف  معنا 

التجار«.

اأما �صيد جعفر �صيد �صرف �صاحب وكالة �صيد 

جعفر �صيد �صرف العقارية فن�ه اإىل العالقة الق�ية 

التي تربط بني الن�صاط العقاري وال�صحافة، م�صرياً 

اإىل اأن كثرياً من النا�س ي�صتق�ن االآراء وي�صتقرئ�ن 

م�صار ال�ص�ق من خالل ما ين�صر يف ال�صحف.

اأ�صدقائي  من  كثرياً  »اإن  �صرف:  �صيد  وقال 

اقتناء  على  يحر�ص�ن  العقاري  بال�ص�ق  واملهتمني 

قبل  االقت�صاد  �صفحات  ومطالعة  االأيام  �صحيفة 

االآراء  ومعرفة  اجلديد  على  لالطالع  �صفحات  اأية 

واحلركة  العقاري  ال�ص�ق  ب�صاأن  والتحليالت 

االقت�صادية عم�ماً«.

متن�ا لل�صحيفة مزيداً من التط�ر والنماء.. اقت�صادي�ن وجتار:

»          « رائدة ال�صحافة القت�صادية وداعم م�صتمر لأ�صحاب الأعمال

الإ���ص��ه��ام يف �صناعة  ���ص��ال��ح:  ن��اظ��م 

القرارات القت�صادية

الأمني: »الأيام« واكبت

 التطور التكنولوجي

ال�صوق  ت�صتقرئ م�صار  النا�س  �صرف: 

من خالل ال�صحيفة

إشادة بنجاح 
الصحيفة في 

مواكبة التطورات 
التكنولوجية 
وتفاعلها مع 

شبكات التواصل 
اإلجتماعي

�صيد جعفر �صيد �صرف اأ�صامة معني كاظم ال�صعيد
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»�أفخر  قال:  له  بالن�سبة  �لأيام  تعني �سحيفة  وعما 

على  �سو�ء  �لأيام  �سحيفة  مع  يل  �لقدمية  بالعالقة 

�أحد  باعتباري  �أو  �ل�سحفيني  مع  �لتو��سل  م�ستوى 

»�إنني  قائالً:  وتابع  �ل�سحيفة«.  يف  �لقدماء  �مل�سرتكني 

�أجدها  �لتي  �جلريدة  ت�سفح  على  �أحر�ص  يوم  كل  يف 

ومتنى  و�لتطرف«.  �لغلو  عن  بعيدة  متو�زنة  �سحيفة 

�ملجالت  يف  و�لتطور  �لتقدم  من  مزيد�ً  �لأيام  ل�سحيفة 

�ملختلفة.

�أن  �إىل  فلفت  �ملو�سوي  عمر�ن  �ملايل  �ملحلل  �أما 

�لإعالم  و�سائل  على  يعتمد  �ليوم  عامل  يف  »�مل�ستثمر 

و�تخاذ  ر�أيه  تكوين  يف  و�ملرئية  و�مل�سموعة  �ملقروءة 

»و�سائل  �أن  �إىل  نف�سه  �لوقت  يف  لفتاً  م�سار�ته«، 

�لرغم  على  جاذبيتها  لها  بقيت  �ملقروءة  �لإعالم 

�لإعالم  و�سائل  �سهدته  �لذي  �لكبري  و�لتطور  �لتو�سع 

يتطلب  و�لعر�ص  �لتحليل  لأن  وذلك  ب�سرية،  �ل�سمع 

كما يف و�سائل  �لرجتال  �لكتابة ولي�ص  دقة جتدها يف 

و�ملرئية«. �مل�سموعة  �لإعالم 

موؤثرة  تز�ل  ل  �لر�سينة  »�ملقالة  �أن  على  و�سدد 

�ل�سو�ب  يحتمل  �لذي  لالرجتال  خالفاً  �لنف�ص  يف 

ب�سبب  بقوة  تهبط  بور�سة  �أن  جند  فلرمبا  و�خلطاأ، 

ت�سريح مت�سرع من وزير معني، وي�سطر يف وقت �آخر 

و�لعتذ�ر«. �لنفي  ولرمبا  و�لتربير  للتو�سيح 

�أنني  �أجد  �مل�ستثمرين  �أحد  »بو�سفي  قائالً:  و�أردف 

�أهتم بقر�ءة �ملقابالت �ل�سحافية مع �لوزر�ء و�مل�سوؤولني 

توجهات  �سطورها  بني  تختزل  لأنها  كثري�ً  �لقت�ساديني 

�ل�ستثمار«. �رتباط و�سلة وثيقة بعامل  م�ستقبلية على 

�ملزيد  وظهور  �ل�سحف  بني  �ملناف�سة  �أن  �إىل  ولفت 

�إنتاج مو�د  �أ�سهم يف  �ملا�سية  �لقليلة  �ل�سنو�ت  منها يف 

�سجاعة. ملفات  �قت�سادية وطرح 

�لر�بعة  تاأ�سي�سها  ذكرى  �لأيام يف  ل�سحيفة  ومتنى 

�ملزيد من  لطرح  و�لنجاح، ودعاها  �لتوفيق  و�لع�سرين 

عهدها. ك�سابق  وقوة  بحيادية  ومناق�ستها  �مللفات 

معني:  �أ�سامة  �لقت�سادي  و�ملحلل  �مل�ست�سار  وقال 

»�إن �ل�سحافة هي �نعكا�ص ومر�آت للو�سع �لقت�سادي، 

وتقوم �ل�سحافة بدور مهم يف �لتثقيف و�لتعليم فلي�ص 

ويعرفون  �ملال  �أ�سو�ق  يدخلون  مثالً  �ملو�طنني  جميع 

ما  تخربهم  �أي  تعلمهم  �ل�سحافة  �أن  غري  ن�ساطها، 

باأمانة«. يريدون 

�لبحرين  يف  �لقت�سادية  »�ل�سحافة  �أن  ور�أى 

�سحافة ن�سطة، وقد ر�أينا مالحق �قت�سادية متخ�س�سة 

�أن  ونتمنى  �لقت�سادي،  �لأيام  ملحق  باكورتها  كان 

هو  مثلما  �لقريب،  �مل�ستقبل  يف  �قت�سادية  �سحفاً  نرى 

موجود يف �سوق مثل �ل�سعودية«.

جهودها  على  �لأيام  ل�سحيفة  �سكره  معني  وقدم 

�ملا�سية،  �ل�سنو�ت  طيلة  �مل�ستمر  وعطائها  �ملميزة 

�أن �لأيام �ساركت �لنا�ص �أفر�حهم و�أحز�نهم على  موؤكد�ً 

طول �خلط.

�لذي  �لقت�سادي  �لأيام  مبلحق  معني  �أ�سامة  ونوه 

يف  به  ومتيزت  �ل�سبق،  ق�سب  �ل�سحيفة  به  حازت 

�لأخرى. �ملطبوعات  مقابل جميع 

تاأ�سي�ص  منا�سبة  بحلول  �سعادته  عن  معني  و�أعرب 

م�سد�قية  �ل�سحف  �أكرث  من  تعد  �لتي  �لأيام  �سحيفة 

 16 نحو  منذ  »�إنني  وقال:  �لأخبار.  نقل  يف  ووثاقة 

�أز�ل«،  �لأيام، ول  ��ستفتح يومي مبطالعة جريدة  عاماً 

فاإنني  �لأيام  مطالعة  علي  يتعذر  يوم  �أي  »يف  م�سيفا: 

تو��سل  �أن  ومتنى  �ليوم«.  ذلك  يف  بالنق�ص  �أ�سعر 

�حليوية  ميز�ت  من  متتلك  مبا  ريادتها  �ل�سحيفة 

و�جلر�أة.

ومن ناحيته �سدد رجل �لأعمال ع�سو جمل�ص �إد�رة 

غرفة جتارة و�سناعة �لبحرين خلف حجري على �أهمية 

ملا  �لدور  هذ�  �أهمية  ولول  �ملجتمع،  يف  �ل�سحافة  دور 

قائالً:  و�أردف  �لر�بعة.  �ل�سلطة  �ل�سحافة  �عتربت 

»جند يف �ملجتمع �لقت�سادي �لذي نن�سط فيه �أن �لأيام 

وتغطيها  و�لأحد�ث،  �لفعاليات  كل  يف  بقوة  حا�سرة 

جيدة«. ب�سورة 

�حلر�ك  يف  كبري�  دور�  »لل�سحافة  �أن  �إىل  وذهب 

م�سوهاً  �لعمل  ي�سبح  دونها  من  لأن  �لقت�سادي، 

�أن  لو  �أهد�فنا  حتقيق  من  نتمكن  لن  وقطعاً  ومبتور�ً، 

معنا«. لي�ست  �ل�سحافة 

ترتفع  قد  �لعاملية  »�لأ�سو�ق  �أن  �إىل  حجري  ولفت 

و�أ�سار  هناك«.  �أو  هنا  تن�سره �سحيفة  وتنخف�ص خلرب 

�إد�رة غرفة جتارة و�سناعة �لبحرين �إىل  ع�سو جمل�ص 

بقوة  وتظهر  لتنجح  كانت  ما  �لفعاليات  من  كثري�ً  �أن 

يف  �لتي  و�ل�سحف  �لإعالم  لول  �لنا�ص  معها  ويتفاعل 

�أو  و�حد  �لفورمال  �سباق  مثل  �لأيام،  جريدة  �سد�رتها 

بطولة �خلليج لكرة �لقدم �أو ما �أ�سبه ذلك.

من  �ملزيد  بذل  �إىل  �لأيام  حجري  خلف  ودعا 

�لفعاليات  دعم  طريق  يف  وخ�سو�ساً  و�لعمل،  �جلهد 

�لرقي  بو�بة  يعد  �لذي  �لتجاري  و�حلر�ك  �لقت�سادية 

للبحرين. و�ل�ستقر�ر  �لرفاه  و�لتطور وحتقيق 

وقدم �سكره وتهانيه جلميع �لعاملني يف �ل�سحيفة، 

�ل�سنوية  �لذكرى  يف  �لقت�ساد  ق�سم  ل�سحفيي  ل�سيما 

لنطالقها.

�لغرفة  �إد�رة  جمل�ص  ع�سو  �لأعمال  رجل  وقال 

�أدو�ت  من  �أد�ة  �لقت�سادية  �ل�سحافة  �ن  �ل�سعيد  كاظم 

دون  فمن  ركائزه،  من  ركيزة  بل  �لقت�سادي،  �لتن�سيط 

�ل�سحافة ل ميكننا فعل �سي«. وتابع قائالً: »على �سبيل 

�ملثال يف جمال �ملعار�ص و�ملوؤمتر�ت �لتي نن�سط فيه ل 

�لإعالن عنه يف و�سائل  تنظيم معر�ص من دون  ميكننا 

�لإعالم، ول ميكن �أن ياأخذ مد�ه من دون تغطية �حلدث، 

كلها«. �لفعاليات  �ل�سحافة يف  فنحن نعتمد على 

من  ي�ستفيدون  �لأعمال  »رجال  �أن  �إىل  ونبه 

تن�سرها  �لتي  و�لدر��سات  �لأيام  تقدمه  �لذي  �لطرح 

�لأيام  ف�سحيفة  تنفذها،  �لتي  �لر�أي  و��ستطالعات 

�سباقة ومتميزة يف �ملجالت كافة«.

�لظروف  من  �لرغم  وعلى  »�ل�سحيفة  �أن  �إىل  ولفت 

�إ�سد�ر  �ملالية حافظت على  �لأزمة  �أعقبت  �لتي  �ل�سعبة 

�لأعمال  رجال  جميع  يحر�ص  �لذي  �لقت�سادي  ملحقها 

– و�أنا منهم – على متابعته«.
و�مل�ستجد�ت،  لالأحد�ث  �ل�سحافيني  مبتابعة  و�أ�ساد 

رجال  مع  و�لتعاون  �لو�حد،  �لفريق  بروح  و�لعمل 

�لأعمال، وطرح ق�ساياهم، وحماولة �إيجاد �حللول لها.

�لبيئة  مز�يا  �لتي تربز  �أن هذه �جلهود  و�سدد على 

�ل�ستثمارية ت�سهم يف تعزيز �لثقة وجذب �ل�ستثمار�ت 

من دون �أدنى �سك.

املو�سوي: امل�ستثمر يعتمد 

على الإعالم

حا�سرة  ال�سحيفة  حجر: 

بقوة يف جميع الأحداث

معني: الأيام معلم ومثقف 

جلميع القراء
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الصحفية لعبت 
دورها الصحيح 
كسلطة رابعة

خالد الأمنيخلف حجريعمران املو�صويد. ناظم ال�صالح
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فيما تتاأ�س�س »           «.. تتهند�س جتاربنا يف الكتابة 

البحرين  فرحت   ، الأيام  �صحيفة  م�صروع  طرح  عندما 

امل�صروع  هذا  وان  خا�صة  مقاهيها،  و  �صوارعها  و  بفرجانها 

اأن تكون  املوؤمن ب�صرورة   ، املوؤيد  الأ�صتاذ طارق  الذي دفع به 

هناك �صحيفة يومية اأخرى، ت�صاهم يف اإي�صال املعلومة والراأي 

واملتعة اإىل القارئ البحريني والقارئ يف اخلليج العربي .

باأيدي  و�صع  قد  الطموح  امل�صروع  هذا  اأن  اإىل  بالإ�صافة 

واإخراجه  امل�صروع  هذا  لقيادة  واعية،  مثقفة،  طموحة،  �صابة، 

ب�صورة مغايرة وخمتلفة عن اجلريدة الأخرى )اإخبار اخلليج(

كان م�صروع الأيام، ميثل الروح اجلديدة لبحرين جديدة، 

من هنا و�صعت اأ�صماء املوؤ�ص�صني، بعيدا عن املذهبية الطائفية، 

ممثلني

لأحالم ال�صباب الباحث عن اإمكانية للتعبري ب�صورة تواكب 

ما و�صل اإليه الإن�صان املعا�صر، والأكرث من ذلك، فتحت الأيام 

جميع  من  والكتاب،  ال�صحفيني  كل  ،اأمام  تاأ�صي�صها  مرحلة  يف 

الأيدلوجيات املعروفة، فكان هناك ال�صحفي البحريني الإقليمي 

هناك  وكان  القومية  النزعة  �صاحب  ال�صحفي  هناك  وكان 

التوجهات  جميع  الأيام  مثلت  اآخر  مبعنى  الممي،  ال�صحفي 

الأيدلوجية وال�صيا�صية

العمل  طبيعة  يف  املهنية  النواحي  يف  اإل  تفريق  دون 

ال�صحفي.

الق�سم الثقايف:

الأدبي  الباب  من  الأيام  تاأ�صي�س  مرحلة  يف  الأيام  دخلنا 

علوي  والدكتور  ال�صعر  من  دخلت  فانا  والنقدي،  والفكري 

الها�صمي من باب النقد وحممد احمد البنكي من باب النقد املغاير 

و فريد رم�صان من باب الق�صة و احمد جمعة من باب الإذاعة 

وامل�صرح. ويو�صف مكي من النرثوبلوجيا. كنا مهتمني ب�صفحة 

والأدبي  امل�صرحي  حراكها  يف  البحرين،  روح  متثل  يومية 

وبتجارب  جديدة  باأ�صوات  منور  التي  الغنائية  و�صاحتها 

جديدة، بالإ�صافة اإىل الفعاليات التي ت�صت�صيفها البحرين.

يف الغرفة ال�صغرية القريبة من مكتب ال�صتقبال، يف مبني 

ونخطط  يوميا  نلتقي  كنا  اجلفري،  يف  القدمي  الإعالم  وزارة 

ونهند�س، ل�صفحة خمتلفة، حتاول ال�صتفادة من كل ال�صفحات 

الثقافية يف ال�صحافة العربية، ولكن ل بد اأن تكون لها نكهتها 

اخلا�صة.

الأيدلوجية،  النتماءات  طبيعة  يف  اختالفنا  من  وبالرغم 

من  منلك  ما  اأف�صل  اإعطاء  حماولة  هو  الأ�صا�س  املحرك  اإن  اإل 

اإمكانياتنالهذه ال�صفحة املعربة، من هنا كان توزيع الأدوار جاء 

اأن يقوم بدوره، �صواء يف  �صل�صا، ب�صيطا، كل واحد منا حاول 

كتابة العمود، اأو يف متابعة الفعاليات التي جتري يف البحرين 

، من م�صرح اأو فن ت�صكيلي اأو اأغاين جديدة.

الثقافية،  الأيام  �صفحة  يف  العمل  عرب  تعلمت،  �صخ�صيا 

الكتابة  وطبيعة  اليومي،  ال�صحفي  العمل  مهمات  من  العديد 

الدرا�صات  عن  كبريا  اختالفا  تختلف  والتي  ال�صحفية، 

الأكادميية. ومن خالل الأعمدة التي تن�صرها الأيام ـ بداأت بن�صر 

اإىل �صفحة يوم  بالإ�صافة طبعا  ـ  الآراء والذكريات  الكثري من 

يريد  ما  ال�صحفي،  فيها  يكتب  حرة،  �صفحة  وهي  اخلمي�س 

هذه  يف  ن�صرت  ولقد  منا�صبا،  يراه  مو�صوع  اأي  عن  بحرية، 

�صرتة  �صواحل  من  قريبا  اللوؤلوؤ  و�صيد  البحر  رحلة  ال�صفحة، 

الإقدام  على  �صريا  الدخان  جبل  رحلة  و  اخلم�صينات،  اأيام  يف 

جريدة  يف  بالن�صر  يل  الفر�صة  اإتاحة  اأن  ال�صتينات.  اأوائل  يف 

الأيام هو ما دفعني بعيدا ملوا�صلة الكتابة عن الفرجان وعوامل 

الطفولة.

اأن جريدة الأيام واحدة من اأهم املحطات الكثرية يف حياتي 

والتي تعلمت منها الكثري ومازلت اأتعلم.

»الأيام«  تاأ�صي�س  لبداية  بي  تعود  الذاكرة  هذه 

على  والع�صرين  الأربعة  بالعام  اليوم  حتتفل  التي 

تاأ�صي�صها والتي مرت �صريعة من عمر »املوؤ�ص�صني« 

ال�صديق  مني  طلب  »فعندما  العمر  طول  ولها  لهم 

جلاللة  العالمي  امل�صت�صار  احلمر  يعقوب  بن  نبيل 

وكنت  اخلليج  اإنباء  وكالة  مدير  كان  ووقتها  امللك 

اذكر  لزلت  احلكومية  املطبعة  يف  خمرجاً  اعمل 

والنتقال  بالوزارة  العمل  تركي  على  اإ�صراره 

»الأيام« كاأول جريدة متطورة  للم�صاركة يف ولدة 

يف البحرين جتمع وتخرج بعيداً عن العمل اليدوي 

الذي اعتدناه يف ال�صحافة البحرينية وتكون الأوىل 

املحاولت  تكررت  بالكمبيوتر،  بالكامل  تعمل  التي 

من »بوعبداهلل » ومع اإنني كنت مرتدداً رغم ع�صقي 

للعمل ال�صحفي اليومي ومن خالل جتاربي ال�صابقة 

»اأخبار  حتى  اأو  الإماراتية«  »اخلليج  يف  �صواء 

يف  العمل  عن  احلديث  لكن  البحرينية  اخلليج« 

على  املوافقة  ا�صتطيع  ل  يجعلني  كان  ما  احلكومة 

عر�س الأ�صتاذ احلمر.

لكنني اعرتف انه كان ميتلك اأ�صلوب اأجربين عن 

بالعمل  مرافقته  على  واملوافقة  متنعي  عن  العدول 

يراأ�س حتريرها يف  كان  التي  »الأيام«  تاأ�صي�س  يف 

ذلك الوقت.

الطرائف  من  الكثري  هناك  كانت  البدايات  يف 

التي كانت تقراأ على طريقة »�صر البلية ماي�صحك« 

اأن بع�س الزمالء واخ�س ق�صم التنفيذ الذي  ومنها 

كنت اراأ�صه منا�صفة مع �صديقي املرحوم »يون�س« 

اخلطوات يف جمال  اأوىل  يخطون  زمالء  بيننا  كان 

ال�صحافة اليومية وبالتحديد الإخراج الفني والعمل 

ال�صحفي اليومي وكانوا يتوقعون اأن ال�صفحة اإن مل 

تنجز اليوم بالإمكان تكملتها بالغد ومنهم ال�صديق 

القت�صاد  �صفحة  تنفيذ  من  تعب  الذي  »�صعيد« 

كان  الثاين  اليوم  ويف  للبيت  وتوكل  اجلهاز  وقفل 

ليغ�صل  اجلريدة  باب  عند  ينتظره  »بوعبداهلل« 

اأ�صراعه لأنه ت�صبب يف تاأخري طباعة »العدد ال�صفر« 

ب�صبب عدم جتهيزه ال�صفحة.

املخرج  قرر  عندما  لتن�صى  التي  املواقف  من 

واجلريدة  ال�صفر  اجلن�صية«  »عربي  امل�صئول  الفني 

يف طور اإ�صدار عددها الأول فاجتمع بي نبيل احلمر 

ول  معك  اهلل  له  قول  له:  فقلت  نفعل  ماذا  ي�صاألني 

جتعله يلوي ذراعك فنحن قدها وقدود فقال: هل اأنت 

متاأكد مما تقوله، قلت: حط يف بطنك بطيخة �صيفي 

بت�صفري  القرار  وكان  البحرين،  عيال  على  واعتمد 

املخرج الفني ومرافقه واأ�صدرنا العدد بهمة ال�صباب 

وتكاتفهم وكان النجاح باإ�صدار  الأيام »الذي افرح 

اجلميع وتبودلت التهاين باإ�صدار هذا املولود باإجناز 

غري م�صبوق ويف فرتة خيالية.

احلادثة التي غريت م�صار دربي من الخراج اىل 

الأيام  اول ملحق »فني« يف  ا�ص�صت  التحرير عندما 

�صفحات  باأربع  ي�صدر  وكان  الت�صعينات  بداية  يف 

ملونة و�صجل �صابقة مميزة يف ال�صحافة البحرينية 

وكان  املالحق  من  النوع  لهذا  تفتقد  كانت  التي 

جناحه ما اجرب ال�صحف اأن تبداأ يف تقليده واإ�صدار 

مالحق فنية .

اأربعة  مبرور  اليوم  حتتفل  التي  »الأيام« 

وع�صرين عاماً على اإ�صدارها الأول ومبوا�صلة بقائها 

�صمن منظومة البيت ال�صحفي بالبحرين ل�صك اأنها 

تعلمت  التي  املواهب  من  الكثري  »فرخ«  بيت  كانت 

املنا�صب  منهم  العديد  ليتبواأ  باجلفري  بيتها  يف 

البحرينية وهذا براأيي كافياً  ال�صحافة  القيادية يف 

ال�صحافة  على  ب�صماتهم  تركوا  واحدة ممن  لتكون 

يف البحرين فلهم كل التهاين مبوا�صلة الدرب وع�صى 

ان حتتفظ ب�صعارها:

جاهالً ماكنت  ـــام  الأي لــك  �صتبدي 

تزود مل  من  بالأخبار  وياأتيك 

»             « اجلامعة والرائدة يف الريا�سةتلك »             « التـــــي كــــانـــــــت

»             « مـــدر�ســـــــة ال�سحــــــافــــــــة

عبدالرحمن �سالح

علي ال�سرقاوي

نا�سر حممد

حممد اإ�سماعيل

واأ�صبحت  الأيام...  ودارت  الأيام  ومرت 

جريدة الأيام كيانا اإعالميا كبريا. نعتز ونفتخر 

اجلريدة  هذه  واأ�صهمت  جميعاً...  له  بالنتماء 

الإعالميني  من  كبرية  دفعات  تخريج  يف 

الذين نعتربهم من اجليل اجلديد  وال�صحفيني 

ال�صنة  والع�صرين  الربعة  يف  وبالتحديد 

الذين  وال�صابات  ال�صباب  من  وهم  املا�صية. 

الأيام ويعملون حالياً يف  تخرجوا من جامعة 

عدة جرائد. وهي ميزة حتت�صب لهذه اجلريدة 

بكل  اأ�صعر  فاإنني  الريا�صة  يف  لنا  بالن�صبة 

الريا�صي  الكيان  لهذا  لالنت�صاب  واعتزاز  فخر 

والذي اأ�صهم م�صاهمة كبرية وفعالة يف ارتفاع 

الأم  جريدة  مع  ال�صريفة  الأخوية  املناف�صة 

اأخبار اخلليج ومن جاء بعدها.

اإىل  النظر  لفت  يف  الأيام  يف  جنحنا  لقد 

التغطية  من  ومتكنا  وحيوية  هامة  اأمور  عدة 

الفردية  الألعاب  من  للعديد  املميزة  الإعالمية 

اإ�صهار  وراء  لنا  باأننا  اأوؤكد  اأن  ا�صتطيع  التي 

وفعاليتها،  اأن�صطتها  وتغطية  الألعاب  هذه 

اإ�صافة لكون الأيام اول جريدة عملت التحليل 

الإ�صبوعي للعبة اجلماهريية كرة ال�صلة.

الأخوية  بالعالقة  الأيام  يف  متيزنا 

جناحنا  يف  ذلك  واأ�صهم  البدايات  يف  الوطيدة 

لوري  العمر حممد  العزيز وزميل  الأخ  بقيادة 

اإبراهيم عبدالكرمي والزميل  والعالمي املختفي 

الأخ  بعدنا  من  وجاء  �صاحلي.  توفيق  العزيز 

امليدان  دخل  الذي  اإ�صماعيل  حممد  العزيز 

الإعالمي بال�صدفة ليتبواأ اليوم احدى املجالت 

الناجحة وهي ليالينا...

وهي  املوؤ�ص�صني  اأحد  بكوين  اأعتز  �صخ�صياً 

�صمة لها كل املحبة والتقدير ويف نف�س الوقت 

اإر�صاء  وهديف  م�صتمرا  لزلت  احلمد  وهلل 

القائمني على هذا الكيان والقراء الأعزاء الذين 

الأيام  بها  متيزت  ب�صفحة  قلوبهم  اإىل  و�صلت 

توؤكد  التي  بال�صور  طويلة  �صنوات  مدى  على 

على  البحرينية  الريا�صة  ومكانة  عراقة  على 

مدى �صنوات طويلة جتاوزت ال�صبعني عاماً.

حظيت خالل عملي بالإيام الريا�صية بعدة 

الق�صم  اأقدم موظف يف  اإنني حالياً  اأولها  مزايا 

اأربع  بح�صور  ت�صرفت  وثانيها  الريا�صي، 

كنت  عاماً  ع�صرين  مدى  على  اأوملبية  دورات 

الدورات  يف  البحرينية  ال�صحافة  ممثل  فيها 

�صدين   – اأتالنتا 96   – بر�صلونة 92  الأوملبية 

قد  قيا�صي  رقم  وهو   2004 واأثينا   -2000

اإ�صافة  ال�صنوات،  هذه  يف  حتقيقه  ي�صعب 

حل�صوري دورتني اأوملبيتني �صابقتني يف لو�س 

اأجنل�س 84 و�صيول 88. وهذا �صرف اأعتز به 

يف تاريخ �صريتي الريا�صية.

املالحق  يف  الأوىل  املبادرة  �صاحبة  الأيام 

وحظيت كريا�صي بالريادة يف امللحق الريا�صي 

الذي كان الول على م�صتوى البحرين وليزال 

يوا�صل العمل خلدمة الريا�صة والريا�صيني يف 

الغالية. مملكتنا 

اأ�صهم وعمل يف  الأعماق لكل من  من  �صكراً 

الكيان الإعالمي الكبري ويف مقدمتهم الأب  هذا 

نبيل  الأ�صتاذ  واملوؤ�ص�صة  للجريدة  الروحي 

يعقوب احلمر ول ان�صى مواقف بوعبداهلل معي 

وله مكانة كبرية يف قلبي. اإ�صافة لالأخ العزيز 

وجميع  ال�صايجي  عي�صى  الدرا�صة  وزميل 

الإخوة والأخوات الذين عملت معهم على مدى 

�صنة  مائة  عقبال  اهلل  �صاء  واإن  ال�صنوات،  هذه 

يا الأيام.

عالقتي  لبداية  بالذكرى  اأعود  عندما 

بال�صحافة تاأتي جريدة الأيام يف ذاكرتي.. فهي 

انطالقها  بداية  منذ  احت�صنتني  التي  اجلريدة 

اأبجديات  الريا�صي  الق�صم  يف  زمالئي  وعلمني 

ثقة  على  ح�صلت  اأن  بعد  الريا�صية  ال�صحافة 

ال�صيد نبيل احلمر رئي�س التحرير اآنذاك وال�صيد 

عي�صى ال�صايجي الذي �صجعني ملوا�صلة العمل 

ال�صحفي يف املجال الريا�صي.

بدايتي مع »الأيام« كانت عن طريق �صديقي 

العزيز نا�صر حممد الذي كان ي�صطحبني عندما 

اأكون معه للجريدة لإنهاء عمله ال�صحفي وكان 

الفاك�صات  بع�س  يعطيني  الأحيان  بع�س  يف 

الأخ  وكان  وت�صليحها،  اخلرب  �صياغة  لإعادة 

اآنذاك  الريا�صي  الق�صم  رئي�س  لوري  حممد 

عليها  والتعديالت  الت�صليحات  بع�س  يجري 

ويقوم بتزويدي بن�صائحه هذه حول تعديالت 

ذلك  بعد  اأعطاين  ثم  و�صياغتها  الأخبار  يف 

الريا�صية  الفاعليات  بع�س  لتغطية  الفر�صة 

يكن  مل  جميعاً  تغطيتها  يف  معهم  للتعاون 

�صوى  باجلريدة  الريا�صي  الق�صم  يف  يعمل 

ثالثة اأ�صخا�س: لوري ونا�صر وتوفيق �صاحلي 

يف  احرتافية  ب�صورة  معي  تعاونوا  والثالثة 

ملوا�صلة  الدافع  اأعطاين  مما  والتوجيه  النقد 

العمل ال�صحفي الريا�صي معهم.

وانتقاء  ال�صفحات  ر�صم  يف  بعدها  بداأت 

كتابة  يف  الو�صول  حتى  واأهميتها  الأخبار 

الأعمدة بداأتها بعمود »يقولون« ثم »خمي�صيات« 

تطويري  يف  الثالثة  لزمالئي  الف�صل  ويرجع 

املجال كما ذكرت من خالل توجيهاتهم  يف هذا 

حتقيقات  من  للقراء  اأقدمه  كنت  ما  يف  وثقتهم 

ومقابالت وتغطيات �صحفية ريا�صية..

اأنني اأوؤكد باأن جريدة الأيام مدر�صة �صحفية 

متكاملة اأخرجت العديد من ال�صحفيني يف جميع 

املجالت ول بد اأن اأ�صكر واأ�صيد بالقائمني عليها 

منذ اإنطالقها حتى هذه ال�صاعة.

جريدة الأيام لها الف�صل الكبري على الكثري 

وقد  اأحدهم  واأنا  والإعالميني  ال�صحافيني  من 

خلقت يف املجال الإعالمي العديد من ال�صداقات 

وهي جريدة توؤمن من خالل توجهات م�صوؤوليها 

املجال  فتحت  اأنها  كما  الآخر  والراأي  بالراأي 

للجميع لإبداء الراأي كل يف جمال تخ�ص�صه ومل 

اأجد طوال عملي بالأيام اأي تدخالت فيما تكتب 

حولنا  نظرنا  ولو  موا�صيع  من  له  تتطرق  اأو 

خريجي  من  ال�صحفيني  الزمالء  اأغلب  اأن  جند 

مدر�صة الأيام.

متنياتي جلريدة الأيام موا�صلة ريادتها 

فيها  العاملني  جلميع  وحتياتي  ال�صحفية 

واجلميع  عام  وكل  والنجاح...  بالتوفيق 

بخري...

رئي�س حترير جملة ليالينا

رئي�س جلنة الإعالم الريا�سي جلمعية 

ال�سحفيني البحرينية
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»             « منعطف جديد يف م�صواري ال�صحايف

على الرغم من ان �سحيفة االيام هي املحطة ال�ساد�سة 

يف  جديدا  منعطفا  �سكلت  انها  اال  ال�سحايف  م�سواري  يف 

م�سريتي ال�سحافية حيث نقلتني من الهواية اىل االحرتاف 

املهنة  يحرتف  بحريني  ريا�سي  �سحايف  اول  الك��ون 

من  لقيته  الذي  الت�سجيع  بف�سل  كامل  بدوام  لها  ويتفرغ 

نبيل  اال�ستاذ  االول  التحرير  رئي�س  االدارة  رئي�س جمل�س 

الريا�سي  الق�سم  لرئا�سة  اختارين  الذي  احلمر  يعقوب  بن 

االيام  تلك  اتذكر  زلت  وما  التحرير  الدارة  ت�سكيل  اول  يف 

العدد  نحل الطالق  كخلية  نعمل  كنا خاللها  التي  اجلميلة 

»�سفر« اىل ان توجت تلك اجلهود ب�سدور العدد االول يف 

ال�سابع من �سهر مار�س من عام 1989لتوا�سل االيام بعد 

متميزة  اعالمية  ا�سافة  م�سكلة  ثبات  بكل  م�سريتها  ذلك 

م�سداقيتها  بف�سل  القراء  اح��رتام  تك�سب  ان  ا�ستطاعت 

يف  وجعلتها  االعالمية  اآفاقها  من  و�سعت  التي  ومهنيتها 

متناول القراء اينما كانو.

اول  كونها  فخرا  االيام  يكفي  الريا�سي  ال�سعيد  على 

�سرف  يل  كان  ريا�سيا  ملحقا  ت�سدر  بحرينية  �سحيفة 

واحدة  ا�سرة  �سكلوا  الذين  ال��درب  رفقاء  مع  رئا�سته 

لي�س  الريا�سية  ال�سحافية  ال�ساحة  على  وجودهم  اثبتوا 

بف�سل  املحلية  احلدود  جتاوزوا  بل  فح�سب  البحرين  يف 

الوطن  يف  املهنة  زمالء  مع  الوطيدة  وعالقاتهم  كفاءتهم 

الريا�سي ا�سدارا مميزا  االيام  العربي مما جعل من ملحق 

قيادة  امينة حتت  ايد  اليوم يف  وهو  وم�سمونه  �سكله  يف 

العمل االول  احد فر�سان فريق   – ال�سيد  الزميل عقيل  االخ 

يف الق�سم الريا�سي – والذي ا�ستطاع مع زمالئه ان يواكبوا 

التطور امل�سطرد يف جمال ال�سحافة الريا�سية.

بها  اعتز  تاريخية  حمطة  يل  بالن�سبة  »االيام«  �ستبقى 

النني ما زلت ا�ستم فيها رائحة جهدي وعرقي وا�ستعيد من 

الوطيدة  العالقة  ذات  تربطني  زالت  وما  ذكرياتي  خاللها 

مع زمالئي الذين ا�س�سوا هذا ال�سرح االعالمي البارز رغم 

رحيلي اىل جهة اخرى.

جل�ساتي اليومية مع االخوان الزمالء عي�سى ال�سايجي 

�سعيد احلمد وعلي اليا�سي وجا�سم من�سور وعي�سى جمعة 

وعزالدين  العجمي  و�سلمان  يو�سف  وخليل  فا�سل  وحممد 

ال�سحبة  وبقية  العامر  وط��ارق  عمر  وعبداجلليل  علي 

الطيبة وما يتخللها من مناق�سات ومداعبات مازالت تدوي 

يف ذاكرتي كلما طالعت ال�سحيفة او كلما �ساءت الظروف 

ان جتمعني بهم يف احدى املنا�سبات 

رفيق  مقدمتهم  ويف  الريا�سي  الق�سم  يف  احبائي  اما 

ب  ال�سهري  ر�سا  احمد  والدينامو  حممد  نا�سر  ال��درب 

يزالون  ما  الذين  الريا�سي  العمل  فريق  وبقية  »اليو�س« 

جميعا  معهم  االيامية  ذكرياتي  فاإن  معي  توا�سل  على 

جتعلني ال ا�سعر بانني ابتعدت عن هذا البيت املتما�سك.

ذكريات ملوؤها الطيبة ونقاء القلب مما يجعلها را�سخة 

يف الذاكرة.

والع�سرون  الرابع  بعيدها  االي��ام  اهنىء  القلب  من 

ق�سايانا  خلدمة  والتالق  النجاح  من  املزيد  لها  وامتنى 

املحلية العربية وكل عام وانتم جميعا بالف خري.

اول رئي�س للق�صم الريا�صي

عندما التقيت مع االأ�ستاذ نبيل بن يعقوب احلمر وكان حينها 

اأكد  االإعالم،  بوزارة  مكتبه  البحرين يف  اأنباء  لوكالة  عاماً  مديراً 

حقيقة  البحرين  يف  ثانية  جريدة  اإ�سدار  حول  يدور  ما  باأن  يل 

ولي�ست �سائعة كما يرتدد!!

وحينها مت االإتفاق على اإن�سمامي اإىل الق�سم الريا�سي بجريدة 

تراأ�س  الذي  لوري  حممد  زميلي  مع  ذلك  بعد  والتحقت  االأيام 

�سعادتنا  وكانت  حممد..  نا�سر  االآخر  والزميل  الريا�سي  الق�سم 

االأيام  مبوقع  مبكتبنا  يومياً  االإلتقاء  يف  حدود  وبال  تو�سف  ال 

يف اجلفري )مبنى وزارة االإعالم �سابقاً( وخالل تواجدنا الإ�سدار 

التعرف على  »االأيام«  لنا  اتاحت  التجريبية من اجلريدة  االأعداد 

على  اجلريدة  حر�ست  حيث  االإعالم،  جمال  يف  اجلدد  االأ�سدقاء 

اإعطاء الفر�سة لل�سباب البحريني للتاأكيد على تواجدهم يف عامل 

بدون  لهم  الفر�سة  اإعطاء  على  احلر�س  جاء  حيث  ال�سحافة، 

االأعداد  )يف  اجلريدة  نقراأ  كنا  عندما  �سعادتنا  وت�ساعفت  تردد 

التجريبية( وهي مطبوعة باأنامل بحرينية من االألف اإىل الياء!

من  بحرينية  ب�سواعد  النور  اإىل  لتخرج  »االأيام«  وجاءت 

يف  احلمر  نبيل  يفخر  كان  حيث  احلا�سر،  يومنا  وحتى  البداية 

التي كانت  الوحيدة  االأيام  الزوار وباأن  اإىل  ال�سباب  تقدمي هوؤالء 

تعتمد على ال�سباب البحريني 100% وعرب و�سائل التكنولوجيا 

احلديثة.

اجلانب  يف  ذكرياتنا  جاءت  فقد  العمل،  ذكريات  وخالل 

التعارف  باب  االأيام  لنا  فتحت  حيث  وكثرية  عديدة  الريا�سي 

وذلك  البحرين  وخارج  داخل  واالأخوة  االأ�سدقاء  من  العديد  مع 

وامللتقيات  الريا�سية  البطوالت  يف  املتكررة  لقاءاتنا  خالل  من 

االإعالمية. كما اأن لقاءاتنا اليومية يف الق�سم الريا�سي مع الزمالء 

الطرائف  اآخر االأخبار واأحياناً  كانت تزيدنا معرفة لالإطالع على 

يف املجال الريا�سي.

اأجد نف�سي جزءاً  »االأيام«،  على  واليوم ومع مرور 24 عاماً 

فيها  الكثري  اإعطاء  على  حر�سنا  التي  اجلريدة  هذه  تاريخ  من 

اإطالق  اأو  للجريدة  املحدودة  الريا�سية  ال�سفحات  عرب  �سواء 

ي�سم  الريا�سي  الق�سم  اأ�سبح  اأن  اإىل  بعد،  فيما  الريا�سي  امللحق 

عدداً كبرياً من املحررين بعد اأن بداأنا بثالثة فقط.

خال�س التهاين القلبية لكافة الزمالء.

اإعالمي

»            « مـــــدر�صــــــة التنــــــويــــــــراأيــــــام.. مـــــع »الأيــــــــام«

توفيق ال�صاحلي

حممد لوري

علي جميد

معلقة  من  اخذ  �سعري  بيت  جاهال«،  كنت  ما  االأيام  لك  »�ستبدي 

حتتفل  التي  االيام  ل�سحيفة  �سعارا  ليكون  العبد،  بن  طرفة  ال�ساعر 

والع�سرون«. »الرابع  تاأ�سي�سها  بذكرى 

الظروف  تغريه  مل  الذي  امل�ستنري  خطها  على  باقية  وهي  حتتفل 

التي احدقت بالبالد، وبقيت متثل �سوت االعتدال والرزانة، مل تلحق 

بركب التطرف او الت�سدد، وبقيت بيتا للجميع، ال ي�ستغني عنها اأحد، 

احلقيقي  التوازن  روح  من  اإنطلقت  الأنها  معها،  يختلف  من  ب�سهادة 

للمواطن  تعطي  وبقيت  املتقلبة،  واالقليمية  املحلية  الظروف  ظل  يف 

ف�سحة لالأمل يجد فيها ما هو خمتلف عن الباقي.

يجد فيها املكان احلا�سن للجميع، الأنها اإنطلقت من اجلميع، فحني 

لهم،  كبريا  بيتا  انها  �ستعرف  املوؤ�س�سة  هذه  للعاملني يف  نظرة  تاأخذ 

بيت  يف  انك  �سوى  ت�سعر  لن  �سحفية،  بيئة  اي  عن  خمتلفة  اجوائها 

اأ�سري ي�سعب فراقه، فكان هذا خياري ان اأبقى يف بيتي، ف�سددت كل 

عر�س يطلب مني ان احتول عن بيتي.

لي�س  املتميزة  االعالمية  بكوادرها  ذكراها  يف  )االأيام(  حتتفل 

العاملون فيها فح�سب بل تت�سرف ان تكون هي النواة االوىل لغالبية 

كتاب  او  املحررين  من  كانوا  �سواء  االخرى،  ال�سحف  يف  العاملني 

او املخرجني والفنيني. االعمدة، 

عامل  يف  و�ساء  �سعاع  كان   1989 عام  من  مار�س  من  ال�سابع 

تعاهد  جديدة،  �سحفية  انطالقة  عن  النا�س  حتدث  والوعي،  التنوير 

ان  جديد،  هو  ما  للبحريني  يقدموا  ان  على  عليها  والقائمون  كتابها 

يكونوا للقارئ عني يف موقع احلدث، ومل تتعب او تتاأخر اأو تتجاهل 

اأي حدث مهما كان، فكانت م�سداقا لل�سطر الثاين من �سعارها )تاأتيك 

باالأخبار من مل تزود(.

م�سوؤولية  حتمل  مدر�سة  يف  انك  تعرف  االيام  يف  تكون  حني 

االعتدال والتوازن لتكون رافدا �سمن روافد التنوير واالنفتاح، عا�ست 

البحرين. ال�سحيفة االوىل يف  النا�س فكانت بجدارة  منفتحة على 

وتتحمل  نهجها  يف  ت�ستمر  ان  قرائها  معاهدة  ذكراها  يف  حتتفل 

ن�سب  وا�سعة  وعزم  وجدارة  ثقة  بكل  الطريق  لت�ستكمل  امل�ساعب 

كافة  بني  الوطنية  الوحدة  تعزيز  يف  الوطنية  م�سوؤوليتها  اعينها 

املجتمع. مكونات 

التنوير واالنفتاح. دامت )االيام( مدر�سة 
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اأكادمييون ونا�شطون يثمنون دورها الثقايف والتنويري

»          « اأ�س�ست لفكر ليربايل معتدل يف املجتمع البحريني

اأ�شحاب  »الأيام«  جريدة  قراء  من  عدد  حتدث 

عن  الو�شطى  املحافظة  مبنطقة  الأهلية  املجال�س 

تناولتها  التي  املتعددة  واملوا�شيع  القدمية  الذكريات 

ال�شحيفة على مدى 23 �شنة، م�شتعر�شني الإجنازات 

التي حققتها »الأيام« منذ التاأ�شي�س و�شدور اأول عدد 

ذات  موؤكدين يف  هذا،  يومنا  وحتى  عام 1989م  يف 

هي  وال�شمولية  اجلامعة  الأيام  جريدة  باأن  الوقت 

ال�شحف  اأم  وهي  البحرينية  لل�شحافة  الأوىل  النواة 

احلديثة التي �شدرت يف الألفية اجلديدة، حيث تعترب 

لتخريج  البحرينية  واجلامعة  املدر�شة  هي  الأيام 

�شريحة كبرية من الكتاب وال�شحافيني واإبراز الوجوه 

�شلك  يف  دخلت  التي  الأقالم  لأ�شحاب  ال�شبابية 

ال�شحافة والإعالم على مرور 23 �شنة ما�شية.

وقال اأ�شحاب املجال�س يف لقاءات مع »الأيام« باأن 

مازالت جريدة  منذ �شدورها  الوطنية  ال�شحيفة  هذه 

املعتدلة  والو�شطية  وامل�شداقية  املهنية  على  حمافظة 

حرية  جمال  وفتح  الآخر،  والراأي  الراأي  طرح  يف 

البحريني،  ال�شعب  ومكونات  اأطياف  جلميع  التعبري 

حيث ت�شم نخبة من الكتاب واأ�شحاب الأقالم والفكر 

منهم  اليدلوجية  التوجهات  مبختلف  والثقافة 

�شاهمت  كما  والخ...،  والإ�شالمي  والقومي  الليربايل 

واجلامعات  املدار�س  طلبة  ت�شجيع  يف  »الأيام« 

الراغبني على درا�شة الإعالم والعالقات العامة للعمل 

يف  مهما  دورا  ولعبت  ال�شحفي،  بال�شلك  والنخراط 

تنوير القراء و�شاهمت يف تعزيز الوحدة الوطنية ومل 

�شمل املواطنني.

حممد  الدكتور  الأكادميي  يقول  جهته،  من 

احلو�شني، ظهرت �شحيفة الأيام يف الوقت الذي كنت 

اآنذاك  وا�شتطاعت  الثالثة،  بال�شنة  جامعيا  طالبا  فيه 

بال�شحافة،  املوجود  الفكري  الحتكار  ك�شر  الوقت 

نخبة  قبل  من  معتدل  تنويري  ليربايل  بفكر  وجاءت 

من املثقفني البحرينيني، مما �شاهم ذلك يف جذب القراء 

ولعبت  والإ�شالمي،  القومي  ال�شارعني  بني  املنق�شمني 

الأيام دورا مهما يف التاأثري على طلبة اجلامعات منذ 

بوجود  ي�شعرون  الطلبة  كان  حيث  1989م،  عام 

الكتاب  بني  الآراء  وتعددية  الد�شمة  ال�شحافية  املادة 

واأ�شحاب الأقالم والآراء املتعددة، مما فتح ذلك قنوات 

التوا�شل يف عام 1990م بني طلبة اجلامعات واإدارة 

على  الطالب  وحر�س  »الأيام«،  جريدة  يف  التحرير 

يف  الكائن  ال�شحيفة  ملبنى  امليدانية  الزيارات  تنظيم 

اآراء النخبة  اآنذاك بهدف الإ�شتفادة من  منطقة اجلفري 

املثقفة كال�شحافيني والكتاب العاملني باجلريدة.

مطلع  يف  اجلامعات  طلبة  باأن  احلو�شني  وذكر 

خطا  تتخذ  التي  »الأيام«  لقراءة  اجنذبوا  الت�شعينات 

مهنيا و�شطيا ومعتدل يف ال�شحافة البحرينية، حيث 

والآراء  الأفكار  يف  الختالف  اجلامعي  الطالب  وجد 

بال�شحيفة،  الراأي  كتاب  يتناولها  التي  التعددية 

و�شوؤون  والفنية  الفكرية  املوا�شيع  لتناول  اإ�شافة 

الثقافية والريا�شية  امل�شرح واحلركة  الأدب و�شوؤون 

ذلك  �شاهم  مما  »الأيام«،  بها  وانفردت  متيزت  التي 

يف جذب املواطن واملقيم يف البحرين لقراءة »الأيام« 

باملجتمع  ا�شم ومكانة اجلريدة  وذلك �شاهم يف بروز 

ال�شباقة يف  اجلريدة  »الأيام«  تعترب  اخلليجي، حيث 

والقت�شاد  الريا�شة  يف  املتخ�ش�شة  املالحق  اإ�شدار 

املتفوقني،  والطلبة  والأطفال  والرباعم  وال�شباب 

وبف�شل الإخراج ال�شحفي لل�شفحات ا�شتطاعت تطرح 

النكهات احلداثية بال�شحافة اخلليجية.

اإىل  الو�شول  ا�شتطاعت  »الأيام«  اأن  اإىل  ولفت 

الو�شائل  ا�شتخدام  خالل  من  الأو�شط  ال�شرق  دول 

العاملية  املنظمة  يف  الدخول  اإىل  احلديثة  التكنلوجية 

الإلكرتونية للتكنلوجيا، وذلك بف�شل الكوادر العاملة 

عن  ي�شتغني  اأحد  ل  اليوم  اأن  اإىل  م�شرياً  باملوؤ�ش�شة، 

الإجتماعي،  التوا�شل  وو�شائل  التكنلوجيا  ا�شتعمال 

عن  القراء  مع  التعامل  يف  �شباقة  دائماً  و«الأيام« 

طريق الو�شائل الإلكرتونية، مما �شاهم ذلك يف تعزيز 

انه  اإىل  الدول اخلليجية والعربية، لفتاً  مكانتها بني 

النوم  قبل  احلا�شوب  جهاز  عرب  »الأيام«  يومياً  يقراأ 

حني ي�شدر العدد الإلكرتوين قبيل وقت الفجر يف وقت 

متاأخر من الليل.

النواة  هي  »الأيام«  جريدة  احلو�شني  واعترب 

الكتاب  اأخرى بحرينية، وزيادة عدد  ل�شدور �شحف 

وال�شحافيني والعاملني بالكادر ال�شحفي وزيادة عدد 

الراغبني بدرا�شة الإعالم وال�شحافة يف اجلامعات، كما 

�شاهمت »الأيام« يف ت�شجيع رجال الأعمال لال�شتثمار 

ال�شتثمار  اأو  الإعالنات  ن�شر  خالل  من  ال�شحف  يف 

املايل براأ�س املال يف ال�شحافة البحرينية.

املحافظة  ملجال�س  العام  املن�شق  قال  بدوره 

باأن  علي،  بن  �شالح  الجتماعي  النا�شط  الو�شطى 

وللمواطنني  للقراء  اأبوابها  فتحت  »الأيام«  جريدة 

�شفحة  خالل  من  و�شكاويهم  ومقالتهم  اآرائهم  لن�شر 

يف  نوعية  نقلة  اأحدث  وذلك  القراء،  بريد  »امللتقى« 

ال�شحافة البحرينية، كما وجدنا يف حمرري »الأيام« 

التعاون والنزول اإىل ال�شوارع ل�شتطالع النا�س حول 

ال�شحافة  عرب  ون�شرها  وهمومهم  املواطنني  ق�شايا 

القرار  واأ�شحاب  بالأمر  املعنية  اجلهات  اإىل  لت�شل 

»الأيام«  ووفرت  بالدولة،  الر�شمية  املوؤ�ش�شات  يف 

ت�شهيالت كثرية للقراء منذ �شنوات طويلة مقارنة مع 

ال�شحف الأخرى، للم�شاهمة يف ن�شر الآراء وال�شكاوي 

اإ�شافة لطرح الأمور اخلدماتية التي يحتاجها املواطن.

وذكر بن علي اأن جريدة »الأيام« فتحت له املجال 

امللتقى،  �شفحة  يف  واآرائه  مقالته  لن�شر  حرية  بكل 

املتقاعدين  وزمالئه  اأ�شحابه  بع�س  دفع  مما  وذلك 

بريد  �شفحة  خالل  من  اآرائهم  عن  والتعبري  للكتابة 

تفاعال  ال�شفحة لقى  هذه  املقالت عرب  ون�شر  القراء، 

جيدا من قبل بع�س امل�شوؤولني والنواب للنظر يف ما 

ين�شر.

واعترب بن علي اأن املقابالت واللقاءات واحلوارات 

�شحافيو  بها  يقوم  التي  وال�شتطالعات  والتحقيقات 

وجمعيات  الأهلية  املوؤ�ش�شات  ممثلي  مع  »الأيام« 

قبل  من  كبريا  تفاعال  لقت  البحريني،  املدين  املجتمع 

النواب  لأع�شاء جمل�س  اإ�شافة  اأخرى،  زميلة  �شحف 

حتت  ملناق�شتها  واملقرتحات  بالأفكار  ياأخذون  الذين 

قبة الربملان، م�شرياً اإىل اأن عددا من امل�شوؤولني تفاعلوا 

يف  ل�شانه  على  من�شور  خرب  مع  الإيجابي  بال�شكل 

»الأيام« حول درا�شة اإ�شهار نقابة للمتقاعدين.

ومن جانب اآخر، اكد بن علي اأن »الأيام« �شاهمت 

يف رفع الوعي الثقايف اإىل الأطفال والرباعم والنا�شئة 

من خالل ت�شجيع الطفل على امل�شاهمة يف ن�شر كتاباته 

املتوا�شعة ور�شوماته اأو اإبراز اإجنازات حققها الأطفال 

وطالب  الأطفال  جذب  مما  وذلك  الربعم،  ملحق  يف 

اأدب  الذي يركز على  املرحلة البتدائية لقراءة امللحق 

امل�شابقات  خالل  من  امل�شاهمات  على  وي�شجع  الطفل 

التي  بال�شفحات  اأ�شاد  كما  لالأطفال،  اجلوائز  وتقدمي 

تخ�ش�شها »الأيام« للطلبة املتفوقني يف كل عام وذلك 

يعطي روح املحا�س بني اخلريجني للتناف�س من اأجل 

اإبراز �شورهم بعد التخرج يف جريدة »الأيام«.

اإدارة »الأيام« يف دعم الكوادر  وثمن دور جمل�س 

حيث  ال�شحفي،  باملجال  للعمل  البحرينية  ال�شبابية 

منذ  كثرية  �شحافية  وجوه  ظهور  يف  ذلك  �شاهم 

التاأ�شي�س وحتى هذا اليوم، معترباً اأن »الأيام« �شباقة 

�شوت  اإي�شال  لأجل  البحريني  لل�شارع  نزولها  يف 

املواطنني ملن يهمه الأمر.

باأن  يقول  املران  خالد  اجلتماعي  النا�شط  اأما 

وجماهريها  �شعبيتها  على  حافظت  »الأيام«  �شحيفة 

منذ مطلع الت�شعينات، حيث تعترب »الأيام« ال�شحيفة 

ال�شمولية، اجلامعة، احلري�شة على الوحدة الوطنية 

من خالل ن�شر املوا�شيع التنويرية بال�شارع البحريني، 

احل�شرية  والأخبار  واملهنية  بامل�شداقية  تتمتع  حيث 

ال�شعب  مكونات  جميع  على  وحتافظ  والطازجة، 

البحريني من خالل طرح اآرائهم.

من  لكثري  املجال  فتحت  »الأيام«  ان  املران  وقال 

بريد  عرب  ومقرتحاتها  اآرائها  عن  للتعبري  النا�س 

اإجنازات كبرية يف كثري  ذلك  بف�شل  القراء، وحتققت 

مع  تتفاعل  التي  الر�شمية  والوزارات  املوؤ�ش�شات  من 

ما  يف  وحتقق  اأمرهم  يف  وتنظر  املواطنني  �شكاوي 

ين�شر، م�شرياً اإىل اأن كان موظفا �شابقا بوزارة ال�شحة، 

»ال�شحة«  يف  الإدارية  الأق�شام  من  الكثري  وتطورت 

املر�شى  م�شاكل  حول  ال�شحافة  يف  ن�شر  ما  بف�شل 

واملراجعني، والأخبار التي تتعلق بالأدوية واخلدمات 

ال�شحية والأخطاء الطبية والخ...

التي  ال�شحيفة،  يف  املالحق  بتنوع  املران  واأ�شاد 

الأدب،  الفن،  الثقافة،  ب�شوؤون  املهتمني  كافة  جتذب 

التكنلوجيا،  ال�شحة،  الأطفال،  ال�شباب،  ال�شياحة، 

املراأة، ال�شياحة، حيث �شكلت هذه املالحق الأ�شبوعية 

متجددة  وثقافة  البحرينية  ال�شحافة  نقلة حديثة يف 

للحر�س على قراءة املعلومات التي تن�شرها »الأيام«.

فيما و�شف املتقاعد اأحمد املحمود جريدة »الأيام« 

ب�شاحبة املبادرات يف مل ال�شمل واحلفاظ على اللحمة 

الوطنية ونبذ الفرقة والطائفية، حيث كانت ومازالت 

من  الكثري  لها  يطمئن  التي  ال�شحيفة  هي  »الأيام« 

وطرح  املتعددة  الآراء  تناولها  خالل  من  املواطنني 

الق�شايا،  ملعاجلة  والأهلية،  الر�شمية  النظر  وجهات 

حيث تفاعلت »الأيام« مع الكثري من الق�شايا العمالية 

والنقابية منذ �شنوات وهو الأمر الذي �شاهم يف رفع 

الوعي العمايل يف كثري من موؤ�ش�شات القطاع اخلا�س.

واأ�شماء  الكتاب  وجوه  تنوع  املحمود  واعترب 

ال�شحافيني يف اجلريدة على مدى 23 �شنة هو نتيجة 

ال�شحافة،  لتدري�س  جامعة  هي  »الأيام«  باأن  تاأكيد 

م�شيداً باملنهج املهني وحفاظ اجلريدة على خط املهنية 

ورعايتها  وبدعمها  التاأ�شي�س،  منذ  املعتدل  الو�شطي 

الإعالمية لكثري من الفعاليات والأن�شطة والربامج.

»الأيام«  بان  املحمود  ذكر  اأخرى،  جهة  ومن 

منت  على  امل�شافرين  لدى  طلباً  الأكرث  ال�شحيفة  هي 

حيث  الدويل،  البحرين  مطار  من  املغادرة  الطائرات 

الوطني طريان اخلليج جمموعة �شحف  الناقل  توفر 

للم�شافرين، ويرتكز اإقبال املغادرين على طلب جريدة 

الأيام، كما كنا نقوم باإي�شال ال�شحيفة اإىل �شفاراتنا يف 

اخلارج التي تطلب جريدة الأيام.

ويف ختام حديثه ثمن املحمود بدور الأيام الثقايف 

الفكر  البحريني، من خالل ن�شر  والتنويري باملجتمع 

الإعالمي  بال�شلك  للعمل  ال�شباب  وت�شجيع  الثقايف 

وتنظيم  و�شدق  �شفافية  بكل  النا�س  ق�شايا  وتناول 

يف  اجلماهري  وا�شتقبال  ال�شنوي  الكتاب  معر�س 

الكائن  اجلريدة  مببنى  الأ�شبوعي  الرم�شاين  املجل�س 

يف منطقة اجلنبية وتكرمي الطلبة املتفوقني يف كل عام.

خاص كتب – حسن عبدالرسول

المقاالت والتحقيقات
 التي يقوم بها  صحافيو 

»األيام« القت
 تفاعاًل كبيرًا تحت قبة 

البرلمان

ساهمت »األيام«
في تشجيع طلبة 

الجامعات
 لالنخراط بالسلك 

الصحفي

ت�سوير – جميد حممد
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