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»                « يف يوبيلها الف�ضي.. اأكثـر تاألقًا ومتيزاً

اأحدثت نقلة نوعية يف امل�صهد ال�صحفي والإعالمي يف البحرين

داعم اأ�ضا�ضي للم�ضروع االإ�ضالحي وحركة االنفتاح وحرية الكلمة

جتاوز التحديات

�أ�صرت  و�لتحديات  �ل�صعاب  هذه  كل  �أمام 

�لبحرينيني  و�العالميني  �ل�صحفيني  من  نخبة 

يتقدمهم �ال�صتاذ نبيل بن يعقوب �حلمر مدير عام 

�العالمي  و�مل�صت�صار  �آنذ�ك  �خلليج  �أنباء  وكالة 

�لتجربة  هذه  يف  �لولوج  على  �مللك  جلاللة 

�ل�صعبة رغم �لرهانات �لكبرية من �أطر�ف �أخرى 

وتربير�تها با�صتحالة تنفيذ هذ� �مل�صروع  وقدرته 

�ل�صحيفة  مناف�صة  و��صتحالة  �ال�صتمر�ر،  على 

�لوحيدة �لتي ت�صدر يف تلك �لفرتة، و�لت�صكيك يف 

قدرة وخربة �لقائمني على ذلك �مل�صروع ��صافة �ىل 

�لظروف �لر�هنة يف تلك �لفرتة.

�لتحديات  بتلك  �لفريق  هذ�  يكرتث  مل   

و�ملعوقات وبد�أ على �لفور �جتماعاته وم�صاور�ته 

لالعد�د لهذ� �مل�صروع �لطموح، وتو�صل �ملوؤ�ص�صون 

�إىل  و�ملتفاين  �مل�صني  �لعمل  من  �أ�صهر  �صتة  بعد 

و�صع در��صة جدوى �قت�صادية ومهنية م�صتفي�صة 

يومية  ل�صحيفة  �لفرتة  تلك  �لبالد يف  حاجة  عن 

ثانية، ��صافة �ىل �ال�صتعد�د�ت �لفنية و�ل�صحفية 

�ملطلوبة ومدى توفرها يف �لبالد، وقد مت تقدمي هذه 

عبد�لرحمن  طارق  �ال�صتاذ  �ملرحوم  �ىل  �لدر��صة 

له  كانت  حيث  لالإعالم  وزير�ً  ب�صفته  �ملوؤيد 

لل�صحافة  و�ملوؤيدة  �جلهود  لهذه  �لد�عمة  وقفاته 

و�ل�صحفيني، وقد �بدى مو�فقة وز�رة �العالم على 

�لو�ردة يف  و�ملقرتحات  �لوليد  �مل�صروع  هذ�  دعم 

�لدر��صة، وبذلك بد�أت �ال�صتعد�د�ت �لعملية لتنفيذ 

تلك �لفكرة و�مل�صروع �العالمي �لكبري.

العن�صر البحريني ميثل ال�صدارة
حيث بد�أ �لفريق �مل�صرف على ��صد�ر »�الأيام« 

ومت  و�لتنظيمية  �الد�رية  �الجر�ء�ت  باتخاذ 

�الت�صال مبجموعة كبرية من �لكتاب و�ل�صحفيني 

منهم  �لكثري  �أبدى  حيث  فيها،  للعمل  و�ملثقفني 

�عالمياً  منرب�ً  �صيجدون  بانهم  لعلمهم  جتاوبهم 

مل  �لتي  وم�صاهماتهم  �نتاجهم  ي�صتوعب  جديد�ً 

جتد طريقاً �صهالً يف تلك �لفرتة للن�صر و�النت�صار، 

وقد كان �لتوجه �الأول الإد�رة �جلريدة هو �لرتكيز 

�الإد�رية  �لوظائف  ل�صغل  �لبحريني  �لعن�صر  على 

و�ل�صحفية مع �ال�صتعانة بخرب�ت عربية من دول 

�صقيقة، فقد القى هذ� �لتوجه ��صتح�صاناً من �جلميع. 

وجتاوب �ل�صحفيون مع هذ� �مل�صعى فتم يف فرتة 

وجيزة ��صتقطاب عدد كبري من �لبحرينيني �لذين 

�صغلو� خمتلف �الق�صام �لتحريرية و�الإد�رية.

وكان �لتحدي �لكبري يف ذلك �لوقت هو �دخال 

�الآيل  �حلا�صب  باأجهزة  و�ملتمثلة  �حلديثة  �لتقنية 

�لبد�ية  يف  ظهرت  فقد  �لعمل،  مر�حل  جميع  يف 

بع�ض �ل�صعوبات يف ��صتيعاب هذه �لتقنية وتردد 

�لكتاب و�ل�صحفيني �ال �نه وبعد فرتة وجيزة متكن 

�جلميع من �لتاأقلم مع هذه �لتكنولوجيا وتطبيقها 

ب�صال�صة وي�صر ويف جميع �ملر�حل.

�صدور العدد الأول
مار�ض   6 بتاريخ  �الأول  �لعدد  ل�صدور  وكان 

1989 �صدى كبري�ً يف �ل�صارع �لبحريني ولقيت 

من  كبريين  و��صتح�صاناً  جتاوباً  �ل�صحيفة 

�ملو�طنني و�ملقيمني، وكان ذلك �ليوم يوماً تاريخياً 

يف تاريخ �ل�صحافة �لبحرينية الأنه ��ص�ض بالفعل 

والدة  خالل  من  �ل�صابق  عن  خمتلفة  ل�صحافة 

ومبا  �لكلمة  معنى  بكل  جامعة  يومية  �صحيفة 

وتنويرية  حديثة  و�فكار  حمتويات  من  تت�صمنه 

من  وو��صعة  كبرية  �صر�ئح  ��صتح�صان  القت 

�ملجتمع.

�الأول  �ليوم  منذ  �ل�صحيفة  تعهدت  وقد 

�ال�صتاذ  حتريرها  رئي�ض  ل�صان  وعلى  ل�صدورها 

نبيل يعقوب �حلمر �ن تكون �صوتاً للمو�طنني و�ن 

�لعطاء  على  �لقادرة  �ل�صابة  �لعنا�صر  ت�صتقطب 

�جلريدة  �بقاء  بغية  و�لثقافة  �لفكر  جمال  يف 

مفعمة بالن�صاط و�حليوية من خالل تلك �لطاقات 

�ملتحفزة.

ويف كلمته �الفتتاحية يف �لعدد �الأول ت�صاءل 

�ل�صوؤ�ل  هو  هذ�  لعل  م�صيفاً  �الأيام؟  ملاذ�  �حلمر 

�حد  يطرحه  �ن  قبل  �نف�صنا  على  طرحناه  �لذي 

»�الأيام« �صوتاً  ملاذ� ال تكون  علينا، وكان جو�بنا 

ال  وملاذ�  �ملعطاء:  �لطيبة  �الأر�ض  هذه  يف  جديد�ً 

تكون �صوء�ً للح�صارة يف �ر�ض عرفت �حل�صارة 

للمو�طنني  �صوتاً  تكون  ال  وملاذ�  وجدت؟  منذ 

ومنرب�ً له يقول من فوقه ما �لذي ي�صغل �صمريه 

يف  حريته  جت�صد  �حالم  من  ليله  ميالأ  �لذي  وما 

�لقول وم�صوؤوليته يف �لعمل.

طبعات �صباحية وم�صائية
�نها �صدرت  �الأيام  �مللفت يف جتربة  و�ل�صيء 

�الجاز�ت  يف  توقف  دون  من  �ال�صبوع  �يام  بعدد 

�لر�صمية كما كانت تتوقف �ل�صحف �الأخرى وذلك 

بان هذه �ل�صحيفة  الن �ملوؤ�ص�صني قد قطعو� عهد�ً 

�جلديدة و�لوليدة لن تتوقف، وبالفعل فان �الأيام 

وال  تتوقف  مل  هذ�  يومنا  و�إىل  �الأول  �لعدد  ومنذ 

ليوم و�حد، فهي �جلريدة �لوحيدة �لتي يزيد عدد 

ب�صبب  بها  �لتي �صدرت  �اليام  �إ�صد�رتها عن عدد 

�أو  �ربع  �لفرت�ت  من  فرتة  يف  ت�صدر  كانت  �نها 

خم�ض طبعات يف �ليوم وهذ� مل يحدث يف تاريخ 

�ل�صحافة �لبحرينية من قبل.

�الخبارية  تغطياتها  يف  �الأيام  �عتمدت  لقد 

على ��صلوب جديد مل يكن مطبقاً يف �ملنطقة، حيث 

قامت بكتابة �خلرب على �ل�صفحة �الأوىل وبرتكيز 

�صديد دون �ال�صارة �إىل تكملة �خلرب يف �ل�صفحات 

�لد�خلية، ��صافة �ن م�صمون �خلرب و�لتقرير �صهد 

نقلة نوعية يف �ل�صحافة وذلك نتيجة �لتوجهات 

حيث  �الأيام،  ملحرري  �ل�صحفية  �ملد�ر�ض  وتنوع 

�نهم مل يكونو� من لون �أو �جتاه و�حد.

كما �هتمت �ل�صيا�صة �لتحريرية لل�صحيفة مبا 

ور�ء �خلرب حيث مت �عتماد �لتحليل �لدقيق للخرب 

و�لتي  له  �ملنا�صبة  �خللفيات  وو�صع  ومتابعته 

تعطي �لقارئ �صورة متكاملة للق�صية �ملثارة.

و�لذين  �ليوم  �ل�صحفيني  من  كثري  ي�صهد 

يعملون يف �صحف �أخرى باأنهم مدينون لـ«�الأيام« 

لتعلقهم بهذه �ملهنة بف�صل �لفر�ض �لتدريبية �لتي 

من  �صبقوهم  من  و�حتكاكهم بخرب�ت  لهم  وفرتها 

�صحفيني وكتاب وحمللني.

الأيام ت�صهد اأحداثًا كربى
ومل يكن قد م�صى على تاأ�صي�ض �الأيام عاماً و�حد�ً 

�ملنطقة  تهز  �حد�ثاً كربى  بد�أت  وب�صع �صهور حتى 

وتفرق  �ال�صرت�كي  �ملع�صكر  �صقوط  ومن  و�لعامل 

�لكربى  �ملحنة  �إىل  جديد  دويل  نظام  ووالدة  دولة 

فكانت  �لكويت،  لدولة  �لعر�ق  �لتي متثلت يف غزو 

�الأيام �صاهد�ً على تلك �الأحد�ث فتابعت تلك �لتحوالت 

�لق�صرية  جتربتها  خالل  ومن  و��صتطاعت  �لكربى 

�ملنطقة  �صحف  بع�ض  على  تتفوق  بل  تو�كب  �ن 

�إىل  فاإ�صافة  �الأحد�ث،  لهذه  وتغطيتها  متابعتها  يف 

�جلريدة �الأم متكن طاقم �لتحرير من ��صد�ر مالحق 

�صباحية وم�صائية جتاوزت يف بع�ض �الأيام �الأربع 

مالحق ملتابعة �خبار �لغزو �لعر�قي للكويت.

مواكبة م�صرية الدميقراطية
يف �لعقد �لثاين من عمر �الأيام �صهدت �ل�صحيفة 

فرتة حتوالت كربى على �ل�صعيد �ملحلي مع ت�صلم 

�صاحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�صى �آل خليفة عاهل 

�جو�ء  �نتع�صت  حيث  �حلكم،  مقاليد  �ملفدى  �لبالد 

و�لت�صويت  �لوطني  �لعمل  ميثاق  باإ�صد�ر  �حلرية 

جميع  �الأيام  و�كبت  حيث   %98.4 بن�صبة  عليه 

�مل�صتمرة  وم�صريتها  �لدميقر�طية  �لعملية  مر�حل 

حتى �ليوم.

و�لع�صرون  �خلم�صة  �ل�صنو�ت  �صاغت  لقد 

ر�ئدة  �صحفية  جتربة  �الأيام  عمر  من  �ملا�صية 

�العالمي  للم�صهد  جديد�ً  بعد�ً  �أ�صافت  ومتميزة 

و�ل�صفافية  �حلياد  مبد�أ  بالتز�مها  �لبحرين  يف 

معاجلة  يف  �لوطني  �ملوقف  و�تخاذها  و�مل�صوؤولية 

للمو�طن  �ليومية  و�لق�صايا  �ل�صيا�صية  �ال�صكاالت 

بعيد�ً عن �لت�صخيم و�لتهويل و�ل�صخب و�ل�صجيج.

موقع  و�حتلت  وتفوقت  �الأيام  جنحت  لقد 

�لبحرين  م�صتوى  على  �النت�صار  يف  �ل�صد�رة 

�أ�صا�ض  على  و�عتمادها  و�لهدف  �لروؤية  المتالكها 

�نها م�صروع ثقايف تنويري ليرب�يل �لتوجه رغم كل 

كل  وجوهر  وحتديات  عر�قيل  من  له  تعر�صت  ما 

ذلك هو �عتمادها �لكلي على �لكو�در �لوطنية وعلى 

حبها للبحرين و�النحياز لها يف كل �لظروف وعلى 

كل �مل�صتويات.

كتب – جليل عمر:

من جريدة  الأول  العدد  �صدور  من  �صنتني  قبل 

ت�أ�صي�س  فكرة  ك�نت   ،1989 م�ر�س   7 يف  الأي�م 

واإ�صدار �صحيفة يومية ث�نية يتم تداوله� بني العديد 

الت�ص�وؤلت  وك�نت  والعالميني،  ال�صحفيني  من 

ترتكز حول مدى قدرة امل�صهد العالمي والثق�يف يف 

اآنذاك من ا�صتيع�ب هذه ال�صحيفة يف بلد  البحرين، 

والأدبي  الثق�يف  ب�حلراك  ت�ريخي�  له اجلميع  ي�صهد 

وال�صبق يف اإ�صدار ال�صحف واملجالت يف امل��صي.

جمة  مبخ�وف  تختلط   الت�ص�وؤلت  هذه  ك�نت 

املليئة  الفرتة  تلك  يف  املغ�مرة  هذه  على  لالقدام 

ا�ص�فة  متقلبة  اقت�ص�دية  ظروف  وو�صط  ب�لحداث 

والتي  املنطقة  يف  والمنية  ال�صي��صية  الو�ص�ع  اىل 

م�ص�ريع  قي�م  ام�م  ع�ئق�ً  يبدو  م�  على  �صكلت 

اإعالمي  مب�صروع  ب�لن�  فم�  جدوى،  ذات  اقت�ص�دية 

�صحفية  كوادر  يتطلب  احلجم  بهذا  كبري  �صحفي 

هذا  ادارة  على  ق�درة  اعالمية  وموؤ�ص�صة  مدربة 

امل�صروع ال�صخم.
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بعث �صمو �ل�صيخ علي بن خليفة �آل خليفة نائب رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء برقية تهنئة مبنا�صبة مرور 25 عاماً على ��صد�ر �صحيفة �اليام 

لعددها �الول جاء فيها: »ي�صرنا �ن نتقدم �ليكم باأ�صمى �آيات �لتهاين و�لتربيكات بهذه �ملنا�صبة، م�صيدين بالدور �لكبري �لذي تقوم به �ل�صحيفة 

يف خدمة �لق�صايا �ملحلية وتعزيز دور �ل�صحافة �لوطنية.

متمنني لكم وجلريدة �اليام وجميع منت�صبيها �ملزيد من �لتاألق و�لنجاح يف عامل �ل�صحافة«.

كما بعث وزير �خلارجية �ل�صيخ خالد بن �حمد �آل خليفة برقية تهنئة لالأيام مبنا�صبة �حتفال �صحيفة �اليام بيوبيلها �لف�صي 

ومرور 25 عاما على ��صد�رها جاء فيها: »ي�صرين �ن �تقدم باأ�صمى �آيات �لتهاين و�لتربيكات الأع�صاء جمل�ض �د�رة موؤ�ص�صة )�الأيام( 

للن�صر وجلميع �لعاملني فيها من طاقم �لتحرير و�الد�رة �لذين كان لهم �لدور �مللمو�ض يف جناح �صحيفتكم �لغر�ء والهتمامها بكل 

ما يخدم �مل�صلحة �لعامة، مقدرين لكم جهودكم �ملتميزة يف خدمة م�صرية �ل�صحافة يف مملكة �لبحرين يف ظل �لعهد �لز�هر حل�صرة 

�صاحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�صى �آل خليفة عاهل �لبالد �ملفدى حفظه �هلل ورعاه.

كما �عرب عن �عتز�زي وتقديري مبا حققته �صحيفتكم �لغر�ء من تقدم ومناء منذ ��صد�رها �الول وحتى �الآن و�لتي تعد �حدى 

دعائم �العالم يف �ململكة، وي�صهد لها بامل�صد�قية و�ملو�صوعية مبا تزخر به من نخبة متميزة من �ل�صحفيني و�لكتاب.. د�عيا �هلل �لعلي 

�لقدير �ن يوفقكم الإعالء �صاأن مملكتنا �لغالية«.

هناأ �صمو نائب رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء �ل�صيخ حممد بن مبارك �صحيفة �اليام على مرور 25 عاما على تاأ�صي�صها.

م�صيد�  بال�صحيفة  لالرتقاء  جهودهم  على  �ل�صحيفة  �د�رة  و�ع�صاء جمل�ض  لرئي�ض  تقديره  عن  �صموه  و�عرب 

بدورها يف �لنهو�ض مب�صتوى �العالم �ملقروء من خالل ما تقدمه للقر�ء من �خبار وحتليالت ب�صاأن �الأحد�ث �ملحلية 

و�لعاملية.

�صمو ال�صيخ علي بن خليفة ي�صيد بدور »              « يف خدمة الق�صايا املحلية

وزير اخلارجية..

 »               « تعد من اإحدى دعائم الإعالم يف اململكة

حممد بن مبارك ي�صيد بدور »            « 

�ل�صيخ علي بن خليفة

توجه �ملهند�ض با�صم بن يعقوب �حلمر وزير �الإ�صكان باأ�صدق �لتهاين وخال�ض �لتربيكات �إىل رئي�ض جمل�ض �إد�رة موؤ�ص�صة »�الأيام« 

لل�صحافة و�لن�صر وجميع �أع�صاء ومنت�صبي �ل�صحيفة مبنا�صبة حلول �لذكرى �خلام�صة و�لع�صرين لتاأ�صي�ض �ل�صحيفة، م�صيد�ً بالدور 

�لتنويري و�لتوعوي �لذي ت�صطلع به �ل�صحيفة منذ �لتاأ�صي�ض يف �إثر�ء �لر�أي �لعام باالأخبار و�لتقارير �لنوعية، ودورها �لريادي يف 

تطوير �الإعالم �لبحريني.

كما ثمن �ملهند�ض �حلمر �ل�صيا�صة �لتحريرية �ملتميزة لل�صحيفة �لتي تعرب با�صتمر�ر عن دورها �لوطني و�لريادي يف نقل �الأخبار 

�ملوؤ�ص�صة  هذه  به  تتمتع  �لذي  �لوطني  �لوعي  مدى  عن  تنم  �لبحريني،  �ملو�طن  �إىل  وم�صد�قية  ومو�صوعية  عالية  مبهنية  و�حلقائق 

�الإعالمية �لعريقة، باالإ�صافة �إىل �لدور �لذي ��صطلعت به والتز�ل يف نقل �ل�صورة �حلقيقية للمكت�صبات �لوطنية �لتي حتققت يف ظل 

�لعهد �لز�هر حل�صرة �صاحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�صى �آل خليفة ملك �لبالد �ملفدى حفظه �هلل، و�جلهود �حلكومية �مل�صتمرة يف �صتى 

�ملجاالت �إىل �لر�أي �لعام �لبحريني، باعتبارها متثل �إىل جانب و�صائل �الإعالم �ملحلية حلقة �لو�صل بني �ملو�طنني وبني �لقيادة �لر�صيدة 

�الإعالمية  م�صريتها  تو��صل  و�أن  و�الزدهار،  و�لتطور  �لتوفيق  بدو�م  لل�صحيفة  �أمنياته  عن  �الإ�صكان  وزير  و�أعرب  �ملوقرة.  و�حلكومة 

ودورها �لوطني يف تنوير �لر�أي �لعام.

مهنئًا ال�ضحيفة باليوبيل الف�ضي

وزير الإ�صكان: دور ريادي يف تطوير الإعالم البحريني

وزير �ال�صكان

وزير �خلارجية

�صمو �ل�صيخ حممد بن مبارك

��صد�رها  على  عاماً   25 مرور  لالأيام مبنا�صبة  تهنئة  برقية  �ملطوع  �بر�هيم  بن  �ملتابعة حممد  ل�صوؤون  بعث وزير   من جهته 

هذه  وتطوير  دعم  يف  �ملخل�صة  بجهودكم  �عتز�زي  عميق  عن  معرب�ً  �ل�صعيدة،  �ملنا�صبة  بهذه  �هنئكم  �ن  »ي�صرين  فيها:  جاء 

�لعزيز. بلدنا  يف  �ل�صامخ  و�صرحها  �ل�صحافة  مهنة  عر�قة  على  �صاهد�ً  تقف  و�لتي  �ملتميزة  �لغر�ء  �جلريدة 

�كرر �لتهاين لكم وال�صرة جريدة )�الأيام( وكل �لقائمني عليها، متمنياً لها �ملزيد من �لنجاح ومو��صلة دورها يف دعم وتعزيز 

عي�صى  بن  �مللك حمد  �جلاللة  �صاحب  �حلكيمة حل�صرة  �لقيادة  ظل  بالدنا يف  به  تتمتع  �لتي  و�لتعددية  و�النفتاح  �حلرية  مناخ 

�لر�صيدة«. وحكومته  �ملفدى  �لبالد  عاهل  خليفة  �آل 

وزير الدولة ل�ضوؤون املتابعة..

»               « تقف �صاهدًا على عراقة مهنة ال�صحافة يف البحرين

حممد �ملطوع

د. مريزا: »            «

�صحيفـــــة �صامـــــلة

مريز�  علي  بن  عبد�حل�صني  �لدكتور  قال 

وزير �لدولة ل�صئون �لكهرباء و�ملاء �نه عندما 

�صدرت �صحيفة �الأيام الأول مرة قبل 25 عاما، 

نقلة نوعية يف  �أول  مل يكن ميثل ذلك �حلدث 

تعدد �ل�صحف �ليومية يف �لبحرين فقط، و�إمنا 

به هذه  �لتي متتعت  �ملهنية  �أي�صا مدى  عك�ض 

قامت  �لتي  �لوطنية  �لكو�در  جر�ء  �ل�صحيفة 

»�الأيام«  ف�صدور  �صو�عدهم  على  �ل�صحيفة 

�أ�صاف �إىل �لقارئ منطا جديد� يت�صم بالتحدي 

يف �الأخبار و�ملعلومات و�الأفكار وهو �الأمر �لذي 

�ل�صابقة  �الأخبار  م�صادر  على  �يجابا  �نعك�ض 

�ل�صحفي يف  و�لتغيري  للتجديد  �ملحفز  لت�صكل 

�لبالد.

�الإطاللة  تلك  ��صت�صعرنا  كيف  و�أذكر 

�ملغفور  بد�أت يف عهد  �لتي  �ل�صحفية �جلديدة 

له �أمري �لبالد �لر�حل �ل�صيخ عي�صى بن �صلمان 

�آل خليفة و�لتي مهدت �لطريق فيما بعد للمزيد 

من �الإ�صد�ر�ت �ل�صحفية �جلديدة �لتي ت�صهدها 

�الإ�صالحي  �مل�صروع  ظل  يف  �ليوم  مملكتنا 

حمد  �مللك  �جلاللة  �صاحب  خلفه  �أر�صاه  �لذي 

وبدعم  ورعاه  �هلل  خليفة حفظه  �آل  عي�صى  بن 

�ل�صمو  �صاحب  بر�آ�صة  �لر�صيدة  حكومته  من 

�مللكي �الأمري خليفة بن �صلمان �آل خليفة رئي�ض 

من  �هلل ورعاه وم�صاندة  �ملوقر حفظه  �لوزر�ء 

�الأمري  �مللكي  �ل�صمو  �صاحب  �الأمني  عهده  ويل 

�صلمان بن حمد �آل خليفة �لنائب �الأول لرئي�ض 

جمل�ض �لوزر�ء حفظه �هلل ورعاه.

بدورها  »�الأيام«  �صحيفة  ��صطلعت  وقد 

�ل�صحفية  �مل�صد�قية  �عتماد  يف  �لوطني 

�لبحرين  �صهدتها  �لتي  �لتطور�ت  جتاه 

عمرها.  �صنو�ت  مدى  على  و�لعامل  و�ملنطقة 

�أر�صت  �لتي  �ل�صاملة  �ل�صحيفة  وكانت 

�أفر�د  تطلعات  لتلبي  �ملجتمع  قطاعات  جميع 

و�الجتماعية  و�القت�صادية  �ل�صيا�صية  �ملجتمع 

كان  �لذي  �الأمر  وهو  و�لثقافية،  و�لريا�صية 

م�صدًر� لثباتها �أمام حتديات �ل�صوق �ل�صحفية 

و�الإقليمي.  �ملحلي  �مل�صتوى  على  و�الإعالنية 

�إن �صد�ها خرج عن �الإطار �ملحلي لن�صاهد  بل 

و�لعاملية  �لعربية  �الإخبارية  �لقنو�ت  بع�ض 

تن�صب لها بع�ض �الأخبار و�لتقارير �الإخبارية 

�أن  �إال  �ملنا�صبة ال ي�صعني  و�القت�صادية،وبهذه 

�أهدي حتياتي �إىل �لقائمني على �صحيفة �الأيام 

�ملزيد  لهم  �لف�صي متمنًيا  لهم يوبيلهم  و�أبارك 

من �لتطور و�لتقدم �ل�صحفي.

د. عبد�حل�صني مريز�

وزير العمل جميل حميدان يف ذكرى اليوبيل الف�ضي:

اعتماد »               « على الكفاءات البحرينية كر�س جناحها املهني
�إنه ملن دو�عي �لغبطة و�ل�صرور �أن ن�صارك �الأخوة و�الأخو�ت �الأفا�صل يف موؤ�ص�صة »�الأيام« للن�صر �حتفالهم بذكرى �ليوبيل �لف�صي هذ� �لعام ومرور 25 عاماً على 

تاأ�صي�ض �صحيفة »�الأيام« �لغر�ء.

وبهذه �ملنا�صبة نتقدم بخال�ض �لتهنئة و�لتربيكات �إىل �لكو�در �الإد�رية و�لتحريرية و�لفنية بال�صحيفة، متمنني لهذه �ملوؤ�ص�صة �لوطنية �لر�ئدة �ملزيد من �لتوفيق يف 

مو��صلة ر�صالتها �الإعالمية بكل كفاءة و�قتد�ر، وتكري�ض �أد�ئها �ملهني يف تعزيز حرية �لر�أي و�لتعبري، �لتي كفلها �مل�صروع �الإ�صالحي �ل�صامل للعاهل �ملفدى، حفظه �هلل 

ورعاه.

ال �صك �أن »�الأيام« ومنذ �إ�صد�رها يف 7 مار�ض 1989م قد �صكلت منعطفاً �إعالمياً هاماً يف تاريخ �ل�صحافة �لبحرينية، حيث جاءت يف بد�ية ت�صعينيات �لقرن �ملا�صي 

لت�صهم بفعالية يف �إحد�ث طفرة غري م�صبوقة على �ل�صعيد �الإعالمي، �الأمر �لذي ز�د من روح �ملناف�صة و�الإبد�ع بني خمتلف �ملطبوعات و�ملوؤ�ص�صات �ل�صحفية �خلا�صة. 

ويف ظل هذه �ملناف�صة تبقى من بني �أبرز �ملطبوعات �الإعالمية �لتي تاأخذ من �مل�صد�قية و�حليادية منهجاً يف نقل �حلدث بكل م�صوؤولية و�أمانة، و�الإميان بن�صر �لر�أي و�لر�أي 

�الآخر. وكانت »�الأيام« يف عد�د تلك �لنماذج �لالفتة يف عامل �ل�صحافة و�لن�صر مبملكة �لبحرين.

�إن جناح �لو�صيلة �الإعالمية يعتمد كثري�ً على مدى وجود �لعن�صر �ملو�طن فيها. وهذ� ما �لتزمت به �صحيفة »�الأيام« منذ �إن�صائها، حيث �رتكزت على �لعن�صر �لبحريني 

تاأ�صي�صاً، وذلك با�صتقطاب �لكفاء�ت �لوطنية و�العتماد عليها مهنياً حتى �أ�صحت بهذ� �لنهج �إحدى �ملد�ر�ض �ل�صحفية �مل�صاهمة يف تاأهيل و�إعد�د �لكو�در �لبحرينية �لتي 

خدمت �لبالد يف خمتلف �ملو�قع. وهذ� �الجناز يعد مفخرة لل�صحافة �لبحرينية يف هذ� �لعهد �لز�هر.
وزير �لعمل



على  عاماً   25 مرور  مبنا�صبة  لالأيام  تهنئة  برقية  فخرو  عبد�هلل  ح�صن  و�لتجارة  �ل�صناعة  وزير  بعث  كما 

�لتهاين على  �تقدم لكم ببالغ  �ن  �الأيام  �لف�صي ل�صحيفة  باليوبيل  ��صد�رها جاء فيها: »ي�صرين مبنا�صبة �الحتفال 

�ملتقدمة  �لبحرين  �صورة  الإبر�ز  �مل�صني  �لعمل  من  عاماً  وع�صرين  خم�صة  ومرور  �لبارز  �العالمي  �ل�صرح  هذ� 

بكل  �ل�صحفية  �ملعلومة  ونقل  �لعزيزة،  ململكتنا  �ملتقدمة  �ل�صورة  وتعزيز  �لوطنية  للق�صايا  �ل�صادق  و�النحياز 

�لثورة �ملعلوماتية  �لكلمة و�ملعلومة يف ظل  باأهمية  �لر��صخ  �لعميق و�إدر�ككم  م�صد�قية و�صفافية تنم عن وعيكم 

�ليوم. عاملنا  ي�صهده  �لذي  �ملت�صارع  �العالمي  و�لتو��صل 

فاإنني �أهني �لقيادة و�حلكومة �ملوقرة على وجود مثل هذه �ملوؤ�ص�صات �العالمية يف بلدنا �لعزيز لتكون خري 

جميع  وحر�كنا يف  و�أعمالنا  توجهاتنا  كل  و�الأبرز يف  �الأهم  هي  فالبحرين  حولنا،  من  �لعامل  وبني  بيننا  و�صيط 

�لعاملني  لكافة  مو�صولة  و�لتهاين  �لف�صي،  باليوبيل  باحتفالها  �الأيام  ملوؤ�ص�صة  و�لتربيكات  �لتهاين  فكل  �ملجاالت. 

و�الحرت�م،، �لتقدير  فائق  بقبول  وتف�صلو�  �ملتميز.  �لوطني  �العالمي  �ل�صرح  هذ�  يف 

وزير ال�ضناعة والتجارة.. مهنئًا »               «:

25 عامًا من العمل امل�صني لإبراز �صورة البحرين املتقدمة

وزير �ل�صناعة

وزير �لرتبية

وزير االأ�ضغال: 

�صدور »              « جاء ليرثي ال�صحافة املحلية

�أ�صاد وزير �ال�صغال ع�صام خلف مبهنية »�الأيام« �لرفيعة و�حت�صانها للكفاء�ت �لوطنية، مهنئا �ل�صحيفة مبنا�صبة مرور 

ربع قرن على �نطالقتها.

�ليوم مرور ربع قرن على  �أن ن�صهد  �لبحرينية  »�إنها ملنا�صبة �صعيدة ت�صكل عالمة م�صيئة يف م�صرية �ل�صحافة  وقال 

�نطالقة �صحيفة »�الأيام« �لتي �صهدنا مولدها يوم 7 مار�ض 1989«.

و�أ�صاف »مما ال�صك فيه �إن �صدور »�الأيام« كثاين �صحيفة يف مملكة �لبحرين، جاء ليرثي �صاحة �ل�صحافة �ملحلية بالبذل 

�ملتميز عرب �لدخول يف غمار �لتناف�ض مع �ل�صحيفة �الأخرى �لتي بقيت وحيدة ل�صنو�ت«.

وتابع »�إن �أهم ما مييز �صحيفة »�الأيام« هو حتيزها للعن�صر �لبحريني يف جميع �أق�صام �ل�صحيفة، فباتت »�الأيام« �أ�صبه 

مبعهد لتخريج �لكو�در �ل�صحافية �ملحلية �ل�صابة يف جماالت �الأخبار و�لتحقيقات و�ملقاالت و�الإخر�ج وغريها«، م�صري� �ىل �أن 

»�الأيام« م�صهود لها ��صتقطابها �لكثري من �أ�صحاب �الأقالم �ملتميزة على �ل�صعيدين �ملحلي و�لعربي ممن �أثرو� �ل�صحيفة بالعديد 

من �ملقاالت و�لكتابات �لنرية. و�أكد �أن �لتغطيات �خلربية �ملتميزة �لتي �نفردت بها �ل�صحيفة منذ �صنو�ت �صدورها برهنت على 

قدرة �لطاقم �ل�صحفي وهيئة �لتحرير على تقدمي �ملتميز من �ملادة �الإعالمية للقارئ وتوفري تغطيات متكاملة لل�صاأن �ملحلي 

و�جناز�ت �لقطاعني �حلكومي و�خلا�ض و�لتعريف بامل�صاريع �حلكومية و�لتطرق ملر�حل �الجناز يف م�صاريع �لبنية �لتحتية.

وذكر �أن هناك »نقطة �أخرى حتت�صب لـ »�الأيام« تفردها منذ �صنو�ت باإ�صد�ر عدد من �ملالحق و�ل�صفحات �ملتخ�ص�صة يف 

�لكثري من �ملجاالت �لفكرية و�لريا�صية و�القت�صادية وغريها«.

وقال »كذلك هناك �جناز �آخر لل�صحيفة يتمثل يف �لتنوع �حلا�صل مبجال �لتوزيع و�لن�صر، حيث قامت موؤ�ص�صة »�الأيام« 

بطباعة عدة �صحف �أخرى تولت توزيعها بالبحرين منها »�الأهر�م« �مل�صرية، »�حلياة« �للندنية، »�خلرطوم« �ل�صود�نية، �ىل 

جانب �إ�صد�رها �صحف بلغات �أخرى كالهندية و�لفلبينية مما وفر قاعدة متكاملة من �ملطبوعات وج�صور�ً للتو��صل للكثري من 

�جلاليات �لكبرية �ملقيمة يف مملكة �لبحرين«.

�إد�ريني و�صحفيني وموظفني متمنني لهم  وتوجه �لوزير خلف بالتهاين و�لتربيكات للقائمني على �صحيفة »�الأيام« من 

جميعاً دو�م �لتوفيق و�ل�صد�د ومزيد� من �لنجاحات و�لتاألق يف عامل �ل�صحافة. وزير �الأ�صغال

 النعيمي: »               « متيزت باأدائها 

الإعالمي والتنوع يف املادة ال�صحفية

قال وزير �لرتبية و�لتعليم �لدكتور ماجد بن علي 

�لنعيمي �أن �صحيفة »�الأيام« متكنت خالل ربع قرن من 

�ل�صاحة  يف  �ملتميز  و�أد�ئها  وجودها  �إثبات  من  �لزمان 

�إعالمي  �أد�ء  من  به  متيزت  مبا  �لبحرينية،  �الإعالمية 

�حرت�يف، وقدرتها على تنويع �ملادة �ل�صحفية وجعلها 

ومرتبطة  �لبحريني  �ملجتمع  �حتياجات  عن  معربة 

بطموحات هذ� �لبلد �لعزيز وتطلعاته نحو حياة �أف�صل 

يف خمتلف جو�نبها.

وتابع » و�ليوم و�صحيفة »�الأيام« حتتفل مبنا�صبة 

مرور 25 �صنة على �إن�صائها، ال ي�صعني �إال �أن �أتقدم �إىل 

جميع منت�صبيها باأخل�ض �لتهاين و�لتربيكات ملا حققته 

به  متيزت  وملا  نوعية،  �إجناز�ت  من  �ل�صحيفة  هذه 

مو�قفها �لوطنية من و�صوح وثبات يف خدمة �ملجتمع 

�لبحريني ون�صر ثقافة �لتعاي�ض و�لت�صامح، وتعزيز قيم 

فكانت  �لبحرين،  �صعب  مكونات  بني  �لوطنية  �لوحدة 

بذلك حتمل ر�صالة خري وعطاء وحت�صر، �ن�صجاماً مع 

من  �حلكيمة  قيادته  �لعزيز يف ظل  به وطننا  ما متيز 

وحدة وت�صامن وحمبة«. 

 وتقدم �لوزير باإ�صمه و�لعاملني يف �مليد�ن �لرتبوي، 

�لتعليمي  بال�صاأن  �هتمامها  على  �الأيام«   « لـ  بال�صكر 

بتخ�صي�ض  �لوز�رة  مع  تعاونها  وخا�صًة  و�لرتبوي، 

�صفحة باجلريدة »�صفحة �لتو��صل« لعر�ض �مل�صتجد�ت 

�لتعليمية و�لرتبوية على �لقر�ء، مما ي�صكل حلقة و�صل 

لهذ� �لقطاع �حليوي بني �لطلبة و�أولياء �الأمور، ويوؤكد 

�هتمام �جلريدة بال�صاأن �لوطني، فالتعليم كان وال يز�ل 

�أحد �الأركان �الأ�صا�صية يف �لتنمية يف كل بلد. �صائال �هلل 

تعاىل لهذه �ل�صحيفة �ملتميزة وجلميع منت�صبيها �ملزيد 

من �لتوفيق و�لنجاح يف �أد�ء �لر�صالة �الإعالمية خلدمة 

مملكة �لبحرين و�صعبها �لويف.
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خري  ك�نت  »الأي�م«  �صحيفة  اأن  �صوريون،  اأّكد 

دوره  اأداء  يف  -بغرفتيه-  الوطني  للمجل�س  معني 

الرق�بي والت�صريعي على اأكمل وجه، وذلك مب� قّدمته 

اإثراء  يف  �ص�همت  وحتقيق�ت  ومت�بع�ت  تق�رير  من 

ب�لإ�ص�فة  الرق�بي،  الدور  وتعزيز  الربمل�نية  التجربة 

يف  ود�صتورية  ق�نونية  اإ�ص�ءات  من  قدمته  م�  اإىل 

التي  واملق�لت  وا�صتطالع�ت  الندوات  من  العديد 

وم�  املحلية  والت�صريع�ت  القوانني  ب�ص�أن  ن�صرته� 

ي�صوبه� من �صعف اأو ثغرات اأو فراغ ت�صريعي.

�صحيفة  تلعبه  الذي  ب�لدور  ال�صوريون  واأ�ص�د 

اإبراز الوجه احل�ص�ري للمملكة وك�نت  »الأي�م« »يف 

اإحدى الو�ص�ئل الإعالمية املتميزة على م�صتوى الوطن 

ال�صحفية  والتحقيق�ت  التغطي�ت  جم�ل  يف  العربي 

التي �ص�حبت كل الأحداث املهمة على ال�صعيد املحلي 

والإقليمي.

اأبرزت الوجه احل�ضاري للبحرين.. امل�ضقطي:

�صحفيوهـــا متوا�صلـــون معنــــا دائمـــًا
تاأ�ضي�ضها د�ضن مرحلة مهمة يف م�ضرية ال�ضحافة.. الذوادي:

ــــــة والــــتــــبــــّنــــي ــــــدرا�ــــــص ـــق ال ـــح ـــت ـــص ـــ� ـــــة ت ـــــري ـــــة ث ـــــرب جت

حافظت على هويتها الليربالية املتوازنة..حفاظ:

ـــة ـــدميـــقـــراطـــي ال ـــم  ـــي ـــاه ـــف امل ـــيـــخ  ـــص تـــر� يف  ـــري  ـــب ك دورهـــــــــا 

�ملالية و�القت�صادية مبجل�ض  �ل�صوؤون  �أ�صاد �ل�صوري رئي�ض جلنة 

�ل�صورى خالد �مل�صقطي مبا تتمتع به �صحيفة �الأيام من روح �ملبادرة 

�لتحول  �إبر�ز  على  وقدرتها  �ل�صحافية،  مهامها  �صمن  و�مل�صوؤولية 

�لعاملية  �مل�صتجد�ت  ومو�كبة  بالدنا،  ت�صهده  �لذي  �لكبري  �حل�صاري 

وما تتطلبه من �لتز�م باملو�صوعية يف تناول �الأحد�ث وعر�ض لالأفكار 

و�الأخبار.

و�أ�صار�مل�صقطي يف ت�صريح له مبنا�صبة مرور 25 عاماً على �نطالق 

بها  تقوم  �لتي  �ل�صامية  �لر�صالة  �أهمية  �إىل  �لبحرينية،  �الأيام  �صحيفة 

�أد�ء خمتلف �ل�صلطات و�لذي �صاهم �إىل  »�الأيام« ودورها �لرقابي على 

حد كبري يف تقوميها، ف�صالً عن نقدها ب�صكل �إيجابي �لذي �صاهم �أي�صاً 

يف تر�صيد �أد�ئها وقيامها بدورها على �لوجه �الأكمل، مبيناً �أن »�الأيام« 

�لو�صائل  �إحدى  �لوجه �حل�صاري للمملكة وكانت  �إبر�ز  �أ�صهمت يف  قد 

�لتغطيات  جمال  يف  �لعربي  �لوطن  م�صتوى  على  �ملتميزة  �الإعالمية 

و�لتحقيقات �ل�صحفية �لتي �صاحبت كل �الأحد�ث �ملهمة على �ل�صعيد 

�ملحلي و�الإقليمي.

وعرب �مل�صقطي عن ثقته يف م�صد�قية »�الأيام« كونها متتلك طاقماً 

حتريرياً مميز�ً �أثبت من خالل تغطيته لكافة �الأحد�ث يف �ململكة قدرته 

على �حل�صول على �ملعلومات �لدقيقة ونقلها للجمهور مب�صد�قية عالية، 

�لت�صريعية  �ل�صلطة  �أع�صاء  ملتابعة حمرريها وتو��صلهم مع  كان  فيما 

و�أعرب  �أع�صائها.  وت�صريحات  وتوجهات  �أخبار  بيان  يف  �الأثر  كبري 

�مل�صقطي عن متنياته ل�صحيفة »�الأيام« وكافة �لعاملني فيها بالتوفيق 

و�لنجاح يف مهمتهم �لوطنية.

�أكد �ل�صوري خليل �لذو�دي على �ن �حتفال �اليام بذكرى تاأ�صي�صها يعرب عن 

مرحلة مهمة يف م�صرية �ل�صحافة �ملحلية؛ وقال: قد كان �لرهان متحديا يف �ن ت�صق 

»�اليام« جتربتها بنجاح و ت�صتمر �و يتوقف عطاوؤها، و�أتذكر �ن �ملغفور له طارق 

عبد�لرحمن �ملوؤيد وزير �العالم �ال�صبق كان قد �أر�د لالأيام �ن تكون لها ميزة �ن 

توؤ�ص�ض و تد�ر من قبل �صباب �لوطن من �ل�صحفيني باال�صتعانة باخلربة �مل�صرية 

�ل�صحفية.

وتابع »قد كان وكانت هناك حتديات ج�صام �مام �صحيفة نا�صئة، خ�صو�صا مع 

وجود �صحيفة يومية مقروءة وثابتة، وجمالت �أ�صبوعية عريقة ك�صدي �الأ�صبوع 

و�ملو�قف، ولكن كان �ل�صعور لدى �جلميع بان �لبحرين ت�صتتاأهل الأن يكون لها 

ميزة �لتنوع و�لتناف�ض �ل�صريف يف مهنة �ملتاعب«.  و�أ�صاف »�اليام �صحيفة وجدت 

لنف�صها فر�صا متعددة  يف علم �الد�رة ��صرت�تيجيات والبد من تبنيها، فقد كان لتعدد 

كتاب �لر�أي جماال، يف �صحافة ��صبح �لعمود �ل�صحفي ركيزة �أ�صا�صية لديها، كما 

�أر�دت �اليام �ن تكون ��صتقاللية �لطباعة هاج�صا �صروريا، ونوعت موؤ�ص�صة �اليام 

فيما بعد �هتمامها بال�صاأن �لثقايف باإن�صاء مكتبة �اليام. الز�ل �لتحدي قائما �مام 

باإد�رتها  �لتحدي، وهي قادرة  �لبحرينية قائما، و�صتظل �اليام تو�جه  �ل�صحافة 

وج�صمها �ل�صحفي مبو�جهة �لتحدي. �متنى لالأيام �لتوفيق و�لنجاح«.

من  تعترب  »�الأيام«  جريدة  �ن  حفاظ  ندى  �لدكتورة  �ل�صورية  �أكدت 

يف  و�مل�صتجد�ت  �لتطور�ت  كافة  مو�كبة  على  و�لقادرة  �ملتميزة  �ل�صحف 

�ملتو�زنة  �لليرب�لية  �لوطنية  هويتها  على  حافظت  و�أنها  �جلو�نب،  كافة 

و�ملتنوعة، و�لقادرة على �لتميز و�حلفاظ على قر�ئها رغم �ملناف�صة �لكبرية.

�ىل  و�لتربيكات  �لتهاين  �آيات  باأ�صمى  �أتقدم  �أن  �أود  »بد�ية  وقالت 

جريدة �الأيام مبنا�صبة مرور 25عاما على تاأ�صي�صها وللحق فجريدة �الأيام 

�ملا�صية ومنذ  �ل�صنو�ت  ��صتطاعت خالل  �لتي  �ملتميزة  �ل�صحف  تعترب من 

تاأ�صي�صها �أن حتافظ على هويتها �لليرب�لية �ملتو�زنة و�متازت �ي�صا بالتنوع 

زيادة  من  فبالرغم  �ملقروء  �العالم  ف�صاء  يف  �لتقنية  �لتطور�ت  ومبو�كبة 

عدد �ل�صحف يف �لعقد �الأخري يف مملكة �لبحرين �ال �نها كانت يف م�صتوى 

�ملناف�صة �الإيجابية قادرة على �لبقاء يف �ل�صاحة بنجاح وقادرة على �الإبقاء 

�الأو�صاع  �لتي يجب قر�ءتها ملعرفة  �لرئي�صية  �ل�صحف  على  قر�ئها كاأحد 

�ملحلية و�لدولية«.

وتابعت »�ن �ل�صحيفة مو�كبة للتحوالت �لدميقر�طية يف �لبحرين وبدء 

�ملجتمع  لتوعية  و��صحة  �صيا�صة  �جلريدة  �تخذت  فقد  �لربملانية  �حلياة 

جمل�صي  وبدور  �مللك  جلاللة  �الإ�صالحي  وبامل�صروع  �لدميقر�طية  مبفاهيم 

�أق�صى  ببذل  م�صكورين  باجلريدة  �ل�صحفيون  قام  وقد  و�لنو�ب  �ل�صورى 

جهدهم لتغطية �جلل�صات و�للجان حر�صاً على متابعة ودر�ية �ملجتمع مبا 

يدور يف �أروقة �ملجل�صني«.

�الأطر�ف  مناظر�ت بني  �صكل  ندو�ت �صحفية يف  بعمل  وطالبت حفاظ 

�ملختلفة يف �ملجتمع مع �لربملانيني يف مو�صوع ما مطروح كم�صروع قانون 

و�ملجتمع  �لربملانيني  بني  ما  كو�صيط  �مري  بدور  �لقيام  �أي  �ملجل�صني،  يف 

للخروج باأف�صل �لت�صريعات �لتي تهتم مب�صلحة �لوطن و�ملو�طنني«.

مميزة على م�ضتوى الوطن العربي.. ولعبت دوراً يف اإبراز الوجه احل�ضاري للبحرين.. �ضوريون:

لـ »             « م�صاهمة كبرية يف تفعيل الدور الرقابي والقانوين للمجل�س الوطني

تنوع ثقايف واهتمام بالق�ضايا الوطنية.. ال�ضرتي:

ـــــم ـــــدوره ــــوريــــن لــــلــــتــــعــــريــــف ب ــــص ــــ� ــــل ــــوح ل ــــت ــــف ــــر م ــــن م
تقدم �ل�صوري حممد ح�صن �ل�صرتي بالتهنئة �إىل �صحيفة �الأيام مبنا�صبة 

مرور 25 عاما على �صدورها ك�صحيفة بحرينية يومية. وقال �ل�صرتي »لقد 

مثل �صدور »�الأيام« �إ�صافة حقيقية �إىل �مل�صهد �العالمي �ملقروء بعد �أن كان 

مقت�صر� على �صحيفة و�حدة لعدد من �ل�صنو�ت. ومل يكن �صدور �صحيفة 

�آنذ�ك باالأمر �ل�صهل حيث �أن �لقر�ء قد تعودو� على متابعة �الأحد�ث  ثانية 

و�لتطور�ت �ملحلية من خالل �ل�صحيفة �الأوىل«.

وعزمية  و�إ�صر�ر  موؤ�ص�صيها  ودعم  ثبات  بف�صل  »�الأيام«  »�إن  و�أ�صاف 

و�لتطور  �لنمو  نحو  طريقها  �صقت  قد  بها  �لعاملني  و�لكتاب  �ل�صحافيني 

حتريرية  �صيا�صة  �صدورها  بد�ية  منذ  �ل�صحيفة  �ختطت  وقد  و�لريادة، 

للمجتمع  �لثقايف  �لتنوع  وعلى  �لوطنية  بالق�صايا  �الهتمام  على  ترتكز 

�لبحريني و�إعطاء م�صاحة و��صعة لل�صحافيني و�لكتاب �لبحرينيني. وهذ� 

مما �صاهم يف �صرعة �نت�صارها و�كت�صابها لوالء وثقة ن�صبة عالية من قر�ء 

�ل�صحافة �ملحلية«.

وتابع بالقول »لقد �كت�صبت »�الأيام« زخما جديد� مع تد�صني �مل�صروع 

�ال�صالحي جلاللة �مللك و�لذي متيز بالت�صويت على ميثاق �لعمل �لوطني 

وبا�صتئناف �حلياة �لربملانية وباإطالق وتو�صيع �حلريات �ل�صحفية. كما 

حافظت على مركزها �ملتقدم يف بيئة متيزت باملناف�صة �حلادة ب�صدور عدد 

من �ل�صحف �ليومية �الأخرى«.
حممد ح�صن �ل�صرتي

خالد �مل�صقطي

ندى حفاظ

خليل �لذو�دي

تنقل االأخبار مبهنية.. الفا�ضل:

واأمـــانـــتـــهـــا ــا  ــه ــت ــي ــداق ــص ــ� م يف  ــزة  ــي ــم ــت م  »        «
�عتربت �ل�صورية �لدكتورة جهاد �لفا�صل �أن �صحيفة »�الأيام« متميزة يف »م�صد�قيتها ونقل �الأخبار و�ملتابعات �ل�صورية و�لربملانية و�ل�صيا�صية وكل �الأخبار باأمانة ومو�صوعية ي�صهد 

لها �لقا�صي و�لد�ين«.

وقالت: تعترب »�الأيام« من وجهة نظري من �ل�صحف �لبحرينية �مل�صهود لها بالنز�هة و�مل�صد�قية يف نقل �خلرب بكل مو�صوعية ومهنية.

وتابعت: و�كبت »�الأيام« �لتطور �لذي طر�أ على �ل�صاحة �الإعالمية وبخا�صة �ل�صحفية من حيث �لتقنية و��صتخد�م �لتكنولوجيا �حلديثة مما جود �إ�صد�ر�تها على �ل�صعيدين �ملطبوع 

و�الإلكرتوين. 

�ملجل�ض ب�صكل م�صتمر وبكل مو�صوعية  �إر�صال مندوبيها لتغطية جل�صات  �ل�صحيفة حتر�ض على  �ن  �لفا�صل »جند  �ل�صورى ذكرت  �الأيام وجمل�ض  �لتعاون بني  وفيما يتعلق مبدى 

و�صمولية، �ال �نني �أمتنى �ن يكون هناك �ملزيد من �لتعاون م�صتقبال بني �ل�صحيفة و�ملجل�ض يف �إبر�ز مهام �ملجل�ض ب�صكل عام من خالل تغطية �عمال �للجان«. د. جهاد �لفا�صل
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لعبت »االأيام« 

دوراً هاما ومرموقًا 

يف  اإبراز ال�ضورة 

احل�ضارية عن 

اململكة

�أكد �صمو �ل�صيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة رئي�ض �ملجل�ض 

�الأعلى لل�صباب و�لريا�صة رئي�ض �للجنة �الأوملبية �لبحرينية 

منظومة  من  مهما  جزء  تعترب  �لبحرينية  �الأيام  �صحيفة  �أن 

�لعمل �الإعالمي �لبحريني باعتبارها عالمة م�صيئة يف �صماء 

�العالم �لبحريني �لذي يحظى بكل �لدعم و�مل�صاندة من قبل 

ح�صرة �صاحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�صى �آل خليفة عاهل 

جاللته  م�صروع  من  �نطالقا  ورعاه  �هلل  حفظه  �ملفدى  �لبالد 

�لو��صعة  �مل�صاحة  �لبحريني  �العالم  �عطى  �لذي  �الإ�صالحي 

�لبناء  �لن�صر و�النتقاد  �لكاملة يف  �لتطور و�حلرية  من �جل 

�ململكة. خلدمة 

لقد خطت  �آل خليفة  بن حمد  نا�صر  �ل�صيخ  �صمو  و�أ�صار 

�لف�صي  تاأ�صي�صها وو�صوال �ىل يوبيلها  �لبحرينية منذ  �الأيام 

�ملن�صود  �لتطور  حتقيق  يف  �صاهمت  جد�  مهمة  خطو�ت 

مهنية  بكل  �الإعالمية  ر�صالتها  و�أدت  �لبحريني  لالإعالم 

ونز�هة وكانت يف جميع �عمالها مثاال للحرفية �لعالية �لتي 

�ملرتكز  �لبناء  �الإعالمي  طرحها  �ىل  �إ�صافة  �جلميع  ين�صدها 

على �أ�صا�ض �لدقة يف نقل �الخبار و�ملو�صوعية و�لنقد �لبناء 

�لهادف �ىل �لتطوير ال �النتقاد من �جل �النتقاد فقط.

�أن �صحيفة  خليفة  �آل  حمد  بن  نا�صر  �ل�صيخ  �صمو  وبني 

�اليام متتلك تاريخا عريقا يف �العالم �لبحريني و�لذي يعد 

حيث  �ململكة  يف  �لدميقر�طي  �لتطور  مناذج  من  منوذجا 

�حل�صارية  �ل�صورة  �بر�ز  يف  ومرموقا  هاما  دور  لعبت 

�الأ�ص�ض  �صون  �ىل  ��صافة  �لقطاعات  خمتلف  يف  �ململكة  عن 

�لعمل  ميثاق  عليها  ن�ض  �لتي  �العالم  وحرية  �لدميقر�طية 

تنم  متميزة  ب�صورة  �لبحرين  مملكة  ود�صتور  �لوطني 

�ملوؤ�ص�صة  هذه  به  تتمتع  �لذي  �لكبري  �لوطني  �حل�ض  عن 

�صحيفة  مل�صرية  �ملتتبع  �ن  �ىل  م�صري�  �لعريقة  �الإعالمية 

تتمتع  �ململكة  باأن  تام  يقني  على  ي�صبح  �لبحرينية  �الأيام 

باإعالم حمرتف ذي م�صد�قية كبرية ين�صد �لتطور و�الزدهار 

لالإعالم  موؤ�ص�صة  لتكون  �صحيفة  من  "�الأيام"  حتولت  حيث 

بجميع جو�نبه تقيم خمتلف �لفعاليات �الإعالمية �لتي تهدف 

و�جهة  باعتبارها  �ملباركة  �الإعالمية  م�صريتها  مو��صلة  �ىل 

�لوطنية  �ملتميزة و�إبر�ز �الجناز�ت  �مل�صرية  ح�صارية الإبر�ز 

�ختطها  �لتي  �حلكيمة  �ل�صيا�صة  ظل  يف  للمملكة  �مل�صرقة 

�ل�صحيفة. �إد�رة  جمل�ض 

و�أ�صاف �صمو �ل�صيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة: يف �لوقت 

ملجل�ض  �ل�صادقة  و�لتربيكات  �لتهاين  عن  فيه  نعرب  �لذي 

�ليوبيل  مبنا�صبة  فيما  و�لعاملني  �اليــام  �صحيفة  �إد�رة 

�الإعالمية  م�صريتهم  مو��صلة  �أهمية  على  نوؤكد  فاإننا  �لف�صي 

�لنبيلة  �الإعالمية  مهمتهم  يف  و�لنجاح  نوعها  من  �لفريدة 

�لز�هرة  نه�صتها  حقيقة  وتبني  �لبحرين  مملكة  تخدم  �لتي 

يف �صتى �ملجاالت كما �ن هذه �لذكرى حتمل جميع �لعاملني 

�لر�صالة  فيها م�صئولية مو��صلة دورها كمنرب حر يعربرّ عن 

�الأن�صع  �ل�صورة  وتقدمي  �حلقيقة  ونقل  �لنبيلة  �لوطنية 

�ل�صيا�صية  �ملكت�صبات  على  �ل�صوء  وت�صليط  �لبحرين  لوجه 

و�ل�صبابية  و�الجتماعية  و�القت�صادية  و�لدميقر�طية 

�ملا�صية. �ل�صنو�ت  �لتي حتققت يف  و�لريا�صية 

نا�ضر بن حمد:

»                « منر اإعالمي حر تعتمد يف طرحها على النزاهة واحلرفية والنقد البناء

�ل�صيخ نا�صر بن حمد

فقط  �صمعة  وع�صرين  خم�ص�  لي�صت 

العمل  من  �صنًة  وع�صرون  خم�س  ولكنه� 

مع  التجديد  وحم�ولة  واملث�برة  واجلهد 

النه�ية  »الأي�م« يف  جعل  م�  ع�م  كل  مطلع 

الزمالء  ال�صحفيون  منه�  تخرج  مدر�صة 

اجلديدة  التجربة  واأغ��ن��وا  رف��دوا  ال��ذي��ن 

واحلديثة يف اململكة.. ويكفي »الأي�م« فخراً 

والط�ق�ت  الأقالم  احتوت  التي  املظلة  اأنه� 

من  وغريهم  ومنفذين  خمرجني  من  الفنية 

�صرع�ن  الذين  الواعدة  البحرينية  الوجوه 

التي  لل�صحف  اأ�ص��صية  ن��واة  ك���ن��وا  م��� 

يعملون  وم�زالوا  »الأي���م«  بعد  ت�أ�ص�صت 

ال�صحيفة  هذه  من  اكت�صبوه�  بخربة  هن�ك 

واملدر�صة. الأم 

واذا ك�ن زمالئي الكت�ب قد تن�ولوا هذا 

اأتن�ول  واأن  بد  ل  ف�إنني  ب�إ�صه�ب  اجل�نب 

الوطني  الو�ص�م  الذي اعتربه  اجل�نب الآخر 

�صدره�. على  »الأي�م«  تعلقه  الذي 

الذي  الوطني  التنوير  م�صروع  وه��و 

الأول  �صدوره�  منذ  »الأي����م«  اخت�رته 

ت�صدت  حني  ن�درة  ب�صج�عة  فيه  وت�ألقت 

له�  حت�صب  بج�ص�رة  املتخلفة  للموج�ت 

كبرياً  ثمن�ً  ذلك  يف  دفعت  قد  ك�نت  واإن 

وفيًة  ظلت  لكنه�  امل���دي��ة  الن�حية  م��ن 

يف  حتى  عنه�  تتن�زل  مل  التنويرية  ملب�دئه� 

تعر�صت  حني  واأق�ص�ه�  الظروف  اأ�صعب 

جمر  على  قب�صت  لكنه�  و�صغوط  ل�صغوط 

ال�صوط. اآخر  اإىل  ال�صتن�رة 

اهلل  حفظة  امل��ل��ك  ج��الل��ة  ط��رح  وح��ني 

ك�نت  الكبري  الإ���ص��الح  م�صروع  ورع���ه 

تب�صر  الإ�صالح  ركب  مقدمة  يف  »الأي���م« 

م�صبوق  غري  ونه�صوي�ً  وطني�ً  م�صروع�ً  به 

العربي..  خليجن�  وت�ريخ  بالدن�  ت�ريخ  يف 

»الأي�م«  ك�نت  الذي  العربي  اخلليج  وهو 

عروبته. عن  ج�صورة  مدافعة  وم�زالت 

البحرين وعلى  الإ�صالح يف  بزغ  عندم� 

�صحيفة  »الأي���م«  ك�نت  و�صم�ئه�  ترابه� 

�صفح�ته�  فتحت  حيث  ب�متي�ز  الإ�صالح 

اأطي�ف  وجلميع  الكت�ب  تالوين  جلميع 

اآرائ��ه���  بحرية  لت�صكب  ال��وط��ن��ي  الفكر 

لي�أتلف  يختلف  ليربايل  من�خ  يف  واأفك�ره� 

»الأي�م« حني خ�ص�صت  �صع�رات  اأحد  وهو 

جوانب  كل  تن�ولت  تب�ع�ً  ن�صرت  ن��دوات 

م�صروع الإ�صالح وطرحت يف تلك الندوات 

الإ�صالح  يف  الآراء  وجميع  الأفك�ر  جميع 

من  العديد  ويف  الوطني  العمل  ميث�ق  ويف 

الإ�صالح. لن�  حمله�  التي  امل�ص�ريع 

التي  الإ�صالح  ندوات  اأن  هن�  واأ�صتذكر 

اأطلقته� »الأي�م« يف ال�صنة الأوىل للم�صروع 

مبنى  وح���دود  اط���ر  م��ن  خ��رج��ت  الكبري 

�صخمة  جم�هريية  ندوات  لتعقد  ال�صحيفة 

و�ص�رك  امل��ئ���ت  ح�صره�  الإ���ص��الح  ع��ن 

ومداخالته�  ومن�ق�ص�ته�  �صج�لته�  يف 

ال�صي��صيني. من  الع�صرات 

يف  الأوىل  الندوة  اأن  نن�صى  ل  ولعلن� 

امليث�ق  للحوار حول  اأقيمت  والتي  البحرين 

�صخ�صي�ً  وادرته�  »الأي���م«  برع�ية  ك�نت 

ن�دي  يف   2001 ع�م  من  ين�ير   14 م�ص�ء 

اخلريجني.

تو�صف  ح��ني  ان��ح��ي���زاً  ل��ي�����س  ول���ذا 

امل�صروع  و�صحيفة  جريدة  ب�أنه�  »الأي�م« 

التي  فهي  ذلك  يف  الفخر  وله�  الإ�صالحي 

اإىل  الع�ئدين  الكت�ب  لكل  �صفح�ته�  فتحت 

الت�صويت  وبعد  العمل  ميث�ق  غداة  الوطن 

املختلفة  لكت�ب�تهم  حراً  منرباً  ك�نت  عليه 

املق�بالت  ع�صرات  عن  ن�هيك  واملتعددة 

امن�ء  مع  »الأي�م«  اأجرته�  التي  واحلوارات 

ت�أ�صي�س  اأثن�ء  ال�صي��صية  اجلمعي�ت  ع�ميي 

قالئل  ب�أي�م  انطالقته�  وبعد  اجلمعي�ت  تلك 

وهي ال�صحيفة الأوىل التي ب�درت اإىل ذلك 

لكل  ك�صحيفة  الوطني  م�صروعه�  �صمن 

وتالوينه. اأطي�فه  ولكل  الوطن  اأبن�ء 

جتربته�  ورف��د  »الأي�����م«  اأغ��ن��ى  وم��� 

على  تعتمد  مل  اأنه�  ال�صحفية  وم�صريته� 

ان�ص�ئه�  منذ  يتغري  مل  واحد  �صحفي  ك�در 

كوادره�  وتنوعت  تعددت  بل  اليوم  اإىل 

التجربة  اأغنى  م�  وهو  ب��صتمرار  ال�صحفية 

يف  والتجديد  ب�لتجدد  وميزه�  مل�صريته� 

الفنية  امل�ص�ئل  ويف  الطرح  ويف  الأفك�ر 

لل�صحيفة. والتقنية 

م�صريته�  يف  القرن  ربع  �صكل  وهكذا 

امللتزم  ال�صحفي  العمل  اإىل  م�ص�فة  عالمة 

يف  تفريط  اأو  اف��راط  دون  العتدال  بخط 

وهو  وال��ت��ن��وي��ر«  »الإ����ص���الح  م�صروعه 

الق�رئ  ثقة  اك�صبه�  الذي  الوطني  امل�صروع 

فك�نت  والحرتام  الثقة  فب�دلته  واحرتامه 

»الأي�م«. وم�زالت هي 

»                « تنوير واإ�صالح �ضعيد احلمد

»االأيام« احتوت 

االأقالم والطاقات 

الفنية من 

خمرجني ومنفذين 

وغريهم من 

الوجوه البحرينية 

الواعدة

د. عبد�للطيف �لزياين

�لتهنئة  بخال�ض  ل�صعادتكم  �أتقدم  �أن  يل  يطيب 

و�لتربيكات مبنا�صبة �لذكرى �خلام�صة و�لع�صرين ل�صدور 

�لعدد �الول من �صحيفة )�الأيام(.

عريقة  عربية  ل�صحيفة  �ملجيدة  �لوطنية  �لذكرى  هذه 

�لنجاحات  �هلل منظومة متكاملة من  حققت وحتقق بف�صل 

لكفاءتكم  كان  و�لتي  �ال�صعدة،  كافة  على  �ملتتابعة 

�خل�صو�ض،  وجه  على  و�ل�صحفية،  �العالمية  وخرب�تكم 

و�صلت  �لذي  و�ملتميز  �لرفيع  �مل�صتوى  يف  �لبالغ  �الثر 

�الأمر  �إد�رتها،  ملجل�ض  رئا�صتكم  خالل  من  �ل�صحيفة  �ليه 

�لذي �ك�صبها م�صد�قية عالية و�أ�صحت متفردة يف و�قعية 

�لطرح، وموثوقية �خلرب و�لتحليل.

�أ�صال �هلل �لعلي �لقدير �ن ينعم على �صعادتكم مبوفور 

�ل�صحة و�لعافية، و�ن يكتب جلهودكم �ملخل�صة و�مل�صهودة 

كل �لتوفيق و�ل�صد�د.

�الأمني �لعام ملجل�ض �لتعاون لدول �خلليج �لعربية

د.عبداللطيف بن را�ضد الزياين:

»                      « منظومة متكاملة من النجاحات املتتابعة على كافة الأ�صعدة 
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�أ�صاد �صمو �ل�صيخ خالد بن حمد �آل خليفة 

�لنائب �الأول لرئي�ض �ملجل�ض �الأعلى لل�صباب 

الألعاب  �لبحريني  �الحتاد  رئي�ض  و�لريا�صة 

�لـ  وم�صريتها خالل  �اليام  ب�صحيفة  �لقوى  

�دت ر�صالتها �العالمية بكل  25 عاما و�لتي 

مهنية و�قتد�ر.

مبنا�صبة  �اليام  �صحيفة  �صموه  وهناأ    

يوبيلها �لف�صي معربا عن �مله يف �ن تو��صل 

ومو�صوعية  �حرت�فية  بكل  �ملهني  م�صو�رها 

يف نقل �الخبار �ملحلية و�لعاملية ويف نقدها 

�لبناء �لذي يهدف �ىل �لتطوير و�مل�صاهمة يف 

نه�صة �لبحرين.

خالد بن حمد يهنئ »            « 

�صمو �ل�صيخ خالد بن حمد



ال�ضحيفة ات�ضمت ببعدها عن »الطائفية«.. وكانت منرباً لكل االآراء والتوجهات.. �ضيا�ضيون ون�ضطاء وحقوقيون:

»             « مدر�صٌة للكّتاب البحرينين وحقٌل لالإنتاج ال�صحفي والإعالمي

حيادية االأيام »مميزة«.. ال�ضيخ املحمود:

الآن واإىل  �ـــصـــدورهـــا  ــذ  ــن م  »       « يف  ــرك  ــص ــ� م
�عترب رئي�ض جمعية جتمع �لوحدة �لوطنية �ل�صيخ عبد�للطيف 

بكثري  ودفعت  ظهرت  �لتي  �ل�صحف  من  �الأيام  �صحيفة  �ملحمود 

من �الأقالم �لبحرينية للم�صاركة يف �إ�صد�رها ويف �إثر�ئها وكانت 

مدر�صة لكثري من �لكتاب �لبحرينيني �ل�صباب، �الأمر �لذي يجعلها 

حقالً من حقول �الإنتاج �ل�صحفي و�الإعالمي.

�صحيفة  قدمته  �لذي  �ملتميز  لالأد�ء  »نتيجة  �ملحمود:  وقال 

�الأيام ��صرتكت فيها منذ بد�يتها حتى �الآن، حيث ��صتطاعت �الأيام 

�أن تطور نف�صها مع تطور �الأحد�ث يف �لبحرين، خ�صو�صاً و�أنها 

عا�صت مرحلة ما قبل �مل�صروع �الإ�صالحي جلاللة �مللك، ثم عا�صت 

و�القت�صادية  �ل�صيا�صية  �لتطور�ت  وو�كبت  �مل�صروع،  مرحلة 

و�لتطور�ت �لد�صتورية يف �لبحرين«.

و�أ�صار �إىل �أن مما يرثي هذه �ل�صحيفة هو ما متتلكه من تنوع 

و�حد  توجه  على  تقت�صر  مل  بحيث  �الأعمدة،  كتاب  توجهات  يف 

فقط، �الأمر �لذي يعطي �إثر�ًء �أكرب للقارئ، من خالل �إطالعه على 

خمتلف �لتوجهات.

وحول قر�ءته لعمل �الأيام خالل �ل�صنو�ت �لقليلة �ملا�صية، قال 

�تخذت موقفاً وطنياً  �ل�صحف،  �الأيام كبقية  �أن  �ملحمود: »ال �صك 

و�أعطت تغطية كاملة لكل ما حدث يف �لبحرين من جميع �الأطر�ف، 

وكان موقفها موقفاً خمل�صاً لهذ� �لوطن، وذلك من خالل متابعتها 

للو�صع �ل�صيا�صي، بحيث كانت تعطي �صورة و��صحة عما يدور 

ورئا�صة  كتابها  خالل  من  وكانت  �لوقت،  ذلك  يف  �لبحرين  يف 

�لد�خل  من  �لكثريين  ب�صهادة  نظر حمرتمة  تقدم وجهة  �لتحرير 

�ال�صتمر�ر  يف  وحياديتها  �إمكانياتها  على  برهنتها  مع  و�خلارج، 

بن�صر �آر�ء �لنا�ض و�آر�ء �جلمعيات و�ملقرتحات �لتي يقدمها �لقر�ء، 

كل ذلك كان جانباً من جو�نب م�صيئة يف م�صرية �صحيفة �الأيام«.

على  �أحر�ض  �لتي  �ل�صحف  من  �الأيام  يل  »بالن�صبة  و�أ�صاف 

�صدورها،  على   25 مرور  ذكرى  لها  و�أبارك  يومياً،  قر�ءتها 

ومنا�صبة �ليوبيل �لف�صي بالن�صبة لها«.

ب�زراً  منرباً  الأي�م  �صحيفة  »ك�نت 

ك�نت  الآخر،  والراأي  الراأي  لطرح 

والكي�ن�ت  الأطي�ف  لكل  م�صتوعبة 

ث�بتة  بخطى  ت�صري  والتوجه�ت، 

الري�دي  الدور  له  وك�نت  وب�عتدال، 

امل�صروع  مف�هيم  تكري�س  يف  والب�رز، 

هذه  على  امللك«،  جلاللة  الإ�صالحي 

�صي��صية  روؤ�ص�ء جمعي�ت  اتفق  الكلم�ت 

ب�ص�أن نظرتهم حول  وحقوقية و�صب�بية 

اأداء �صحيفة الأي�م يف مت�بعته� لل�صوؤون 

ت�أريخ  بعد  وذلك  واحلقوقية،  ال�صي��صية 

اإعالمي ح�فل امتد ل� 25 ع�م�ً.

ات�صمت  الأي�م  اأن  على  واأكدوا 

الأخب�ر،  نقل  يف  واملهنية  ب�حلي�دية 

متيزت  فيم�  الإعالمية،  ومم�ر�صته� 

بتج�وزه� لكل العواقب التي حتول دون 

اإبراز الوجه املهني لل�صح�فة، حيث ك�نت 

الط�ئفية،  النزع�ت  عن  البعد  كل  بعيدة 

والأ�صوات التي ك�ن ديدنه� الفرقة.

مدر�صة  تعترب  الأي�م  اأن  واعتربوا 

ال�صب�ب،  البحرينيني  الكت�ب  من  لكثري 

حقول  من  حقالً  يجعله�  الذي  الأمر 

ومركز  والإعالمي،  ال�صحفي  الإنت�ج 

ال�صحفية  ال�ص�حة  اإثراء  يف  اأ�ص��صي�ً 

خرجت  حيث  البحرين،  يف  والإعالمية 

التي  الط�ق�ت والأقالم  الكثري من  الكثري 

اأ�صبحت حمط اأنظ�ر الراأي الع�م.

عبد�للطيف �ملحمود
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باحتفال  �صعادته  �ل�صاعر  ـــدى  و�أب

على  �لف�صي  باليوبيل  �ملف�صلة  �صحيفته 

يف  كفاح  رحلة  �عتربه  ما  وهو  �صدروها 

باملخاطر  �ملحفوف  �جلاللة  �صاحبة  طريق 

فريق  يو�جهها  �لتي  و�لعر�قيل  و�ل�صعاب 

�لعمل من �جل توفري خدمة �إخبارية فورية 

وحتظى باأعلى درجات �مل�صد�قية غري مبالني 

مبا يتعر�صون له من �صغوط ومعاناة مما 

يف  ر��صخة  مكانة  ذ�ت  �ملوؤ�ص�صة  تلك  جعل 

�أ�صاليب  من  متتلكه  مبا  قر�ئها  كل  قلوب 

�لتقنيات  الأحــدث  وفقا  �لعمل  يف  متميزة 

�لعاملية يف جمال �ل�صحافة و�لن�صر وهو ما 

يح�صل  �لتي  �خلدمة  م�صتوى  على  ينعك�ض 

�حلرفية  م�صتويات  باأعلى  �لقر�ء  عليها 

و�لدقة �خلربية.

جميع  �أن  قائال  �ل�صعودي  عماد  وتابع 

�ملوؤ�ص�صة  �أ�صرة  ي�صاركون  �ل�صحيفة  قر�ء 

هذه �الحتفالية ويقدمون لهم �ل�صكر و�لدعم 

من  �ل�صحف  بني  �ملكانة  هذه  حتقيق  على 

خالل م�صرية 25 عام من �لعطاء بال مقابل 

�أق�صى  وبذل  �لهدف  حتقيق  على  و�الإ�صر�ر 

وتوفري  �لقارئ  ر�صا  حتقيق  نحو  �جلهود 

كل  يف  و�ملفيدة  �لرثية  �الإعالمية  ــو�د  �مل

�خلدمات  وحتقيق  و�لتخ�ص�صات  �ملجاالت 

�الإخبارية �للحظية بالتقنية �ملتطورة

ومن جانبه قال �لدكتور حممد فوده �أن 

�لذي طاملا  �لر�ئع  �الأيام هي �حللم  موؤ�ص�صة 

حلمنا به حتى ر�أيناه يتحقق ر�أى �لعني مبا 

تقدمه من �إبد�عات �صحفية و�إعالمية متنوعة 

منها  لينهلو�  �لقر�ء  �أذو�ق  كافة  مع  تتو�فق 

و�الطالع  �ملعرفة  يف  رغباتهم  وي�صبعون 

و�ملتابعة �للحظية و�نه يتمنى لتلك �ملوؤ�ص�صة 

طويلة  عقود  ــرور  مب حتتفل  �أن  �لــغــر�ء 

�ملتو��صلة  �إن�صائها وجناحاتها  ومديدة على 

�لقر�ء  وطموحات  �آمــال  حتقيق  �صبيل  يف 

ودعم �لن�صيج �لوطني �لبحريني و�حلر�ض 

على مقدر�ت �لوطن ووحدة �صعبه و�صالمه 

�ل�صادقة  �ملعلومة  ن�صر  خالل  من  �أر��صيه 

�أو م�صلحه من  �لدقيق دون مغاالة  و�خلرب 

ور�ئه وهو ما �ك�صبها �مل�صد�قية �ملطلقة لدي 

كل من يتابعها

برقيه  نور  �صياء  �لطبيب  بعث  فيما 

يهنئهم  �ملوؤ�ص�صة  �إد�رة  جمل�ض  �إىل  تهنئة 

باليوبيل  �الأوىل  �صحيفته  باحتفال  فيها 

�لف�صي على �إن�صائها موؤكد� على �ن �الأيام قد 

تاريخ  من ذهب يف  بحروف  ��صمها  �صطرت 

�ل�صحافة �لعربية بوجه عام وعلى م�صتوى 

�ل�صحافة �لبحرينية بوجه خا�ض ملا تتميز 

يف  و�حرت�فية  �لعر�ض  يف  ب�صاطه  من  به 

ومو�كبة  �حلــدث  نقل  يف  و�صرعة  �الأد�ء 

مما  �الإعالمية  �لتكنولوجيا  تقنيات  الأحدث 

جعلها حتتل مركز �ل�صد�رة لدى عدد كبري 

من �لقر�ء و�مل�صرتكني.

طابع  لها  ــام  �الأي موؤ�ص�صة  �أن  م�صيفا 

خا�ض يرتك تاأثريه لدى كل من يتابعها من 

حيث �لب�صاطة يف �لعر�ض و�لكثافة و�لتعدد 

�لتي تطرحها  �ملو�د �خلربية و�الإعالمية  يف 

�الأحــد�ث  تناول  يف  متيزها  �إىل  باالإ�صافة 

�أو  �إطالة  دون  للقاري  وتب�صيطها  وعر�صها 

�إ�صهاب باالإ�صافة لتكرمي قر�ئها وم�صرتكيها 

على  �لف�صي  باليوبيل  �الحتفال  مبنا�صبة 

قيمة  جو�ئز  تخ�صي�ض  خالل  من  �إن�صائها 

تقديرها  على  يدل  مما  �صهريا  للم�صاركني 

�لكبري لقر�ئها وم�صرتكيها

�أن  غنيم  �لرحمن  عبد  �ملحامي  و�أكــد 

تقدمية  وروؤية  مب�صد�قية  حتظى  �ملوؤ�ص�صة 

�ملجتمع  وبناء  ��صتقر�ر  لتحقيق  وتنموية 

من  �حلكومة  توفره  ما  ظل  يف  �لبحريني 

�الإعالمية و�ملوؤ�ص�صات  �ملنظومة  �آليات لدعم 

�ملالئم  �ملناخ  لها  يحقق  مبا  �ل�صحفية 

�لتهنئة  بخال�ض  متقدما  ر�صالتها،  لتحقيق 

 25 مرور  مبنا�صبة  �ملوؤ�ص�صة  �إد�رة  ملجل�ض 

عملها  لفريق  متمنيا  �إن�صائها  على  عاما 

�الجناز�ت  من  مزيد  وحتقيق  �لتقدم  دو�م 

�الإعالمية و�ل�صحفية.

نا�ضطون و�ضخ�ضيات يثمنون دورها التنويري:

»            « �صّطرت ا�صمها بحروف من ذهب يف تاريخ ال�صحافة العربية

قد تكون �صه�دتي يف �صحيفة الأي�م جمروحة 

اأوائ��ل  منذ  درب��ه���  ورف����ق  كت�به�  اأح��د  ك��وين 

ت�ُق�ل  اأن  يجب  احلق  كلمة  اأن  غري  الت�صعين�ت. 

وت�ُن�صر �ص�ء من �ص�ء واأبى من اأبى.

املكتوب  البحريني  الإعالم  يف  تبحث  فحينم� 

فهي  التعددية.  جلهة  »الأي����م«  �صوى  جت��د  ل 

واجل��دي��دات  القدمي�ت  زميالته�  دون  وحده� 

والأفك�ر  التي�رات  ملختلف  �صفح�ته�  فتحت  التي 

ال�صي��صية دون اإق�ص�ء لأحد، بل حتملت وواجهت 

الت�صويه  حمالت  كثرية  اأح�يني  يف  ال�صبب  لهذا 

والتحري�س من قبل من ل يتحملون الراأي والراأي 

الآخر، ويريدون اأن يكون الإعالم بكل م�صتوي�ته 

ال�صفراء  ن�صراتهم  من  كربونية  ن�صخة  واأ�صك�له 

والفكر  والتخلف  واحل��ق��د  ب�لكراهية  املليئة 

جمموعة  ق�د  الذي  املعمم  ذلك  وح�دثة  الرجعي. 

من الأميني واملغرر بهم اإىل املقر القدمي ل� »الأي�م« 

ر�صم  ب�صبب  حلرقه  �صنوات  عدة  قبل  اجلفري  يف 

ك�ريك�تريي هو خري �ص�هد.

»الأي�م«  اإنفت�ح  على  ن�صوقه  دليل  اأف�صل  اأم� 

واحت�ص�نه� لكل الأقالم اأنه� ك�نت قبل وقت لي�س 

الدوار  حركة  بعد  ثبت  من  لأقالم  ح��صنة  ببعيد 

ول  احل��رة،  ب�لكلمة  يعرتفون  ل  اأنهم  الت�آمرية 

يوؤمنون  ول  واملوؤ�ص�ص�ت،  الق�نون  حكم  يهمهم 

يهمهم  م�  بقدر  احلديثة  املدنية  الدولة  مبظ�هر 

الإعالمية،  والبهرجة  ال��ربوز  اأج��ل  من  الكت�بة 

ب�لأب�طيل  العقول  و�صحن  امل���دي،  والإ�صرتزاق 

املغلفة ب�ملفردات الإيديولوجية املتوائمة مع م� يف 

امليتة. �صم�ئرهم 

هوؤلء �� واأ�صم�وؤهم معروفة �� ك�نوا لمير يوم 

امل�صروب�ت  ويحت�صون  الأي�م  على  ويرتددون  اإل 

امل�صرفني  مع  ال�صج�لت  ويخو�صون  املج�نية 

ليلة  بهم بني  ف�إذا  على �صفح�ت اجلريدة بحرية، 

زمالء  ظهور  يف  خن�جرهم  يغر�صون  و�صح�ه� 

من  عليهم  ال�صعواء  احلمالت  وي�صنون  الأم�س 

بحقهم  وي�صدرون  الرخي�صة  الف�ص�ئي�ت  خالل 

»قوائم الع�ر« دون حي�ء اأو خجل، بل دون اأدنى 

اعتب�ر مل� متليه ذكري�ت الزم�لة واأوا�صره� املهنية.

توا�صله  رغ��م  ه��وؤلء،  بع�س  اأن  وامل�صحك 

تطلق  التي  القوى  مع  املعروفة  القدمية  وروابطه 

هي  والتي  الدميقراطية«،  »املع�ر�صة  نف�صه�  على 

حرج�  يجد  ل  الت�صمية،  هذه  عن  تكون  م�  اأبعد 

كت�بة  اأجل  من  »الأي�م«  اإىل  التودد  من  اليوم  اإىل 

بقية  �ص�دت  اأن  بعد  �صفح�ته�  يف  الراأي  مق�لت 

ال�صحف املحلية الب�ب يف وجهه لعلمه� ب�إنته�زيته 

الأكروب�تية. وتقلب�ته واألع�به 

ومن��صبة مرور 25 ع�م� على �صدور »الأي�م« 

من  اأو  ولدته�  �ص�هد  ملن  معه�  حتمل  من��صبة 

الذكري�ت  من  الكثري  وتربعمه�  منوه�  ع��صر 

اأن�صى  واإْن  احل��ل��وة.  و»ال�����ص��وال��ف«  اجلميلة 

من  اأرب��ع���ء  ي��وم  لق�ءات  حييت  م�  اأن�صى  فلن 

الزميل  مكتب  يف  تعقد  ك�نت  التي  اأ�صبوع  كل 

الزمالء  ويح�صره�  احلمد  عبداهلل  �صعيد  الأ�صت�ذ 

عمر  وجليل  جمعة  واحمد  ال�ص�يجي  عي�صى 

واإبراهيم  ال�صيخ يعقوب وبدر عبدامللك  واإ�صح�ق 

اإىل  اإ�ص�فة  الع�مر، وحممد الأحمد،  علي، وط�رق 

جل�ص�تن�  على  ي�صفى  ك�ن  ال��ذي  الي��صي  علي 

ك�ن  كم�  و«مع�يراته«.  بقف�ص�ته  امل��رح  اأج��واء 

الكت�ب  بع�س  احل�صور  على  احلري�صني  بني  من 

بع�س  واأحي�ن�  »الأي�م«،  خ�رج  من  وال�صحفيني 

املجل�س  ك�ن  حيث  وامل�صئولني.  الدبلوم��صيني 

العميقة حول  ب�ل�صج�لت  ينب�س ب�حلي�ة ويزخر 

امل�صروع  خلقه�  التي  الأج��واء  ا�صتثم�ر  كيفية 

الإ�صالحي جلاللة امللك املفدى حفظه اهلل ل�ص�لح 

البحرين و�صعبه� ووحدته� واإزده�ره�. وبطبيعة 

بع�س  هن�ك  ك�ن   – اآنف�  اأ�صرن�  وكم�   – احل�ل 

املند�صني ممن ك�نوا ي�صمرون غري م� يف�صحون 

عنه.

واإىل  بخري،  واأنِت  ع�م  كل  »الأي���م«  ل�  نقول 

الأم�م دوم� رغم كيد الك�ئدين وحقد احل�قدين.

ــــراء ــــق ال اأذواق  ــــة  ــــاف ك مـــــع  تــــتــــوافــــق  ـــة  ـــوع ـــن ـــت م واإعـــــالمـــــيـــــة  �ــصــحــفــيــة  اإبـــــــداعـــــــات 

ـــة ـــي ـــالم ــــــدث ومــــواكــــبــــة لأحـــــــدث تـــقـــنـــيـــات الــتــكــنــولــوجــيــا الإع ــز بـــ�ـــصـــرعـــة نـــقـــل احل ــي ــم ــت ت

د. عبداهلل املدين

»االأيام« ال�ضحيفة 

الوحيدة التي  

فتحت �ضفحاتها 

ملختلف التيارات 

واالأفكار 

ال�ضيا�ضية دون 

اإق�ضاء الأحد

د. حممد فوده عبد�لرحمن غنيمعماد �ل�صعودي ��صامة �ل�صاعر

»              « يف يوبيلها الف�صي

اأكد عدد من ال�صخ�صي�ت والفع�لي�ت اأن �صحيفة الأي�م حققت مك�نة را�صخة يف قلوب قرائه� مب� متتلكه من اأ�ص�ليب متميزة يف العمل الإعالمي وتوفري املعلوم�ت واحلق�ئق 

الرثية واملفيدة يف كل املج�لت والتخ�ص�ص�ت وحتقيق اخلدم�ت الإخب�رية اللحظية ب�لتقنية املتطورة ، م�صريين يف هذا الط�ر ب�أن الأي�م حتظى مب�صداقية وروؤية تقدمية لتحقيق 

ا�صتقرار وبن�ء املجتمع البحريني يف ظل م� توفره احلكومة من اآلي�ت لدعم املنظومة الإعالمية واملوؤ�ص�ص�ت ال�صحفية مب� يحقق له� املن�خ املالئم لتحقيق ر�ص�لته� .

فقد ق�ل الن��صط الجتم�عي اأ�ص�مة ال�ص�عر اأن �صحيفة الأي�م هي ال�صحيفة التي انطلقت منذ 25 ع�م يف خط� ث�بتة لك�صب ثقة قرائه� ب�صبب م� تتميز به من م�صداقية و�صرعة 

يف نقل اخلرب وحي�دية مطلقة وحر�س على م�صلحة الوطن وهو م� جعله� حتتل مركز ال�صدارة يف ق�ئمة ال�صحف ب�ململكة ومب� تت�صمنه من اأ�صم�ء كت�ب و�صحفيني لهم ثقتهم 

يف قلوب القراء الذين ي�ص�ركون املوؤ�ص�صة احتف�ليته� ويقدمون له� ال�صكر والتقدير على م� يبذله فريق عمله� من جهد متوا�صل لتحقيق رغبة الق�رئ

اليوبيل الف�ضي 08www.alayam.com

األربعاء11 جامدى األول 1435 - العدد 9102 
Wednesday12 th March2014 - No. 9102 



تلقت »�الأيام« عدد�ً كبري�ً من �لر�صائل �ل�صوتية و�ملكتوبة 

عدد  عرب  حيث  الإ�صد�رها،  عاماً   25 مرور  مبنا�صبة  تهنئ 

عن  �لبلديات،  وز�رة  ومنت�صبي  �لبلدية  �ملجال�ض  �أع�صاء  من 

عظيم فخرهم باالنتماء �إىل هذه �ل�صحيفة، م�صيدين باالإ�صافة 

ومتنو�  �لوطنية،  ل�صحافتنا  �ل�صحيفة  �أ�صافتها  �لتي  �ملهمة 

طريق  يف  و�مل�صي  و�الزدهــار  �لتقدم  من  �ملزيد  لل�صحيفة 

�حلرية و�لكلمة �لطيبة �لقريبة من قلب كل قارئ.

�إبر�هيم  بن  �صالح  �ملحرق  بلدية  عام  ملدير  كلمة  ويف 

هذه  �الأيــام،  جلريدة  �لقلب  من  »تهنئة  فيها  قال  �لف�صالة 

�ملبدعني  بجهود  تكرب  وماز�لت  كبرية  ولدت  �لتي  �ل�صحيفة 

�إعالمية  وو��صحة،  متو��صلة  جريئة،  جريدة  فاالأيام  فيها.. 

�ل�صعي لتق�صي �حلقيقة من  �لكفوءة و�لدوؤوبة يف  بكو�درها 

منابعها«.

عاماً   25 مرور  منا�صبة  �ملنا�صبة،  هذه  يف  وي�صعدين 

على �إن�صاء وعمل هذه �ل�صحيفة �أن �أ�صيد بدورها �لفعال يف 

�لبلدي  فيما يتعلق باملجال  �الإعالمية خ�صو�صاً  �لثقافة  ن�صر 

و�لتنمية �ملجتمعيرّة من خالل نقلها للخرب و�ملعلومة �ملفيدة، 

خمتلف  تتناول  �لتي  ة  و�حلــررّ �ملهنية  �الأقــالم  خالل  ومن 

و�ل�صيا�صية و�القت�صادية وغريها.. �الجتماعية  �جلو�نب 

فكل �ملحبة و�الحرت�م و�لتقدير جلريدة �الأيام �لبحرينية 

�مل�صتمر  و�لنجاح  �لتاألق  من  مبزيد  لها  �لقلبية  متنياتي  مع 

�إن �صاء �هلل.

بوعنق  �صالح  بن  خالد  �لبلدي  �لع�صو  عرب  جهته،  من 

�لنجاح  �الأيام مبزيد من  �لقلبية جلريدة  �أمنياته  عن خال�ض 

�ل�صِيق  برتقب  د�ئماً  عودتنا  �لتي  �ل�صحيفة  هذه  و�لتوفيق، 

�ملجاالت  خمتلف  يف  و�لدولية  �ملحلية  �الأخبار  من  و�جلديد 

�أ�صيد  كما  و�لثقافية..  و�ل�صيا�صية  و�القت�صادية  �الجتماعية 

بتعاون »�الأيام« �مل�صتمر و�ملتو��صل للبلديني وكل ما يتعلق 

د�ئماً. �لبلدية.. ولالأمام  بالق�صايا 

»�صحيفة  �ملن�صوري  نا�صر  �لبلدي  �لع�صو  و�صارك 

�لتهاين  �أجمل  �أعرب عن  �ملنا�صبة حيث  �أفر�حها بهذه  �الأيام« 

و�أن  تاأ�صي�صها،  على  عاماً   25 مرور  مبنا�صبة  و�لتربيكات 

عمر  من  �ملقبلة  �ملرحلة  تكون  باأن  �الأمنيات  �أرق  �أهديكم 

ويحمي  و�ملو�طن  �لوطن  يخدم  ما  بكل  حافلة  �ل�صحيفة 

حرة  ب�صحافة  �الرتقاء  خالل  من  و�ملكت�صبات،  �لهوية 

ونزيهة.

�ملهدي  �لبلدي جا�صم  �لع�صو  بها  كلمة جميلة بعث  ويف 

يف ذكرى �الأيام �أكد من خاللها على �أن �ل�صحافة عرب جريدة 

�الأيام ج�صدت �لتو��صل مع جمهور مملكة �لبحرين عرب طرح 

ق�صاياه �لتي هي هم �ل�صارع فتطورت بتطور عقلية �الإن�صان 

�ل�صيا�صة  فكانت  �حلياتية  �ملجاالت  �صتى  يف  �لبحريني 

و�لتو��صل  و�القت�صاد  و�لريا�صة  و�ملحليات  ودولياً  حملياً 

خالل  من  نوؤكد  �لبحريني  �الإن�صان  همها  مبهنية  �الجتماعي 

هذ� �ليوم على �أهمية �الرتقاء بجعل �لتو��صل �صبيالً لالرتقاء 

باملو�طن �لبحريني �لذي هو كنز برثوة عطائه �لذي جعلته 

يتلم�ض مو�طن �الإبد�ع وب�صعي �إىل �إظهارها مبا يرقى بعقول 

�ملو�طنني عرب مو�طنة مت�صاوية يف حقوقها، نتمنى �أن تكون 

�الأيام ينبوع خري و��صتمر�ر للكلمة �ل�صادقة و�لنهج �لقومي.

بلديــــــــــــــــــــــــون:

»                   « اأبدعت.. وطّورت عقلية الإن�صان البحريني عر طرح اأبرز ق�صاياه اليومية

»االأيام« جريدة 

جريئة، متوا�ضلة 

ووا�ضحة، اإعالمية 

بكوادرها الكفوءة 

والدوؤوبة يف ال�ضعي 

لتق�ضي احلقيقة من 

منابعها

نا�صر �ملن�صوري�صالح �لف�صالة جا�صم �ملهديخالد بو عنق

�لقائد �لرئي�ض �لتنفيذي لهيئة �حلكومة �الإلكرتونية �صحيفة  هناأ حممد علي 

�الأيام مبنا�صبة �حتفالها باليوبيل �لف�صي مبرور 25 عاماً على �إ�صد�ر �ل�صحيفة.

و�أ�صاد �لقائد بنهج �صحيفة �الأيام �ملعتدل و�لطرح �ملتو�زن للق�صايا �لوطنية 

و�لدور �لذي لعبته يف تنوير �ل�صعب �لبحريني بطرحها �حليادي و�لذي يالم�ض 

همومهم ويعك�ض تطلعاتهم، متخذة من �لدميقر�طية وتعدد �الآر�ء نهجاً، وقد �صاندت 

�ملفدى  �لبالد  عاهل  �جلاللة  �صاحب  �لكبري حل�صرة  �الإ�صالحي  �مل�صروع  "�الأيام" 
ك�صحيفة وطنية من خالل م�صريتها �لتي �عتمدت �ملهنية يف ر�صالتها �الإعالمية.

�ل�صوء على  ت�صليط  بارز�ً يف  �الأيام لعبت دور�ً  �أن �صحيفة  �إىل  �لقائد  ولفت 

تطور  م�صرية  منها  �لبحرين  مملكة  حققتها  �لتي  �لكربى  و�مل�صاريع  �ملنجز�ت 

�حلكومة �الإلكرتونية منذ �صدور �ملر�صوم �مللكي باإن�صاء �لهيئة يف �لعام 2007، 

وقد بنت �ل�صحيفة م�صرية متميزة على مدى �ل�صنو�ت �ملا�صية و�كبت �إىل جانب 

ذلك �مل�صتجد�ت يف جمال تقنية �ملعلومات و�الت�صاالت وقامت بتوظيفها يف �ملجال 

�الإعالمي، و��صتطاعت �ل�صحيفة �أن تت�صدر حملياً و�إقليمياً يف ��صتخد�م �لتقنيات 

�حلديثة.

�الإعالم  جمال  يف  عديدة  جو�ئز  على  �ل�صحيفة  ح�صول  �أن  �لقائد  وذكر 

)�الإعالم  فئة  عن  �الإلكرتوين  للمحتوى  �لبحرين  جائزة  �أبرزها  من  �الإلكرتوين 

مو�كبة  على  وحر�صها  �لريادية  مكانتها  يوؤكد   ،2013 �الإلكرتونية(  و�ل�صحافة 

�أحدث ما تنتجه �لتقنية يف �صبيل خدمة ر�صالتها �الإعالمية، ونحن �إذ نهنئ �صحيفة 

�الأيام ومنت�صبيها باليوبيل �لف�صي نتمنى لها �ملزيد من �لــتقدم ومو��صلة م�صرية 

�لنجاح.

الرئي�س التنفيذي للحكومة االإلكرتونية :

»                 « م�صرية اإجنازات تواكب التقنيات وتدعم امل�صروع الإ�صالحي

حممد علي �لقائد
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ل�صنو�ت  م�صتمر�  كان  �لذي  �جلمود  لتك�صر  عاما،   25 قبل  �الأيام  ظهور  »جاء 

على �مل�صهد �العالمي، ولتكون ��صافة نوعية للم�صهد �ل�صحايف و�العالمي و�حلياة 

�لعامة يف �لبحرين، ولتكون �الأيام موؤ�ص�صة �صحافية متميزة، تفاعل معها �جلمهور 

�لبحريني بكل �طيافه.

يف �لعام 2001 ومع بد�ية �مل�صروع �ال�صالحي جلاللة �مللك كانت �اليام د�عماَ 

�ملعتدل  �مل�صروع �ال�صالحي من خالل طرحها  للدفع بعجلة  وركيزة مهمة  رئي�صياً 

�لوطني وخو�ض غمار  للمجل�ض  بالدخول  �خلا�صة  و�ل�صامل. ومن خالل جتربتي 

�النتخابات يف �لعام 2002 و�لعمل يف �ملجل�ض �لنيابي الأربع �صنو�ت، ال ميكن يل 

�ن �ن�صى دور �الأيام �ملتميز يف دعم �لتجربة �لربملانية �لتي كانت يف بد�ياتها حينها، 

حاولت �الأيام جيد� وجنحت يف خلق حالة من �لتو�زن.

كذلك ومن خالل عملي كرئي�ض لنادي �ملالكية �لثقايف و�لريا�صي، كانت �اليام 

وال ز�لت د�عما رئي�صيا للن�صاط �لريا�صي و�ل�صبابي وحتى �لثقايف، فهي ر�ئدة يف 

�لتغطية �ملميزة للفعاليات �لريا�صية و�ل�صبابية  من خالل �مللحق �لريا�صي �ملميز.

متابعة  على  �حر�ض  كاقت�صادي  �خلا�ض  عملي  ومن خالل  ذلك  �ىل  باال�صافة 

�اليام وب�صكل يومي ملا حتتويه يف �خبار مهمة و�آر�ء متنوعة وخمتلفة يف �ل�صاأن 

�القت�صادي.

25 �صنة و�اليام تالزمني يف حياتي �لعملية و�الجتماعية.. �متنى لها مزيد� من 

�لتوفيق و�ن تكون د�عما فاعال للعملية �ال�صالحية و�لدفع بالوحدة �لوطنية ور�ض 

�ل�صف �لوطني لتجاوز هذه �ملرحلة �حل�صا�صة«. 

 نائب برملاين �صابق و�قت�صادي 

قال �الأمني �لعام جلمعية مبادئ حلقوق �الإن�صان عبد�هلل �لدو�صري 

�لذي  �لفاعل و�اليجابي  �لدور  �الأيام على  �لر�ئدة  �ل�صحيفة  »نهنئ 

تقوم به على �ل�صاحة �العالمية يف �لبحرين، وبالتحديد يف �الخبار 

�ملطبوعة و�ملن�صورة«.

�جلودة  يف  تفردها  يف  ر�ئدة  �الأيام  �صحيفة  �أن  �إىل  و�أ�صار 

و�لكفاءة و�لقدرة و�ل�صرعة �الإيجابية يف �لتعامل مع كل �لق�صايا مع 

خمتلف تنوعها وحتديد�ً يف �جلانب �حلقوقي، ويف ت�صلم �لق�صايا 

و�مل�صائل �ملتعلقة بحماية وتعزيز حقوق �الإن�صان يف �لبحرين«.

�ملنا�صب،  �لوقت  يف  حا�صرة  تكون  ما  د�ئماً  »�الأيام«  �أن  و�أكد 

�ملعنيني  مع  و�لتو��صل  �ملختلفة،  �ملنا�صبات  يف  �لتغطيات  الإجر�ء 

لال�صرت�صاد باآر�ئهم و�أخذ �لتعليقات و�إبد�ء �لر�أي يف حينها، حيث 

باملعايري  �لتز�مها  مع  �الآخر،  و�لر�أي  �لر�أي  بطرح  متتاز  كانت 

و�لرد  �لتعبري  بحرية  يتعلق  فيما  �ملعروفة  و�لدولية  �الخالقية 

و�لتعليق.

لكل  �لكافية  �مل�صاحة  �إعطاء  يف  �صابقة  �الأيام  »كانت  و�أ�صاف 

�حلقوقية  �لكيانات  مرئيات  ون�صر  �لق�صايا  تناول  ويف  �الأطر�ف، 

و�ل�صيا�صية، ب�صكل يت�صع وي�صمح للجميع بالتعبري، وهذه خا�صة 

ن�صيد  بذلك  ونحن  �الأخرى،  بال�صحف  مقارنة  �الأيام  فيها  تتميز 

من  مزيد  نحو  �أيديهم،  على  ون�صد  �ل�صحفي،  وكادرها  برئا�صتها 

�لتقدم يف م �لبحرين و�صعبها«.

�اليام  �ل�صباح و�صحيفة  �ليومية، �صاي  �لتي �صارت جزء� من حياتي  �ل�صحيفة  لهذه  »ربع قرن والزلت مالزماً 

متالزمان معي منذ 25 عاما، �الأيام هي نافذتي �لتي �طل عليها كل يوم على وطني �لبحرين وعلى كل �خلليج �لعربي 

وكل �لعامل، 25 عاما و�اليام ت�صلني �ىل بيتي ومل �نقطع عنها طو�ل هذه �لفرتة.

ونافذة  رئي�صي  د�عم  فهي  و�ل�صعرية،  �لثقافية  �حلركة  دعم  �اليام يف  دور  �ن�صى  �ن  ال ميكن يل  �صاعر�  وبكوين 

لل�صعر�ء و�الدباء ليطلو� من خالل �صفحاتها على �ملتابعني و�لقر�ء لين�صرو� ما يدور يف خو�طرهم.

من خالل متابعتي لالأيام ��صتطيع �لقول �ن �خبار �ل�صحيفة حتمل �لكثري من �مل�صد�قية، �ثق فيما ين�صر يف �اليام.

�اليام مر�آة �صادقة ملا يدور يف �مل�صهد �لعام �لبحريني ومعربة عن �لر�أي �لعام، وال ميكننا �ن نن�صى دورها يف دعم 

�مل�صروع �ال�صالحي وحركة �النفتاح �لتي �صهدتها �لبحرين.

كتاب �العمدة و�ل�صحفيني يف �اليام هم ��صدقائي وزمالئي... �متنى لهم ولالأيام دو�م �لتوفيق و�لنجاح«.

 �صاعر و�إعالمي بحريني 

�أتقدم  �أن  ي�صعدين  وبعد،  طيبة  �ملحرتم، حتية  �الأيام  جريدة  رئي�ض حترير  �ملكرم 

�إليكم ولكافة �الأخو�ت و�الإخوة يف جريدة »�الأيام« بالتهاين �خلا�صة و�لقلبية و�لتمنيات 

و�لتي  عاما،   25 ومبرور  �لف�صي  باليوبيل  �لغر�ء  جريدتكم  �حتفال  مبنا�صبة  �لطيبة 

ي�صهد لها �جلميع باالإجناز�ت �لطيبة �لتي حققتها �جلريدة على مد�ر �إ�صد�ر�تها ومتيزها 

�الإ�صادة  يفر�ض  �لذي  و�لتطور  �لتقدم  من  م�صتوى  �جلريدة  بلغت  وقد  �ملقايي�ض،  بكل 

�ل�صاحة  و�إثر�ء  �ل�صادق،  و�خلرب  �لثقافة  ن�صر  �أجل  من  وتنوعه،  �الإعالمي  مب�صتو�ها 

�الإعالمية يف �لبحرين و�لعامل �لعربي مبا يخدم ق�صايانا �لفكرية.

 فلها منا يف هذه �ملنا�صبة كل �لتقدير، متمنني لكم �ل�صد�د خلدمة وطننا �ملعطاء و�أن 

يحفظ �لبحرين من كل مكروه و�أن تزهو بحريننا �لغالية بثوب �الأمن و�الأمان حتت ظل 

�لقيادة �حلكيمة حل�صرة �صاحب �جلاللة �مللك �ملفدى و�صمو رئي�ض �لوزر�ء و�صمو ويل 

�لعهد �الأمني حفظهم �هلل ورعاهم.

 

ع�صو هيئة �ملكتب �لتنفيذي 

غرفة جتارة و�صناعة �لبحرين

   »25عاما و�ل�صحافة يف �لبحرين يف تطور د�ئم وم�صتمر ول�صحيفة �الأيام ف�صل كبري يف هذ� �لتطور. 

فقد عملت هذه �ل�صحيفة منذ �صدورها جاهدة على نقل ما يدور من �أحد�ث د�خلية وخارجية باأ�صرع وقت 

وكتابته ب�صيغ �صهلة �ال�صتيعاب للقارئ ممزوجة باالأ�صلوب �ل�صيق يف �صرد �خلرب.  كما عملت على تنوع 

�مل�صاركة  للقارئ يف  فر�صة  باإعطاء  قامت  كما  ومفيدة  ر�ئعة  ثقافية  �لقارئ مبقاالت  وتغذية  مو��صيعها 

بتحرير �ل�صحيفة من خالل م�صاركاته �ملتنوعه يف �لكتابة .

ومل تكتفي �ل�صحيفة بهذ� فقط، بل وركزت يف برناجمها �لعملي على تقدمي �لتدريب و�لتطوير �لد�ئم 

�لبحرينية  �ل�صحافة  �لعامل ولتت�صدر  �ل�صحفي يف  �لتطور  ليو�كب  �ل�صحيفة  �لعمل يف  لفريق  و�مل�صتمر 

ب�صورة عامة و�صحيفة �الأيام ب�صورة خا�صة �لدول �الخرى يف جميع م�صتوياتها. وما مييز فريق �لعمل 

يف �صحيفة �الأيام هو �أنه يعمل كاأ�صرة و�حدة هدفها �الأ�صا�صي لي�ض �أن تكون �صحيفة �الأيام هي �ل�صحيفة 

رقم و�حد فقط. بل �حلفاظ على هذ� �مل�صتوى و�لذي بدوره جعل هذه �ل�صحيفة هي �الكرث �نت�صار� يف مملكة 

�لبحرين، وو�صول �صيتها خلارج �ململكة �ي�صا«.

م�صوؤول �أول - عالقات �ل�صركات

�صركة بي دي �أو لال�صت�صار�ت

جلميع  �لتهاين  باأجمل  �تقدم  �أن  �أود  �لف�صي  يوبيلها  ذكرى  يف 

خم�صة  مدى  على  متيزت  و�لتي  �ملوقرة  �ل�صحيفة  هذه  يف  �لعاملني 

وع�صرين عاما يف مو��صيعها �لعامة �لتي تزود �صعب �لبحرين باأهم 

�الأخبار �ملحلية و�خلارجية.

تتميز �صحيفة �الأيام باأنها �صباقة يف ن�صر �الأخبار بال�صور وهذ� 

ما يحبه �لقارئ كثري�، وبتنوع �صفحاتها �ملتخ�ص�صة ما بني �ملو��صيع 

�الأ�صرية و�الأدبية و�لثقافية و�الإعالمية و�ل�صحية و�لفنية وغريها من 

�ل�صفحات، باالإ�صافة �إىل ملحق �لريا�صة وملحق �الطفال �لذي يحر�ض 

د�ئما تثقيفهم وتعليمهم.

خالل  من  �الأدبية  بالثقافة  كبري�  �هتماما  �الأيام  �صحيفة  تهتم   

�لكتب  لبع�ض  طرحها  خالل  من  �أو  �الأ�صبوعية  �ل�صعرية  �صفحتها 

�ملختلفة يف  �لندو�ت  تقيم  �أنها  كما  كتابة ملخ�ض عنها،  �ملتنوعة مع 

مركزها �العالمي طو�ل �لعام.

ولالأيام دور كبري يف ن�صر �لثقافة جلميع �الأعمار من خالل �إقامتها 

ملعر�ض �لكتاب �صنويا و�لذي يحظى باإقبال و��صع من مملكتنا �لغالية 

وخارجها، ففي هذه �ملعار�ض تقوم على طرح �لكتب �ملتنوعة لل�صر�ء 

و��صت�صافة �ملوؤلفني وتد�صني كتبهم بعد مناق�صتها مع �جلمهور.

موقع �صحيفة �اليام على �صبكة �النرتنت مميز كثري، حيث تربطك 

�اليام بتلفزيون و�إذ�عة �لبحرين ل�صماع وم�صاهدة �الأخبار وكل ما يبث 

على �لهو�ء مبا�صرة �ينما كنت، باالإ�صافة �ىل مقاطع �خبارية و�أخبار 

متنوعة بالفيديو، و�لكثري من �خلدمات �لتي تقدمها �اليام على موقعها 

و�لتي حتر�ض د�ئما على تقدمي كل ما يحتاجه �لقارئ من معلومات.

�أخ�صائي عالقات عامة 

مبجل�ض �ملحرق �لبلدي

جا�ضم عبدالعال

»                 « تالزمني يف حياتي العملية والجتماعية

تت�ضع للجميع للتعبري عن اآرائهم.. الدو�ضري

رائدة يف الكفاءة واجلودة وال�صرعة والإيجابية

ح�ضن كمال

ربع قرن و »               « هي نافذتي التي اأطل عليها كل يوم على وطني البحرين

خالد االأمني:

دور بارز يف ن�صر الثقافة واخلر ال�صادق

اإبراهيم اأحمد علي:

»              « اأ�صرة واحدة وهي الأكرث انت�صارًا

عبد�هلل �لدو�صريجا�صم عبد�لعال

ح�صن كمال

خالد �الأمني

نورة عبداللطيف

»               « مل تعد �صحيفة فقط
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�تذكر جيد� كيف كانت �اليام �صباقة، فهي �ول �صحيفة كتبت  »الزلت 

ون�صرت عني كفنانة ومهتمة بامل�صرح يف �لبحرين.

وتوليه  و�لثقايف  �لفني  بال�صاأن  تهتم  �لتي  �لقليلة  �ل�صحف  من  �اليام 

ما  ملتابعة  و��صبوعية  يومية  �صفحات  تخ�صي�ض  خالل  من  جيدة  �همية 

�ل�صبابية  للحركة  ��صا�صي  د�عم  وهي  و�لفنية.  �لثقافية  �ل�صاحة  يف  يدور 

يف �لبحرين.

من  عاما   25 خالل  وتطورها  ب�صمودها  �اليام  ب�صحيفة  جد�  فخورة 

�لتميز. 

�لتوفيق  كل  لالأيام  �متنى  �لذهبية،  �لذكرى  معها  نعي�ض  �ن  نتمنى 

و�لتميز مثلما تعودنا عليها د�ئما«.

 فنانة وخمرجة م�صرحية بحرينية 

 »مل تعد �اليام �صحيفة حملية فقط، �ليوم وبعد 25 عاماً من �لتميز، 

�اليام  كانت  وقد  �لعربي،  �خلليج  ر�ئدة يف  �صحيفة  لتكون  �اليام  �نتقلت 

و�جهة رئي�صية الإبر�ز �لوجه �حل�صاري �مل�صرق ململكة �لبحرين.

وثقافية  �عالمية  موؤ�ص�صة  هل  بل  فقط،  �صحيفة  جمرد  لي�صت  �الأيام 

بارزة، وهي ر�فد مهم للثقافة من خالل �لتظاهرة �لثقافية �مل�صتمرة من عدة 

�صنو�ت من خالل معر�ض �لكتاب �لذي تقوم به وتنظمه موؤ�ص�صة �اليام. 

للعجلة  د�عم  فهي  �ملجاالت  �صتى  بدعم  �هتمامها  تويل  �اليام  ز�لت  ال 

�لتنموية و�ال�صالحية يف �لبالد.

�لفنانني و�مل�صرحيني �لبحرينيني  قامت �اليام دوما خالل عمرها بدعم 

من خالل �بر�زهم وت�صليط �ل�صوء عليهم.

من خالل حياتي �لفنية ��صتطيع �لقول �ن �صحيفة �اليام �صريك ��صا�صي 

يف دعم �حلركة �لثقافية وخ�صو�صا خالل عملنا يف مهرجان �و�ل  �مل�صرحي 

طو�ل هذه �ل�صنو�ت«. 

 فنان بحريني وع�صو م�صرح �و�ل 

فاليوم  و�ل�صحايف،  �العالمي  �لعمل  من  تاريخيا  تر�كما  �اليام   »متلك 

تكمل 25 عاما من �لتميز و�لتطور �مل�صتمر، �صدور �اليام كان نقلة نوعية 

ومهمة يف �مل�صهد �ل�صحفي يف �لبحرين.

��صتطيع �لقول باأن �اليام تقوم مبهامها �ل�صحفية و�الإعالمية خري قيام، 

بع�ض  رغم  بدورها  وتقوم  حقيقية  بحرفية  ت�صتغل  هادئة،  �صحيفة  فهي 

�لذي  �العالمي  �لعمل  طبيعة  وهذه  مر�جعتها  من  البد  �لتي  �ملالحظات 

يحتاج مر�جعة دورية با�صتمر�ر.

ال  هذ�  ولكن  �ملتخ�ص�صة  �ملالحق  من  �لعديد  باإ�صد�رها  �اليام  متيزت 

يغنينا عن �ل�صفحات �لرئي�صية لل�صحيفة.

�عتقد باأن ملحق �لطفل هو ر�ئد بارز يف دعم �عالم �لطفل �لذي له دور 

كبري يف �كت�صاف مو�هب �الطفال و�مل�صاهمة بالعملية �لرتبوية«. 

 رئي�ض ق�صم �العالم بجامعة �لبحرين 

 »�أت�صفح �صحيفة �اليام بد�ية يومي �ل�صباحي منذ 25 عاما، �عتقد �ن 

�اليام تعدت �ملحلية ب�صوط كبري.

تكون  د�ئما  �اليام  باأن  �لقول  ��صتطيع  �ل�صحف  متابعتي  خالل  من 

خمتلفة، فكثري من �الخبار و�ملعلومات تكون �اليام متفردة بها ويكون لها 

�ل�صبق. �صكلت �اليام د�عم رئي�صي مل�صروع جاللة �مللك )�لبحرين 2030(، 

وهي د�عم رئي�صي للم�صروع �ال�صالحي.

 �مني �صر �حتاد �الألعاب �لذهنية

 »بالن�صبة يل تعترب �اليام من �ل�صحف �ملف�صلة و�لقريبة يل �لتي �تابعها ب�صكل يومي، فهي متلك خطاً و�صيا�صة 

متو�زنة وحتاول �ملو�زنة بني �حلد�ثة و�ال�صالة يف �لطرح �العالمي و�ل�صحايف.

�اليام د�عم كبري للم�صاريع �لبلدية و�لتنموية، وهي قريبة من �ملوطنني ب�صتى �نتماء�تهم«.

 موظف ببلدية �ملحرق 

»�صهدت �صحيفة �اليام تطور� بارز� خالل 25 عاما من عمرها، من 

�صفحاتها،  يف  و�لتنوع  �ملتخ�ص�صة  �ملالحق  من  �لعديد  ��صد�ر  خالل 

و�ن�صمام �لكثري من �لكتاب �ل�صحفيني من �صتى �الطياف و�الر�ء.

�صهدت �اليام تطور� بارز� يف ��صلوب وطرح �الخبار و�ملتابعات يف 

�عتمد عليه وتكون يل م�صدر�  ب�صكل خا�ض، و�لذي  �القت�صادي  �ل�صاأن 

مهما بكون عملي يف �حلقل �القت�صادي. 

�ل�صبابية  و�الندية  �ملر�كز  ن�صاط  دعم  يف  مهم  دور  لاليام  كان 

و�لريا�صية من خالل متابعاتها �ل�صحفية وتغطيتها. 

�متنى لالأيام مزيد� من �لنجاح و�لتميز.

رئي�ض مركز كرزكان �لثقايف و�لريا�صي 

 »من خالل عملي كنائب برملاين يف �لفرتة من 2002- 2006، كانت 

�اليام �صريكا مهما يف �لدفع بالعمل �لربملاين �لذي كان يف مهده، فكانت 

تويل �ل�صاأن �لربملاين و�لت�صريعي �هتماما ال يخفى على �حد.

�لقانونية،  لال�صت�صار�ت  �صفحات  تخ�صي�ض  �اليام  من  �متنى 

فاملجتمع �ليوم يف �م�ض �حلاجة ملعرفة �لكثري من �مل�صتجد�ت يف �ل�صاأن 

�لقانوين وق�صايا �ملجتمع و�ال�صرة.

�اليام هي مر�آة و��صحة تعك�ض ما يدور يف �ملجمتع على كل �ال�صعدة.

 حمامي ونائب برملاين �صابق

خمتلفة  و��صافة  نوعية  نقلة  كان  عاما   25 قبل  �الأيام  »�صدور   

للم�صهد �ل�صيا�صي و�ل�صحايف وعلى �حلياة �لعامة، فقد كان �صدور �اليام 

لتكون ر�فد� مهما يف �حلياة �ل�صيا�صية و�الن�صانية ب�صكل عام.

و�الجتاهات  �الطياف  خمتلف  من  �لكتاب  �أمام  �ملجال  �اليام  فتحت 

وتوجهاتهم،  و�فكارهم  �آر�ئهم  عن  للتعبري  للجميع  منرب�  بذلك  لتكون 

فااليام �عطت م�صاحة كبرية ل�صفحات �لر�أي.

ال يخفى عليكم دور �اليام يف �اليام �لذهبية للم�صروع �ال�صالحي، 

�للحمة  و�إعادة  �مل�صاحلة  �لوطني يف  �لدور  لها  �ن يكون  لالأيام  نتمنى 

�لوطنية.

رجل دين ومر�صح نيابي �صابق

فتحية نا�ضر

»             « اأول مـــــن كتـــب عــــني

يو�ضف بوهلول

»             « موؤ�ص�صة اإعالمية وثقافية بارزة

عبدالنا�ضر فتح اهلل

»              « تراكم تاريخي واحراف

طه ح�ضني اأحمد

»           « �صريك مب�صروع 2030

ح�ضني ال�ضماهيجي

»           « داعم كبري للم�صاريع البلدية والتنموية

من�ضور الفردان

»             « �صريك للحركة ال�صبابية

علي ال�ضماهيجي

»             « مــــــــراآة وا�صـــــحــــــــة

ال�ضيخ ماجد املاجد

»                « مـنــبـــر لـــلــجـمــيـــع

فتحية نا�صر

يو�صف بو هلول

عبد�لنا�صر فتح �هلل

طه ح�صني �أحمد

من�صور �لفرد�ن

علي �ل�صماهيجي

�ل�صيخ ملجد �ملاجد
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و�لبيت  �حلر  �ل�صوت  باأنها  عاماً   25 مدى  على  �الأيام  جريدة  �أثبتت 

فكره  عن  �لنظر  ب�صرف  فيه  مكانا  له  �جلميع  يجد  �لذي  �ملحايد  �الإعالمي 

�أو طيفه، وهذ� حتديد�ً ما ر�صخ ��صم �صحيفة �الأيام باعتبارها �أحد عناوين 

�النفتاح ورمز� وطنيا من رموز حرية �ل�صحافة �لتي نفتخر بها جميعاً. كما 

�إن �الأيام من منطلق �أهد�فنا يف �الإ�صالح �القت�صادي تعترب منوذجاً ناجحاً 

يف خلق جيل جديد من �الإعالميني �لذين ما كانو� ليجدو� فر�صتهم للظهور 

مامل تقدم لهم �الأيام هذه �لفر�صة، فكانت على مدى ربع قرن مدر�صة يف فن 

�ل�صحافة �حلديثة و �ملتطورة لها خمرجاتها �لتي تر�ها يف كل مكان.

لقد كانت �الأيام والتز�ل �لد�عم �الإعالمي �حلقيقي �لذي جتده يقف بجانب 

�أو  كل وطني غيور ي�صعى لرفعة �لوطن �صو�ء بن�صر �حلقائق و �ملنجز�ت 

�لذي  �مل�صتنري  لالإعالم  �أعتربها جت�صيد�ً  �لتي  �لبناءة  �لنقدية  باأطروحاتها 

نتطلع له جميعا.

�لرقابي  �لوطني  دورها  �أد�ء  �ل�صعب يف  دربها  �الأيام  تو��صل  �أن  ناأمل 

باعتبارها �ل�صلطة �لر�بعة بحياد تام ال يحكمها يف ذلك �صوى �مل�صلحة �لعامة 

لت�صبح تلقائياً �أحد عنا�صر م�صاريع �الإ�صالح �لتي تعي�صها �لبحرين وتتمتع 

بنتائجها منذ �أكرث من 12 عاما متمنيا �الإ�صر�ر و�ملو��صلة يف �العتماد على 

لل�صحيفة  �ملباركة  �لتجربة  مو��صلة  �لنرية يف  �لوطنية  و�لعقول  �لكو�در 

لتاأكيد ريادة �لبحرين �إقليمياً على �صعيد �لعمل �ل�صحايف ب�صورة خا�صة 

و�الإعالمي ب�صورة عامة متمنني �لتوفيق لكل �لعاملني يف �ل�صحيفة ومهنئني 

لهم على منجزهم منجز كل �لبحرينيني.

يطيب يل مبنا�صبة �حتفال �صحيفة »�الأيام« �لغر�ء بالعيد �لف�صي ومرور 

�لتعددية  تنتهج  مهنية،  ك�صحيفة  �نطالقها  على  عاما  وع�صرين  خم�صة 

و�لفكر �حلر، �أن �أقدم �أخل�ض �لتهاين و�لتربيكات ل�صعادتكم و�أع�صاء جمل�ض 

�الإد�رة ورئي�ض و�أ�صرة �لتحرير وجميع �لعاملني بال�صحيفة، فعلى �متد�د 

�لبناءة، يف  �لوطنية  بالقيم  ملتزمة  »�الأيام«  �ل�صحفية، ظلت  �مل�صرية  هذه 

�ل�صورة  تعك�ض  �لتي  �ل�صادقة  �لكلمة  باأهمية  و�لوعي  �النفتاح  من  �إطار 

�ل�صكل  يف  �لتطوير  ملو��صلة  دوؤوبة  جهود  ذلك  وو�كب  للوطن،  �حلقيقية 

و�ملتفق  �ملجتمعي  �لتطور  مع  �ملت�صق  �الإعالمي  �لدور  وتو�صيع  و�مل�صمون 

مع تطلعات �ملو�طنني يف غد �أف�صل، �أ�صا�صه �لوطن وم�صاحله �لعليا، تعزيز� 

�صاحب  �لكبري حل�صرة  �الإ�صالحي  �مل�صروع  �أر�صاها  �لتي  و�ملباديء  للقيم 

�جلاللة �مللك �ملفدى حفظه �هلل ورعاه.

هنيئا لـ »�الأيام« وهي تو��صل م�صريتها �ل�صحفية، و�صكر� الأد�ئها �لر�قي 

�لتحية  فائق  بقبول  �صعادتكم  وتف�صلو�  �لزمان،  من  قرن  ربع  مدى  على 

و�الحرت�م.

�إد�رة  كافة:  ومنت�صبيها  �الأيام  �صحيفة  �إىل  �أتقدم  �أن  ي�صرين 

وحمررين، باأ�صمى �لتهاين و�أطيب �لتربيكات، مبنا�صبة مرور خم�صة 

منذ  �لقارئ،  لدى  مكانتها  وتر�صيخ  �إن�صائها،  على  عاما  وع�صرين 

نقل  على  وتاأ�صي�صا  وطنية،  كفاء�ت  على  �عتماد�  �نطالقها،  باكورة 

�خلرب مب�صد�قية وحرفية متقنة، مبتعدة عن �الختالقات �ل�صحفية، �أو 

�الإثارة �ملحرفة للم�صمون.

و�إف�صاح  وغريها،  �ملحلية  �لق�صايا  خمتلف  تناولها  �إىل  باالإ�صافة 

�ملجال لطرحها من وجهات نظر خمتلفة.

وال ي�صعني �إال �أن �أجدد �لتهنئة �لعطرة، متمنيا ل�صحيفتكم �لغر�ء 

�ملزيد من �لتقدم و�لتطور مبا يعك�ض �صورة �ل�صحافة �لبحرينية، �لتي 

يرنو �إليها �ملو�طن.

�إن لل�صحافة �ملحلية دور�ً بارز�ً يف نقل �حلقائق و�آر�ء �جلمهور، كما 

�إن لها دور�ً توعوياً فاعالً، وهذ� ما مل�صناه من �صحيفة �الأيام يف متابعة 

ون�صر �لتطور�ت و�مل�صتجد�ت �خلا�صة بالهيئة مما �صاهم يف ن�صر �لوعي 

�لتاأميني و�إبر�ز جميع �الآر�ء، وكذلك تو�صيل �آر�ء ومقرتحات �ملو�طنني 

للهيئة عرب �أعمدتها ومقاالتها من قبل �لكترّاب و�ملهتمني و�لقر�ء.

لقد كانت �صحيفة �الأيام وما ز�لت منرب�ً وطنياً على قدر كبري من 

�ملكا�صفة و�ل�صدق يف طرح معظم هموم وق�صايا �لوطن �حلبيب، ولقد 

�صنو�تها  ويف  �الأوىل  �أعد�دها  �صدور  منذ  �لفتية  �الأقالم  معظم  بادرت 

�ملتالحقة بت�صليط �ل�صوء على ق�صايا �ملتقاعدين و�ملوؤمن عليهم.

للتاأمني  �لعامة  �لهيئة  منت�صبي  جميع  وبا�صم  با�صمي  �صكر  كلمة 

�أجل  �ملوقرة على ما تقوم به من جهود من  �الأيام  �الجتماعي ل�صحيفة 

لفعاليات  �مل�صتمرة  تغطيتها  ال�صيما  �لقر�ء  جلميع  �حلق  كلمة  �إي�صال 

لق�صاياهم  وطرحها  �ملو�طنني  ب�صوؤون  و�هتمامها  �لهيئة،  و�أن�صطة 

للتاأمني  �لعامة  �لهيئة  يخ�ض  ما  كل  بن�صر  معنا  �مل�صتمر  وتعاونها 

�الجتماعي.

وما �حتفالنا جميعاً باليوبيل �لف�صي لهذه �ل�صحيفة �لغر�ء �إال �أبلغ 

مثال على ��صتمر�ريتها وح�صولها على مكا�صب جديرة بالثقة من حيث 

متابعة �ملهتمني بالق�صايا �حلياتية �ملختلفة.

�أجمل �لتمنيات للقائمني على �إ�صد�ر �صحيفة �الأيام، ون�صاأل �هلل لهم 

�لتوفيق يف تقدمي ر�صالة �إعالمية �صامية و�ال�صتمر�ر على نهجها �ملتميز.

الرئي�س التنفيذي لهيئة تنظيم �ضوق العمل.. اأ�ضامة العب�ضي:

»             « ال�صوت احلر والبيت الإعالمي املحايد

مدير االإعالم االأمني بوزارة الداخلية العقيد حممد بن دينة:

ظـلـت ملتـزمـة بالقـيـم الوطـنيـة البنـاءة

رئي�س املجل�س االأعلى للق�ضاء امل�ضت�ضار �ضامل الكواري:

م�صداقية وحرفية متقنة يف نقل اخلر

الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة للتاأمني االجتماعي.. زكريا العبا�ضي:

»            « منٌر  وطنٌي على قدر كبري من املكا�صفة

زكريا �لعبا�صي
 �أ�صامة �لعب�صي

�صامل �لكو�ريحممد بن دينة

اطروحاتها دليل نظرتها الوا�ضحة للم�ضتقبل.. البنعلي:

ــة ــي ــف ــائ ــط ال عــــن  بـــعـــيـــد  وطــــنــــي   »        « خــــــّط 

قال �الأمني �لعام جلمعية �لو�صط �لعربي �الإ�صالمي �أحمد �صند �لبنعلي �أن كل �صحيفة لها �صيا�صة و��صحة حمددة ت�صري عليها يف تغطية �الأخبار و�ملقاالت، م�صري�ً �إىل �أن ما 

الحظه على �صحيفة �الأيام يف �صنو�ت �صابقة �أنها تتخذ موقفاً وطنياً يحاول �أن يكون م�صتقالً، خ�صو�صاً يف فرتة �ل�صنو�ت �لثالث �ملا�صية، حيث �أ�صبحت ق�صية �ال�صتقاللية 

بحد ذ�تها �أمر �صعب �لو�صول �إليه، �صو�ء يف �صحيفة �الأيام �أو �ل�صحف �الأخرى، نتيجة للو�صول �إىل حالة وطنية ت�صتوجب �تخاذ موقف و��صحة يف �لق�صايا �لوطنية.

و�أ�صار �لبنعلي �إىل �أن حمك �لق�صايا �لطائفية، �أبرز �الأيام ك�صحيفة كانت بعيدة كل �لبعد عن �جلو�نب �لطائفية، ومل ت�صهم يف �لفرقة �لطائفية باملجتمع، وهذ� �صيء يح�صب 

لها، وي�صاف �إىل ر�صيدها. 

وذكر �أن �لقائمني على �ل�صحيفة ومن خالل هذه �لنظرة �ملتما�صكة و�لبعيدة عن �لطائفية ينظرون للم�صتقبل ب�صورة �أو�صح من �لنظر لالأقد�م كما يفعل �لبع�ض، الأن من 

ينظر �إىل قدميه ال ي�صتوعب وال يت�صور ما ميكن �أن تتجلى به �الأمور م�صتقبالً، خ�صو�صاً ب�صاأن �ملجتمع �لذي ماآله للتما�صك جمدد�ً و�إعادة �للحمة �لوطنية، م�صتدركاً »�صياأتي 

�ليوم �لذي يحا�صب فيه من �أثار وت�صبب يف تعميق �لفرقة �لطائفية يف �ملجتمع«.

و�أكد �أن �صحيفة �الأيام �أثبتت حياديتها وممار�صة �ملهنية �لبعيدة عن �لطائفية يف �الأخبار و�ملقاالت، وفتحت �صفحاتها لكل �مل�صارب و�الأطياف �ل�صيا�صية، وعملت على 

طرح �لر�أي و�لر�أي �الآخر.

ومبنا�صبة مرور �الأيام بذكرى �ل�صنوية �لـ 25 ل�صدورها، قال �لبنعلي: »من �جلميل �أن نحتفل مبرور 25 عاماً على �صدور �صحيفة بحرينية �أثبتت قدرتها على �ال�صتمر�ر 

يف ظل �لظروف �ل�صعبة خ�صو�صاً يف �ل�صنو�ت �الخرية �لتي عانت فيها �ل�صحف وو�صائل �الإعالم، وو�صلت بع�ض �ل�صحف �إىل طريق م�صدود ومل ت�صتطع �ال�صتمر�ر فاأغلقت 

�أبو�بها«، معترب�ً �أن �الأيام من �ل�صحف �لتي �عتمدت على �لذ�ت �أكرث من �لدولة، كجانب ريعي ومادي، �الأمر �لذي جعلها تتو��صل وت�صتمر يف عملها �ملهني.

ولفت �إىل �أن �خلط �لذي تتبناه �صحيفة �الأيام خط بعيد عن �أ�صلمة �ل�صيا�صة، وقريب من �لوطنية �ل�صيا�صية، وهذ� يح�صب لها وال يح�صب عليها.
�أحمد �صند �لبنعلي
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يف الع�م امل��صي ت�صرفت كثرياً حني ُعهد اإيّل البدء بتح�صري 

كت�ب خ��س يوثق �صل�صلة اجن�زات )الأي�م( طوال م�صريته� 

التي امتدت اإىل ربع قرن، حيث �صرعت يف اجراء الت�ص�لت 

املعلوم�ت  ب�إعداد  و�ص�رعت  وموظفني  اإداريني  من  ب�ملعنيني 

التي  التي توؤرخ لل�صنوات الأوىل لل�صحيفة  ال�صور  وجتميع 

عمق  بثب�ت يف  ت�صرب  بداأت جذوره�  ثم  ي�نعة  بذرة  بداأت 

اجل�صد ال�صحفي البحريني لتتفرع اأغ�ص�نه� ال�ص�خمة وتتنوع 

ثم�ره� الوافرة.

منذ الت�ص�ل الذي تلقيته من الأ�صت�ذ نبيل احلمر اأواخر 

التي  ب�ل�صحيفة  اللتح�ق  فر�صة  علي  )ع�ر�ص�ً   1988 ع�م 

النت�ص�ب  فر�صة  اقتن��س  يف  للحظة  اأتردد  مل  �صت�صدر(، 

مل�صروع �صحيفة يومية، اإذ كنت حينه� اأعمل مع الأ�صت�ذ علي 

�صي�ر كمدير لتحرير )�صدى الأ�صبوع( الأ�صبوعية.

وبعد التح�قي ب�ل�صحيفة الوليدة يف 1989/1/1 ع�صت 

ال�ص�عة  مدار  على  العمل  حبلى  ثالثة  �صهوراً  )الأي�م(  مع 

اإعداد وجتهيز  التي مت فيه�  التجريبية  الفرتة  �صهدُت خالله� 

وت�صطيب العدد الأول الذي راأى النور يوم 7 م�ر�س 1989.

اأم�صيته� منت�صب�ً ل�صحيفة الأي�م  نحو 6570 يوم عمل 

للفرتة من 1989/1/1  املهنية  من حي�تي  ع�م�ً  )ع�دلت 18 

اإىل 2007/7/1(، تنقلت خالله� من �صح�يف بق�صم الأخب�ر 

الوث�ئق  ق�صم  م�صوؤول  اإىل  ال�صحفية،  والتحقيق�ت  املحلية 

الدولية،  الأخب�ر  بق�صم  ف�صح�يف  )الأر�صيف(،  واملعلوم�ت 

اأثن�ئه�  رافقت  الدولية،  الأخب�ر  ق�صم  رئي�س  ن�ئب  واأخرياً 

�صكل  الذين  الأقالم  اأ�صح�ب  من  الزمالء  من  الع�صرات 

الختالط بهم حقبة جميلة ل تن�صى، ل ميل الواحد معه� تكرار 

م�ص�هد �صطره� �صريط تلك الذكري�ت.

ا�صتط�عت )الأي�م( طوال م�صرية ربع قرن من الزمن اأن 

تنتقل من جمرد �صحيفة يومية اإىل موؤ�ص�صة اإعالمية للطب�عة 

والن�صر والتوزيع، و�صعت ج�هدة لتفريخ الإعالميني والع�ملني 

والت�صويق  والإعالن  التحرير  جم�لت  يف  وحرفية  بحنكة 

وغريه مع الرتكيز على العن�صر البحريني والكف�ءات الوطنية.

الذي يتم��صى مع  الو�صطي  كم� تفردت )الأي�م( بنهجه� 

موجة العتدال الالمنح�زة يف �صتى الق�ص�ي� املحلية والعربية 

والدولية، كل هدفه� اإي�ص�ل احلدث كم� حدث، ون�صر الوق�ئع 

كم� تقع، وت�صعى لتو�صيل املعلومة غري منقو�صة، وم�صهود 

الأخب�ر  لعن�وين  املوفق  الختي�ر  ب�ل�صحيفة  التحرير  لإدارة 

على  الرتكيز  اإىل  حمرريه�  وتوجيه  اليومية،  وامل�ن�صيت�ت 

ت�صد  التي  ب�لكيفية  واإبرازه�  خرب  كل  يف  الأقوى  املعلوم�ت 

الق�رئ وجتذب انتب�هه.

التي  املع�رف واملك��صب  ب�لن�صبة يل كثرية ومتعددة هي 

حققته� طوال ال�صنوات ال� 18 من عملي مبوؤ�ص�صة الأي�م، اإذ 

�صكلت تلك املك��صب بداخلي خربة ل ب�أ�س به�، �صقلت مداركي 

ال�صحفية  والتحقيق�ت  الإخب�ري  والتحرير  الكت�بة  يف جم�ل 

و�صي�غة التق�رير والتحليالت، وقد اأت�حت يل )الأي�م( فر�ص�ً 

برامج  عدة  يف  امل�ص�ركة  عرب  واملعريف  الأك�دميي  للتطور 

تدريبية ودورات متخ�ص�صة منه� دورة يف ال�صح�فة ب�للغة 

الجنليزية نظمت بج�معة البحرين )1996(، دورة حتريرية 

نظمه�  الأمريكي،  ب�لكونغر�س  اخل��صة  النتخ�ب�ت  ملت�بعة 

 ،)2006( بوا�صنطن   NDI الأمريكي  الدميقراطي  املعهد 

وخرجت من تلك الدورات ب�لكثري من املعلوم�ت التي اأ�صهمت 

والجنليزية،  العربية  ب�للغتني  الكت�بية  مه�راتي  �صقل  يف 

واأت�حت يل جم�لً خ�صب�ً يف جم�ل التح�ور وفن الق�ء الأ�صئلة 

خالل املق�بالت ال�صحفية مع خمتلف ال�صخ�صي�ت.

وا�صتب�ص�يل  املهنية  ط�قتي  بك�مل  �صعيت  فقد  املق�بل  يف 

للتفرد احل�صري مبج�ل الأخب�ر اأن اأخ�س �صحيفتي ب�أح�ديث 

�صحفية ح�صرية اأخذت حيزاً من خالل م�ن�صيت�ته� املتميزة 

وعن�وين �صفح�ته� الأوىل، اأتذكر منه� الأح�ديث اخل��صة مع 

وزير الدف�ع ال�صيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة يف ذكرى )يوم 

 ،2004  ،2002  ،2001  ،2000 الأعوام  يف  الدف�ع(  قوة 

2005 و2006، وكيل وزارة الداخلية للجوازات واجلن�صية 

والإق�مة ال�صيخ را�صد بن خليفة اآل خليفة 1998، مدير اإدارة 

خليفة  اآل  عبداهلل  بنت  منرية  ال�صيخ  وال�صتفت�ء  النتخ�ب 

املن�مة،  يف  املعتمدين  ال�صفراء  من  كبرية  جمموعة   ،2006

موؤ�ص�س   ،1989 اأكينو  كورازون  ال�ص�بقة  الفلبني  رئي�صة 

 ،1994 خ�ن  عبدالقدير  الع�مل  الب�ك�صت�ين  النووي  الربن�مج 

الذهب  �صوار  عبدالرحمن  امل�صري  ال�ص�بق  ال�صودان  رئي�س 

 ،1997 الرتابي  ح�صن  د.  ال�صوداين  الربمل�ن  رئي�س   ،1997

 ،1998 اأربك�ن  الدين  جنم  ال�ص�بق  الرتكي  الوزراء  رئي�س 

رئي�س   ،2002 بري  نبيه  اللبن�ين  النواب  جمل�س  رئي�س 

الرئي�س   ،2003 دميرييل  �صليم�ن  قرب�س  �صم�ل  جمهورية 

الأفغ�ين ح�مد كرزاي 2005، وغريهم.

ويف اإط�ر اهتم�م ال�صحيفة بتوجيه حمرريه� اإىل الفع�لي�ت 

اأثن�ء  ظفرت  فقد  اخلربي،  اجل�نب  ترثي  اأن  �ص�أنه�  من  التي 

الدولية بفر�س ح�صور موؤمترات  الأخب�ر  فرتة عملي بق�صم 

لويل  �صحفي  موؤمتر  منه�:  اأذكر  بتغطيته�،  قمت  �صحفية 

ال�صب�ح  العبداهلل  �صعد  ال�صيخ  )الراحل(  الكويتي  العهد 

1995، وزيرة اخل�رجية الأمريكية م�دلني اأولربايت 1998، 

ديك  الأمريكي  الرئي�س  ن�ئب   ،1998 كوب�  خ�رجية  وزير 

ت�صيني2001، وزيرة اخل�رجية الأمريكية كوندالي�ص� راي�س 

2005، امل�صت�ص�ر الأمل�ين غريه�رد �صرويدر 2006، الرئي�س 

تغطيتي  اإىل  ب�لإ�ص�فة   ،2007 عب��س  حممود  الفل�صطيني 

ال�صحفية مندوب�ً ل� )لأي�م( اإىل كل من موؤمتر القمة الإ�صالمي 

الع��صر الذي عقدته منظمة املوؤمتر الإ�صالمي بطهران 1997، 

الرئي�س  برع�ية  ال�صم�لية  قرب�س  ا�صتقالل  ذكرى  احتف�لت 

التح�صريي  ال�صحفي  املوؤمتر   ،2003 دميرييل  �صليم�ن 

لإنطالقة العمل بنظ�م ال�صورى يف �صلطنة عم�ن برع�ية وزير 

اأفغ�نية �صمن  انتخ�ب�ت  اأول  العم�ين2003، تغطية  الداخلية 

 ،2005 الأفغ�نية  والأق�ليم  املدن  زار  دويل  �صحفي  فريق 

مرافقة فرق الإغ�ثة الدولية بعد الزلزال املدمر مبدينة مظفر 

اأب�د الب�ك�صت�نية 2006، جولت تفقدية على منت العديد من 

ح�مالت الط�ئرات الأمريكية والربيط�نية يف عمق مي�ه اخلليج 

بعد حترير الكويت وقبيل غزو العراق.

ال�  ع�مه�  نحو  الأوىل  بثب�ت خطوته�  تبداأ  واليوم، وهي 

26، ل ي�صعني اإل اأن اأب�رك ل� )موؤ�ص�صة الأي�م( هذه النج�ح�ت 

من  ومزيد  التوفيق  دوام  عليه�  للق�ئمني  متمني�ً  املتوا�صلة 

النج�ح�ت.

الأوىل  انطالقته�  منذ  الأي�م  جريدة  م�صرية  يف  املت�أمل 

يف ال�ص�بع من م�ر�س ع�م 1989م يرى ب�أنه� ا�صتط�عت اأن 

تكون رقم�ً مهم�ً يف ع�مل ال�صح�فة وال�صلطة الرابعة ب�لبحرين 

واملنطقة، فقد ح�فظت على برن�جمه� الطالئعي وامل�صتنري رغم 

امل�ص�عب والظروف التي ع�صفت ب�ملنطقة، فقد ا�صتمرت جريدة 

الأي�م يف اإي�ص�ل املعلومة ال�صحيحة وال�ص�دقة ملت�بعيه� رغم 

تلك التحدي�ت.

حتتفل جريدة الأي�م هذا الأ�صبوع بذكراه� ال�صنوية، فربع 

لإي�ص�ل   - توقف  دون   - والدوؤوب  اجل�د  العمل  من  قرن 

 - ت�ريخه�  -عرب  الأي�م  فجريدة  التطورات،  واآخر  الأخب�ر 

متيزت ب�لكوادر البحرينية، فهي بيت الإعالميني وال�صحفيني 

بحرينيون،  جميعهم  وامل�ص�همون  ف�ملوؤ�ص�صون  البحرينيني، 

من  الكثري  ا�صتقطبت  فقد  بحرينيون،  وال�صحفيون  والكت�ب 

اإعالمي�ً  منرباً  لت�صكل  والأفك�ر  التي�رات  مبختلف  الكت�ب 

جميالً، وا�صتط�عت اأن متد ال�ص�حة ال�صحفية خالل اخلم�صة 

والع�صرين ع�م�ً ب�لكثري من الكوادر واخلربات املدربة.

والعتدال  الو�صطية  ب�نته�ج  الأي�م  جريدة  متيزت  لقد 

اإ�صك�لي�ت  من  املنطقة  يعرت�س  م�  رغم  الق�ص�ي�  طرح  يف 

للكثري  و�صحفيوه�  وكت�به�  اجلريدة  تعر�صت  فقد  �صعبة، 

من ال�صغوط التي بلغت بع�صه� اإىل جرجرة كت�به� يف اأروقة 

وا�صتمرت يف  التحدي  قبلت  الع�مة واملح�كم، ولكنه�  الني�بة 

ف�إمي�ن  املوؤ�ص�صون،  له�  اختطه�  التي  وم�صوؤولي�ته�  نهجه� 

امل�ص�همني واملوؤ�ص�صني والكت�ب وال�صحفيني مب�صوؤولية القلم 

واأهمية ن�صر الوعي هو الدافع واحل�فز ملوا�صلة م�صريته�.

لقد و�صعت جريدة الأي�م ن�صب عينيه� م�صوؤولية الدف�ع 

عن حقوق الن��س، جميع الن��س دون ا�صتثن�ء، وهذا م� اأكده 

رئي�س حتريره� اآنذاك نبيل احلمر يف افتت�حية اجلريدة: )مل�ذا 

ل تكون - الأي�م - �صوت� للمواطن ومنربا له يقول من فوقه 

م� الذي ي�صغل �صمريه، وم� الذي ميالأ ليله ونه�ره من اأحالم 

جت�صد حريته يف القول وم�صوؤوليته يف العمل؟(، لذا انطلقت 

املواطن  وحقوق  احلري�ت  لتعزز  الأول  عدده�  مع  اجلريدة 

وتت�صدى للف�ص�د.

لقد تبنت جريدة الأي�م م�صروع جاللة امللك الإ�صالحي، 

فدعمته  الوطني،  العمل  من  اأو�صع  اآف�ق�ً  فتح  الذي  امل�صروع 

ب�أنه  الكبري  لإمي�نه�  الإمك�ني�ت  كل  له  و�صخرت  قوة،  بكل 

)م�  اللحظ�ت  اأحلك  يف  اأنه�  حتى  ب�ملنطقة،  الرائد  امل�صروع 

الق�ئم  الإ�صالحي  ب�مل�صروع  مت�صكت  فرباير2011م(  بعد 

على الدميقراطية واحلرية والتعددية، ومل تت�أثر مب� يطرح يف 

ال�ص�حة من �صموم واأدواء لتغري هوية اأبن�ء املنطقة، فن�صرت م� 

ميليه عليه� �صمريه� الوطني وح�صه� الإن�ص�ين.

التوجه�ت  لكل  اأبوابه�  فتحت  الأي�م  ف�إن جريدة  لالأم�نة 

التنوع  ب�أهمية  الكبري  لإمي�نه�  والأفك�ر  والنتم�ءات 

النقد  ب�أهمية  واملوؤ�ص�صون  امل�ص�همون  اآمن  لقد  والختالف، 

ال�صريح والوا�صح من اأجل الت�صويب والت�صحيح، فتم ر�صد 

الرق�بية  للجه�ت  منه�  م�ص�همة  ب�ملجتمع  الأخط�ء  الكثري من 

اأكمل وجه، وحتملت يف �صبيل ذلك الكثري  لإداء دوره� على 

امل�صروع  على  ع�صر  �ص�هد  الأي�م  فجريدة  الإ�ص�ءات،  من 

الإ�صالحي ومراحله، وملن ت�أمل اإر�صيفه� يجد الكم اله�ئل من 

املق�لت والبحوث والكت�ب�ت التي تدعم الدولة املدنية الق�ئمة 

على الق�نون واملوؤ�ص�ص�ت.

متيزت جريدة الأي�م ب�أ�صلوبه� احلديث يف الر�صد واملت�بعة 

والتحليل واملع�جلة، وقد اأفردت ال�صفح�ت واملالحق املتميزة 

لطرح الق�ص�ي�، ف�كت�صبت خالل �صنواته� اخلم�س والع�صرين 

�صمعة ع�ملية ن�لت على اإثره� الكثري من اجلوائز التقديرية، لذا 

اأثرت ال�ص�حة البحرينية ب�لكثري من الإطروح�ت اجلريئة.

ج�صور  اأق�مت  ال�صحفية  م�صريته�  خالل  الأي�م  جريدة 

املجتمع  وموؤ�ص�ص�ت  الدولة  موؤ�ص�ص�ت  مع  والتوا�صل  الثقة 

املدين واجلمهور، دون متيز اأو ا�صطف�ف، فتنوعت �صفح�ته� 

ب�ختالف  كت�به�  مبق�لت  ومتيزت  الق�ص�ي�،  من  ب�لكثري 

�ص�هم  اأفرزت ثق�فة وفكراً ووعي�ً  تالوينهم واأطي�فهم، حتى 

يف م�صرية الإ�صالح.

له�  �صع�راً  ال�صعر  من  بيت�ً  الأي�م  جريدة  اخت�رت  لقد 

مل  من  ب�لأخب�ر  وي�أتيك  ج�هال  كنت  م�  الأي�م  لك  )�صتبدي 

تزود(، وهكذا هي جريدة الأي�م رغم تنوع اأخب�ره� مل تتغري 

ومل حتد عن الدرب، واإمن� ت�صري يف نف�س الروؤية والنهج، فهي 

جريدة الإ�صالح الأوىل التي يفتخر به� اأبن�ء هذا الوطن.

جريدة الإ�صالح �ضالح اجلودر

تفردت »االأيام« 

بنهجها الو�ضطي 

الذي يتما�ضى مع 

موجة االعتدال 

الالمنحازة

يف �ضتى الق�ضايا 

املحلية والعربية 

والدولية

ربع قرن من 

العمل اجلاد 

والدوؤوب  

دون توقف  

الإي�ضال 

االأخبار واآخر 

التطورات

»               « مفرخة جتارب وخرات عززت م�صوار املهنة!

حافظ عبدالغفار
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�أتقدم بخال�ض �لتهاين  نيابة عن �ل�صفارة �الأمريكية يف مملكة �لبحرين 

على   25 �لـ  �ل�صنوية  �لذكرى  مبنا�صبة  »�الأيام«  ل�صحيفة  و�لتربيكات 

تاأ�صي�صها. لقد ر�صخت جريدة »�الأيام« مكانتها كو�حدة من �ل�صحف �لعربية 

�لر�ئدة يف مملكة �لبحرين منذ تاأ�صي�صها يف عام 1989.

طويلة  عالقة  »�الأيام«  جريدة  و  �ملتحدة  �لواليات  �صفارة  عالقة  �ن 

�ننا نعترب جريدة »�الأيام«  �لتو�صع و�الزدهار.  ومتميزة وهي م�صتمرة يف 

و�حدة من �أف�صل �ملنابر يف �لبالد لتبادل �الأفكار و�صرح �صيا�صاتنا.

�ل�صحفيني يف جريدة »�الأيام« �صاركو� يف جمموعة  �لعديد من  �ن  كما 

�ل�صفارة  تقدمها  �لتي  �ملهني  و�لتدريب  �لثقايف  �لتبادل  بر�مج  من  و��صعة 

�لز�ئر  برنامج  �لرب�مج  تلك  �صملت  �لزمان.  من  عقدين  من  �أكرث  مدى  على 

�لدويل للقياد�ت، وبرنامج �لتبادل �ملهني �إدو�رد مورو، �جلوالت �ل�صحفية 

�لتي تنظمها �لناتو ومركز �ل�صحافة �الأجنبية يف �لواليات �ملتحدة. ونحن 

�الإعالمية يف  �ل�صاحة  قيادية يف  منا�صب  منهم يف  �لكثري  لروؤية  فخورون 

�لبحرين �الآن.

�أ�صمى �لتهاين و�لتربيكات �أقدمها الإد�رة جريدة »�الأيام« وجمل�ض �إد�رتها 

وجميع �لعاملني من �صحفيني وموظفني على مرور 25 عاما من �لن�صر.

ال�ضفري االأمريكي يهنئ بذكرى تاأ�ضي�ضها الـ 25

»              « ر�صخت مكانتها كواحدة من ال�صحف العربية الرائدة يف اململكة

�ل�صفري �الأمريكي

و��صعة  ب�صورة  �صاعدت  �لتعبري  وحرية  �ل�صحافة  حرية  �أن 

��صا�صي  دور  لهم  يكون  حتى  �ملو�طنني  حقوق  وتنظيم  تفعيل  يف 

حقوق  جوهر  هو  و�لتعبري  �لر�أي  فحرية  �لدميقر�طية،  �مل�صرية  يف 

و��صع  نطاق  على  �لتعبري  وحرية  �ل�صحافة،  حرية  �ن  كما  �الن�صان، 

حيويا  دور�  لتلعب  �حلقوق،  من  متكاملة  جمموعة  تفعيل  يف  �صاعدت 

حقوق  من  �أ�صا�صي  حق  هي  �لتعبري  وحرية  �لدميقر�طية،  �مل�صرية  يف 

حلقوق  �لعاملي  �الإعالن  من   19 �ملادة  يف  عليها  �ملن�صو�ض  �الإن�صان 

ن�صان. �الإ

دورهم  �أد�ء  مو��صلة  »�الأيام« على  �أ�صجع �صحفيي  �ملنا�صبة  وبهذه 

و�متنى  �لبحرين  يف  �كرث  حيوية  ليك�صب  �الإعالمي  �مل�صهد  تعزيز  يف 

�ملقبلة«.  25 �لـ  �ل�صنو�ت  يف  �لتوفيق  كل  لهم 

موؤ�ص�صة  يف  �لعاملني  �الأخوة  لكافة  �أقدم  �أن  يل  يطيب 

مبنا�صبة  �لتربيكات  و�أ�صدق  �لتهاين  �أطيب  �ل�صحفية  �الأيام 

متميزة،  مكانة  من خاللها  تبو�أت  و�لتي  ل�صدورها،   25 ذكرى 

�لعالية،  ومهنيتها  لكفاءتها  و�لتقدير  باالحرت�م  وحظيت 

�ملحلية  �الإعالمية  الإ�صهاماتها  �لعايل  �لتقدير  يوؤكد  �لذي  �الأمر 

�لتقدم  دو�م  �ل�صحفية  �الأيام  ملوؤ�ص�صة  ر�جياً  و�لعربية 

و�لنجاح.

هناأ »االأيام« بذكرى تاأ�ضي�ضها الـ 25.. ال�ضفري الربيطاين: 

اأ�صجع �صحفيي »              « ملوا�صلة دورهم يف تعزيز امل�صهد الإعالمي

ال�ضفري ال�ضعودي الدكتور عبداهلل بن عبدامللك اآل ال�ضيخ:

»              « تبواأت مكانة متميزة لكفاءتها ومهنيتها العالية

�ل�صفري �ل�صعودي�ل�صفري �لربيطاين

�ل�صفري �جلز�ئري جنيب �صنو�صيد. م�صطفى �ل�صيد

ي�صعدين يف �لبدء وي�صرفني �ن �زف �ليكم �رق �لتهاين وخال�ض �لتربيكات مبنا�صبة �متام 

»�الأيام« �لغر�ء عامها �خلام�ض و�لع�صرين، ر�جيا من �ملوىل �لعلي �لقدير �ن يوفقكم لتطوير 

هذه �ل�صحيفة و�الرتقاء بها علو� فوق علو يف عامل �ل�صحافة.

لقد كان ميالد »�الأيام« مبثابة ��صاءة جديدة يف ف�صاء �ل�صحافة �لبحرينية حيث رفدت 

م�صرية  دعم  يف  �الثر  �كرب  لها  كان  �لتي  و�ملهنية  �ل�صحافية  �لقيم  من  بالكثري  �لف�صاء  هذ� 

�ل�صحافة يف بالدنا �حلبيبة. و�ذ ال بد من �لتاأكيد على �ن كل جناح �منا هو نتاج عمل �صاق 

وم�صن وجهد كبري مت�صل، فاإن جناح »�الأيام« كان ثمرة �صهر كل �مل�صوؤولني فيها وحر�صهم 

على تزويد �لقارئ بكل ما يهمه. لذ� فاإنني كذلك �توجه �يل جميع �لعاملني بال�صحيفة على 

�ختالف مهامهم وم�صوؤولياتهم، بالتهنئة �حلارة على ما و�صلت �ليه »�الأيام« من جناح نر�ه 

�ليوم.

�ننا يف �ملوؤ�ص�صة �خلريية �مللكية، نثمن عاليا ما �بدته �صحيفة »�الأيام« من �هتمام كبري 

بتغطية عمل �ملوؤ�ص�صة �خلريي ومتابعة �ن�صطتها. كما نقدر تفاعلها �لد�ئم مع ر�صالة �ملوؤ�ص�صة 

�الن�صانية ودورها يف خدمة �الر�مل و�اليتام و�ملحتاجني وكل ما تقوم به بدعم كرمي من جاللة 

�مللك �ملفدى، حفظه �هلل ورعاه، من �جل ر�حة �الن�صان �لبحريني.

�المني �لعام للموؤ�ص�صة �خلريية �مللكية

بذكر�ها  حتتفل  �الأيام  و�صحيفة  ي�صعدين 

�خلام�صة و�لع�صرون الإطاللتها �لبهية �أن �أتوجه 

�ل�صحيفة  منت�صبي  كافة  و�ىل  �لتحرير  لرئي�ض 

من  ر�جياً  �الأماين  و�أجمل  �لتهاين  باأحر  �لغر�ء 

�ل�صحة  نعمة  عليكم  يدمي  �أن  �لقدير  �لعلي  �هلل 

و�لعافية ويوفقكم �ىل مزيد من �لنجاح و�لتاألق.

�أنوه بامل�صرية  �أن  �ملنا�صبة  ويطيب يل بهذه 

�ملوفقة �لتي حققتها �صحيفة �الأيام �لر�ئدة خالل 

و�ملهنية  و�لتفاين  �لعطاء  من  �ملا�صية  �ل�صنو�ت 

حملياً  تقدير�ً  خاللها  من  نالت  و�لتي  �لعالية 

يف  مرموقة  مكانة  وك�صبت  و��صعاً  و�قليمياً 

�مل�صهد �العالمي ململكة �لبحرين �ل�صقيقة.

�لذكرى  بهذه  �لتهاين  لعنايتكم  �أجدد  و�إذ 

�ل�صانحة  �لفر�صة  هذه  �أغتنم  فاإنني  �لعطرة، 

الأوكد لكم حر�صنا على مزيد من �لتعاون معكم 

�لتي  �ل�صادقة  و�الأخوة  �لثقة  الأو��صر  دعماً 

جتمع �صعبينا وبلدينا �ل�صقيقني.

م�ضطفى ال�ضيد:

 »              « اإ�صاءة جديدة يف ف�صاء ال�صحافة البحرينية

ال�ضفري اجلزائري: 

»                « ك�صبت مكانة مرموقة يف امل�صهد الإعالمي
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هابيل �خلياطخلف حجريعبد�حلميد �حللو�جينا�صر �الأهليخالد �الأمني

الأمني: الأيام القت�صادي اأف�صل حمرر ال�ضوؤون االقت�ضادية

ما ح�صل يف ال�صحافة البحرينية

و�أ�صاف: "لل�صحافة �القت�صادية دور مهم يف �لتنمية 

يف �أبعادها �ملختلفة، ولعل �أف�صل ما ح�صل يف �ل�صحافة 

�لبحرينية هو �إ�صد�ر ملحق �الأيام �القت�صادي �لذي �أ�صاف 

"�ملحلق  �أن  �أرى  �ل�صحايف".  �مل�صهد  �صاخ�صة يف  مل�صات 

�القت�صادي و�ل�صفحات �القت�صادية يف �الأيام ر�صمت خطاً 

مميز�ً لها خالل �ل�صنو�ت �ملا�صية طبعته بال�صدق ونقل 

�حلقائق مما جعلها د�عماً لالقت�صاد �لوطني".

و�أ�صار �إىل �أن "�ملتابعة �مل�صتمر لالأحد�ث �القت�صادية، 

و�ال�صتطالعات �ملتعلقة باالقت�صاد، و�لندو�ت �لتي تبحث 

ت�صكل  �ليومية  و�لتقارير  وم�صكالته،  �لتجاري  �لقطاع 

بت�صافرها و��صتمر�رها وعياً".

نرفع  �أن  �الأيام  ذكرى  �جلميل يف  "من  �الأمني:  وقال 

�أ�صمى �آيات �ل�صكر للقيادة �لر�صيدة على �لدعم �لذي تقدمه 

�لقيادة  �عتز�ز  �أن  �إىل  م�صري�ً  �لبحرين"،  يف  لل�صحافة 

بوجود �صحافة حرة �عتز�ز كبري، وذلك الإميانها �لعميق 

بالدور �لذي توؤديه �ل�صحافة و�الإعالم يف عملية �لتنوير.

�بتد�ء  "�الأيام"  لـ  �لتهاين  بتقدمي  حديثه  و�ختتم 

برئي�ض جمل�ض �الإد�رة و�الأع�صاء ورئي�ض �لتحرير ومدير 

�لتحرير وجميع �ل�صحافيني، متمنياً للجميع �لتوفيق يف 

تاأدية �لر�صالة �الإعالمية.

فبارك  �الأهلي  نا�صر  و�لعقاري  �الأعمال  رجل  �أما 

ع�صنا  "لقد  وقال:  �لف�صي.  يوبيلها  مبنا�صبة  "�الأيام"  لـ 

جتربة �الأيام منذ �نطالقها حتى �الآن، وقد �نطلقت �الأيام، 

وهي �ل�صحيفة �لثانية �طالق قوية منذ �لبد�ية، وخطت 

خطو�ت متقدمة".

الأهلي: م�صتثمرون ق�صدوا 

البحرين بف�صل ما تن�صره الأيام

و�أردف قائالً: "و�أرى �أن �الأيام �القت�صادي قدمت �صمن 

هذه �لتجربة �لكثري، حيث �إن �الأيام �القت�صادي كان �أول 

ملحق ت�صدره �صحيفة حملية، وقد ��صتطاع هذ� �ملحلق �أن 

يثبت نف�صه متابعاً ور��صد� لل�صاأن �القت�صادي".

و�أ�صاد بحرفية �الأيام �القت�صادي يف متابعتها لالأخبار 

بح�صب �أهميتها بعيد�ً عن ح�صابات �الإعالنات. وقال: "جند 

�أن كثري�ً من �ل�صحف تن�صر �أخبار �ل�صركات و�ملوؤ�ص�صات 

يف حال كانت هذه �ل�صركات معلنة لديها، بينما معادالت 

�الأيام �القت�صادي يف �لن�صر خمتلفة، فهي تنظر �إىل �أهمية 

�خلرب وم�صمونه قبل �أي �عتبار�ت �أخرى".

ور�أى �أن "ربط عملية �لن�صر باالإعالنات ظاهرة غري 

�صحية، لكن �الأيام عموماً مل ت�صب بهذ� �لد�ء".

"ما تتميز به �الأيام �القت�صادي من  �إىل  ونبه �الأهلي 

حيادية، وموثوقية، فال جتدها تبالغ يف �لنقل �أو ترمي 

�إىل �الإثارة و�لهويل"، موؤكد�ً �أنه تابع تطور �جلريدة عرب 

�ل�صنو�ت ور�أى فيها �جلدة و�لر�صانة.

يف  و�ملتابعات  و�الأعمال  �ملال  "تقارير  �أن  �إىل  ونوه 

�ل�صاأن �القت�صادي ميزة، ولعلها من �أكرث �ل�صحف متيز�ً، 

وخ�صو�صاً يف �ملجال �لعقاري حيث �أولت �ل�صحيفة �أهمية 

خا�صة لل�صاأن �لعقاري، وخ�ص�صات لها �صفحات معينة 

�أ�صبوعية". وقال: "�إن كثري�ً من �أ�صحاب �ملكاتب �لعقارية 

�لتي  �لتحليالت  ويثقون يف  �الأيام،  تن�صره  ما  يتابعون 

تعر�صها، بل �إن م�صتثمرين �أجانب يتابعون ما ين�صر، يف 

�ل�صحيفة، وي�صعون ��صتثمار�ت بناء على �ملعلومات �لتي 

ي�صتقونها منها"، معرباً عن �أمله يف �أن ت�صتاأنف �ل�صحيفة 

�إ�صد�ر �ملحلق منف�صالً.

ولفت نا�صر �الأهلي �إىل "بعد �آخر متيزت به موؤ�ص�صة 

�الأن�صطة  من  للكثري  مرتكز�ً  تكون  �أن  وهي  �الأيــام، 

وقال:  و�لرت�ثية".  و�القت�صادية  �لثقافية  و�لفعاليات 

"لقد بات مركز �الأيام �الإعالمي عالمة م�صيئة يف �ململكة 
�أن هنالك  باالأن�صطة و�لندو�ت و�لتي ي�صت�صيفها، فنجد 

جمل�صاً لالأيام يف �صهر رم�صان، وفعاليات يف �ملنا�صبات 

�صهدنا  مثلما  �ملنا�صبات  يف  لالأحد�ث  ومتابعة  �لوطنية 

ندوتني جميلتني موؤخر�ً عن �نتخابات �لغرفة، وكل ذلك 

ال جنده عند بقية �ل�صحف".

احللواجي: ال�صحافة متار�س 

دوراً مهماً يف التن�صيط الفندقي

ومن ناحيته، �أ�صاد �ملدير �لعام لفندق وبرج �ل�صفري 

عبد�حلميد �حللو�جي بالدور �الإعالمي �لذي ت�صطلع به 

ي�صاعد  �لدور  "هذ�  �أن  على  م�صدد�ً  �القت�صادي"،  "�الأيام 
�أ�صحاب �الأعمال و�لتجار، وين�صط �ل�صوق وي�صاعد على 

جذب �ملزيد من �مل�صتثمرين".

�لتي  �الإيجابي  بالدور  "ن�صعر  �حللو�جي:  وقال 

ــام  �الأي وال�صيما  �القت�صادية،  �ل�صحافة  متار�صها 

ن�صر  خالل  من  �لفندقي  �لعمل  تن�صيط  يف  �القت�صادي 

�لتقارير يف �ملو��صم و�ل�صيف و�الأوقات �لتي تن�صط فيها 

�حلركة �ل�صياحية".

�الإ�صغال  ن�صب  ر�صد  يف  �مللحق  مبتابعة  و�أ�صار 

و�لتحليل و�ملتابعة وطرح �لق�صايا �ل�صياحية و�لفندقية 

ومتابعة نتائج �ل�صركات �لفندقية، و�الإ�صهام يف تطويرها.

يف  كبري�  دور�  �القت�صادية  لل�صحافة  "�إن  وقــال: 

جو�نب  على  �ل�صوء  ت�صليط  خالل  من  �لتطوير  عملية 

�ل�صعف و�لق�صور يف �لبنية �لتحتية، و�جلو�نب �ملتعلقة 

بالت�صريعات و�للو�ئح، و�حلث على تقدمي من �لت�صهيالت 

�ملتعلقة بالتاأ�صري�ت و�لدخول و�ال�صتثمار".

و�أ�صار يف �لوقت نف�صه بدور �الأيام �لريا�صي �أي�صاً يف 

�إبر�ز �الأحد�ث �لريا�صية مبا ينعك�ض �إيجاباً على �حلركة 

�لفندقية و�ل�صياحية عموماً، م�صري�ً �إىل �أن �لفنادق تعي�ض 

مثل  �لريا�صية  �الأحــد�ث  بف�صل  �النتعا�ض  من  مرحلة 

�لتجارب �ل�صتوية، و�لفورمال.

كما �أكد على �أهمية �لدور �الإعالمي �الإيجابي لـ "�الأيام" 

�لبحرين  معر�ض  مثل  مهمة  �أحد�ث  �إبر�ز  وزميالتها يف 

�لدويل للطري�ن �لذي ي�صهم هو يف رفع ن�صب �الإ�صغال. 

و�لنماء  �لتوفيق  دو�م  "�الأيام"  لـ  �حللو�جي  ومتنى 

و�نطالقها  �الأيام  تاأ�صي�ض  ذكرى  �أن  موؤكد�ً  و�الزدهــار، 

�مل�صهد  يف  م�صية  عالمة  مثلت  ل�صحيفة  عزيزة  ذكرى 

�الإعالمي �لبحريني.

اخلياط: الأيام القت�صادي 

الأف�صل يف التغطيات املو�صمية

نيو  �صفريات  مكتب  مدير  �أ�صاد  قال  ناحيته،  ومن 

مثلت  �لتي  �الأيــام  ب�صحيفة  �خلياط  هابيل  �آتالنت�ض 

�إيذ�ناً بعهد جديد لل�صحافة �لبحرينية، موؤكد�ً �أن �مللحق 

�أخرى  �نطالقة  مثل  �الآخر  هو  لل�صحيفة  �القت�صادي 

باعتباره �أول ملحق �قت�صادي يف �ل�صحافة �لبحرينية. 

ور�أى �خلياط �أن �مللحق �القت�صادي متيز مبتابعتها 

لل�صاأن �ملتعلق بحركة �ل�صفر و�لتن�صيط �ل�صياحي ودقة 

�إطالقا  �الأف�صل  �القت�صادي هي  �الأيام  �أن  موؤكد�ً  عر�صه، 

يف �ملتابعات �ملو�صمية حلركة �ل�صفر يف �ل�صيف و�صهر 

رم�صان و�الأعياد ور�أ�ض �ل�صنة، غريها من �ملو��صم �لتي 

�الأيام  متار�ض  �أن  ومتنى  �لقوية.  �ل�صفر  بحركة  تتميز 

و�لرتويج  �لتنمية  عملية  يف  �أكرب  دور�ً  �القت�صادي 

�ل�صياحي من خالل �إ�صد�ر مالحق متخ�ص�صة ت�صاعد على 

جذب �ملزيد من �ل�صياح و�ال�صتثمار�ت.

�الأيام  �أ�صدرت  لو  �صعد�ء  "�صنكون  �خلياط:  وقال 

به  تتمتع  وما  �ل�صياحية  �ملعامل  يربز  خا�صاً  ملحقاً 

و�أثار وح�صار�ت".  �لبحرين من مميز�ت وتاريخ عريق 

و�أن  لالأيام  �لتطور  من  مزيد�ً  حديثه  نهاية  يف  ومتنى 

�لبحرين  ملا فيه خدمة  �ملميز  ت�صتمر يف مو��صلة عملها 

�لغالية.

حجري: الأيام القت�صادي

 بعيدة عن التهويل وتلتزم الدقة

ومن ناحيته �أ�صاد رجل �الأعمال خلف حجري مبتابعة 

�الأيام لل�صاأن �القت�صادي وت�صليطها �الأ�صو�ء على ق�صايا 

للمعلومات  �لو�صول  على  وحر�صها  و�ل�صوق  �لتجار 

�ل�صادقة و�ل�صحيحة. وقال: "بح�صب جتربتي فاإن �الأيام 

الأنها  وحيادية  ومهنية  حرفية  �ل�صحف  �أكرث  من  تعد 

�أو  للمبالغات  �جلنوح  دون  من  بدقة  �لق�صايا  تعالج 

�الإثارة �أو حتميل �لكالم ما ال يحتمل".

�القت�صادي  �الأيــام  ملحق  "��صتطاع  قائالً:  وتابع 

و�لتجار  �الأعمال  �أ�صحاب  من  �لكثري  بثقة  يحظى  �أن 

لتعر�صه ملو�صوع جوهرية مهمة، ونقل �الآر�ء ب�صر�حة 

�لتي تق�ض  �لعام، و�إثارة �ملو�صوعات و�مل�صكالت  للر�أي 

م�صاجع �لتجار مثل: �لركود وتعرث �ملوؤ�ص�صات �ل�صغرية 

و�ملتو�صطة و�لر�صوم وتكد�ض �ل�صاحنات وغريها".

م�صارها  �الأيام  �صحيفة  تو��صل  �أن  حجري  ومتنى 

على �ملنو�ل نف�صه، فذلك �أف�صل دعم لقطاع �الأعمال �لذي 

يعاين من م�صكالت كثرية، موؤكد�ً �أنه وجد يف �ل�صفحات 

للحركة  �ل�صادق  �لد�عم  �الأيــام  بجريدة  �القت�صادية 

ووعي  معرفة  من  تبثه  مبا  و�ال�صتثمارية  �لتجارية 

ومعلومات دقيقة.

راأوا اأنها اأكرب معني لتن�ضيط االقت�ضاد من خالل ن�ضرها الوعي االقت�ضادي واملعرفة.. اأ�ضحاب اأعمال:

»                           « عالمة فارقة يف تاريخ ال�صحافة البحرينية

و�صف اأ�صح�ب اأعم�ل يف قط�ع�ت 

خمتلفة »الأي�م القت�ص�دي« ب�لعالمة 

الف�رقة واملنعطف الري�دي يف ت�ريخ 

على  م�صددين  البحرينية،  ال�صح�فة 

بث  القت�ص�دي يف  الأي�م  اأن جتربة 

الوعي واملعرفة القت�ص�دية، والدور 

م�ر�صته  الذي  التحفيزي  الإعالمي 

ك�ن داعم�ً لالقت�ص�د الوطني.

عملية  يف  الإعالم  اأهمية  واأكدوا 

اأن  �صرورة  اإىل  منبهني  التنمية، 

والدقة  ب�ل�صدق  الإعالم  هذا  يتميز 

الأي�م  مثلته  م�  وذلك  واحلي�دية 

منذ  �صنوات   10 خالل  القت�ص�دي 

الأي�م  انفردت  الذي  امللحق  انطالق 

ب�إ�صداره يف الع�م 2004.

لالأي�م  الأعم�ل  اأ�صح�ب  وتنمى 

اإ�ص�ءة  طريق  موا�صلة  يف  التوفيق 

الأنوار  وت�صليط  القت�ص�دية  املعرفة 

على مواقع القوة القت�ص�دية لتعزيز 

ونق�ط ال�صعف ملع�جلته�.

الفنان املال يتذكر ت�صميم �صعار »              «
كتب – حافظ عبد�لغفار:

�لت�صكيلي  �لفنان  ي�صتعيد  "�الأيام"  �صدور �صحيفة  على  عاماً  مرور 25  ذكرى  مع  تز�مناً 

حممود �ملال ذكريات م�صاركته يف ت�صميم �صعار �ل�صحيفة خالل �الأ�صهر �لتي �صبقت �ل�صدور 

�لر�صمي لـ"�الأيام".

يقول �لفنان �ملال: كان عدد من �لفنانني و�مل�صممني �لبحرينيني قد �صاركو� يف �مل�صابقة �لتي 

�أعدتها "موؤ�ص�صة �الأيام لل�صحافة و�لن�صر" عام 1989 من �أجل �ختيار لوغو �ل�صحيفة �لوليدة، 

و�صاهم كثريون منهم باأفكار نرية ومتنوعة.

�الأخرية  �للحظات  �مل�صابقة و�نه جاء يف  �مل�صاركة يف  قر�ر  �تخاذه  �ن  �ملال  �لفنان  ويتذكر 

�أنه �رتاأى �البتعاد عن �ال�صلوب �لتقليدي  قبل �نتهاء �ملوعد �ملقرر لتلقي �مل�صاهمات، ويو�صح 

م�صاهمته يف  ت�صلمها  وبعد  �ملائل،  باخلط  بال�صعار  م�صاهمته  كانت  �ل�صعار�ت حيث  ر�صم  يف 

�مل�صابقة، طلبت منه �إد�رة �ل�صحيفة �أن يقوم باإدخال بع�ض �لتعديالت و�للم�صات �لفنية على 

�ل�صعار �لذي فاز بجائزة �أف�صل �صعار مت �ختياره ل�صحيفة "�الأيام" منذ �نطالقتها ر�صمياً يف 7 

مار�ض 1989.

وقد خ�صنا �ملال مبجموعة من �لربوفات �الأوىل لبع�ض �مل�صود�ت �لتجريبية لل�صعار�ت �لتي 

قام بخطها يف فرتة م�صاركته مب�صابقة ت�صميم �صعار "�الأيام"، وقبل �أيام �صارع �لفنان حممود 

�ملال بتزويدنا بها فور عودته للبحرين قادماً من تون�ض بعد م�صاركته باأحد �ملعار�ض �لدولية 

للخط �لعربي �لتي �حت�صنتها مدينة قاب�ض.
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كاظم ال�ضعيد: 

»               « انعـطــافـة تـاريـخـيـة بـمـ�صـيــرة ال�صحـافـة البحـريـنـيـة

اأمني عام مركز التحكيم التجاري لدول جمل�س التعاون:

ــة ــاف ــح ــص ــ� ال اأو  لـــلـــوطـــن  �ــــصــــواء  عــــامــــًا   25 مـــــدى  عـــلـــى  الـــكـــثـــري  ــت  ــق ــق ح  »         «

�صحيفة  �صدور  �أن  �ل�صعيد،  كاظم  �الأعمال  رجل  �أكد 

تاريخية  �نعطافة   مبثابة  كان   1989 �لعام  يف  »�الأيام« 

�لتي  �ل�صحافية  �مل�صاريع  طفرة  رغم  �لبحرينية،  لل�صحافة 

�صهدتها �لبحرين بعد �إطالق �مل�صروع �الإ�صالحي يف �لبحرين 

لتثبت �نها �صاحبة �مل�صروع �ل�صحفي �ملتميز.

�إد�رة  جمل�ض  ع�صو  ي�صغل  و�لذي   - �ل�صعيد  و�أ�صار 

متكني- �أن �صحيفة »�الأيام« منذ �نطالقتها يف 1989  �رتقت 

بالعمل �ل�صحايف رغم تو��صع �إمكانياتها، �إذ متيزت يف تغطية 

�أحد�ث حرب �خلليج من خالل �إ�صد�رها طبعة م�صائية، �أدمن 

عليها �ملو�طنون الأنها كانت تقدم �خلرب �أوال باأول، ثم �جتهت 

تربيون«  »بحرين  �صحيفة  فاأ�صدرت  �الأجانب  �لو�فدين  �إىل 

�لناطقة باللغة �الإجنليزية عام 1997.

ولفت »�إىل �أن تاأ�صي�ض »�الأيام« جاء �صمن مطالب للنخبة 

�لوقت  �لبحرين، م�صري�ً يف  ثانية يف  باإ�صد�ر جريدة  �ملثقفة 

ذ�ته »�أن �الأيام تعترب �أول �صحيفة تطلق موقعا �إلكرتونيا عام 

�ل�صحافة  تطور  طفرة يف جمال  �أول  يعترب  و�لذي   ،1995

�عتمد  من  �أول  �أنها  عن  ف�صالً  �لبحرين،  يف  �الإلكرتونية 

�صناديق �ال�صرت�ك لت�صهيل و�صول �ل�صحيفة �إىل �ملو�طنني«.

وحول تقييمه للمو��صيع �لتي �أثارتها �الأيام منذ �لتاأ�صي�ض 

�ل�صارع  يف  موؤثر�ً  وطنياً  دور�ً  لعبت  »�الأيام«  »�إن  قال: 

�ملو�طنني،  بني  و��صع  ب�صكل  تنت�صر  جعلها  مما  �لبحريني، 

من  �لعربي،  �مل�صتوى  على  �صهرة  �كت�صابها  �إىل  باالإ�صافة 

خالل �أ�صتقطابها لكتاب من خمتلف �الأيديولوجيات �لليرب�لية 

مبختلف  �لبحريني  �ل�صعب  لتخاطب  و�الإ�صالمية،  و�لقومية 

توجهاته �لفكرية«.

مبنهجها  مت�صكت  »�الأيام«  �صحيفة  »�أن  �ل�صعيد  و�عترب 

�ل�صعب  تثقيف  فكرة  تبنى  من  �أول  فكانت  �لثابت  �لوطني 

بنوده،  جتهل  �لغالبية  كانت  و�لذي  �لوطني  �لعمل  مبيثاق 

�إذ قدمت �جلريدة �لعديد �ملتابعات و�ملقاالت �لتحليلية حول 

مببادئ  �لبحرينيون  ت�صبع  حتى  �لوطني،  �لعمل  ميثاق 

على  �لبحرين  لتطوير  �إ�صالحي  دليل  �أنه  و�أدركو�  �مليثاق، 

خمتلف �الأ�صعدة وله �نعكا�صات كبرية للم�صرية �الإ�صالحية 

يف �لبحرين«. 

وقال: »�إن �ملتابع مل�صرية �صحيفة »�الأيام« منذ �صدورها 

على  وحري�صة  ثابت،  وطني  نهج  �صاحبة  �أنها  �صيلحظ 

م�صلحة �ملجتمع �لبحريني مبختلف فئاته عرب ت�صجيع �الأقالم 

�لو�عدة، ومل تتاأثر بظهور �صحف حملية جديدة ومناف�صة، �إذ 

فيها  �الإعالنية  �ل�صفحات  ن�صبة  خالل  من  ذلك  قيا�ض  ميكن 

وحجم �ال�صرت�كات«.

متتلك  �صحيفة  �أول  تعترب  »�الأيام«  »�أن  �ل�صعيد  و�أ�صار 

�ل�صحفية  �جلاهزية  حيث  من  متكامالً  �إعالمياً  مركز�ً 

لتجديد  د�عماً  عن�صر�ً  �صكلت  متطورة  مطبعة  �إىل  باالإ�صافة 

حتافظ  جعلها  ما  وهو  �الإبد�عي،  �لتطور  ومو�كبة  �لطاقات 

�ل�صحف  من  عــدد  ظهور  رغم  �صدورها  منذ  م�صتو�ها  على 

�ملناف�صة«.

جمل�ض  لدول  �لتجاري  �لتحكيم  ملركز  �لعام  �الأمني  �أكد 

باأن  �أحمد جنم  �لقر�ر«  »د�ر  �لعربية  �خلليج  لدول  �لتعاون 

عاما   25 مدى  على  �لكثري  حققت  �لبحرينية  �الأيام  �صحيفة 

م�صيد�  �مل�صتويات،  خمتلف  على  لل�صحافة  �أو  للوطن  �صو�ء 

�ل�صحيفة  فيه  متيزت  �لذي  �القت�صادي  �مللحق  مب�صتوى 

�ل�صيا�صي  �ل�صاأن  �الأعمدة يف  لكتاب  �لعايل  بامل�صتوى  وكذلك 

و�الجتماعي.

وبني جنم باأنه عاي�ض عن قرب كتابات �مللحق �الإقت�صادي 

�صو�ء يف فرتة توليه من�صب �لرئي�ض �لتنفيذي لغرفة جتارة 

ملركز  عام  كاأمني  �حلايل  �لوقت  يف  �أو  �لبحرين  و�صناعة 

فيها  وجد  و�لتي  �لتعاون  جمل�ض  لدول  �لتجاري  �لتحكيم 

�مللحق ذ� مهنية عالية مع تنوع وجر�أة يف �لطرح وترك �ملجال 

�إىل جميع �الأطر�ف الإبد�ء وجهة نظرها.

�ملنا�صبة  هذه  يف  »يحظرين  جنم  قال  �ملو�صوع  وحول 

�إ�صالح �صوق �لعمل خالل �لفرتة �لتي توليت فيها  مو�صوع 

�لبحرين  و�صناعة  جتارة  لغرفة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  من�صب 

بني  �لوقت  ذلك  كانت حا�صلة يف  �لتي  �لكبرية  و�لتجاذبات 

ما يت�صمنه �مل�صروع من �أفكار و�أهد�ف ووجهات نظر �لقطاع 

�خلا�ض �لذي متثله غرفة جتارة و�صناعة �لبحرين«.

وتابع »وجدت يف �صحيفة �الأيام منرب� يوؤمن باحليادية 

�أ�صل  حول  �ختالفها  رغم  �لنظر  وجهات  بطرح  ويوؤمن 

�مل�صروع، فقد قامت �ل�صحيفة بن�صر كل مرئيات �لغرفة و�لتي 

كانت ال توؤمن مبجمل �أهد�ف وتطلعات هيكلية بناء وتركيبة 

�مل�صروع وال بالكم �لهائل للر�صوم �ملفرو�صة ومع ذلك �أعطت 

�ل�صحيفة �ملجال للغرفة الإي�صال وجهة نظرها«.

هو  �أي�صا  �القت�صادي  �مللحق  به  يتميز  »مما  و�أ�صاف 

�لندو�ت �ملغلقة �لتي ت�صت�صيفها و�لتي ي�صارك فيها جمموعة 

و�أخذها  معني  �قت�صادي  مو�صوع  حول  �القت�صاديني  من 

لفتة  وهي  ومعنيني  خمت�صني  من  �لنظر  وجهات  جلميع 

جميلة يف تناول �ل�صاأن �القت�صادي«.

�ل�صيا�صي  لل�صاأن  �ل�صحيفة  مبتابعة  يتعلق  وفيما 

م�صوؤولية  يالحظ  �ل�صيا�صي  لل�صاأن  »�ملتتبع  باأن  جنم  قال 

�ل�صحيفة �ملبا�صرة عن �ملطبوعات �خلا�صة رغم كلفتها ومنها 

يعرف  ما  �أو  �حلقائق  تق�صي  جلنة  تقرير  �ملثال  �صبيل  على 

بتقرير ب�صيوين وكذلك �ملطبوعات �لتي تابعت هذ� �لتقرير«.

و�أ�صتطرد »كما تتميز �الأيام بتو�جد �ملالحق �لتي حتتفي 

يعمل  عمل  فريق  وجود  مع  و�ملنا�صبات  �لوطنية  باالأعياد 

باأجندة مربجمة م�صتعد الإعطاء هذه �ملنا�صبات زخما �إعالميا 

وزخما من �الهتمام قد يطال حتى �ملنا�صبات �خلليجية ولي�ض 

�لوطنية فقط«.

ونبه جنم �إىل �رتقاء �ل�صحيفة يف �جلو�نب �لفنية و�لذي 

له عالقة بجودة �لورق و�لطباعة و�الإخر�ج عالوة على حجم 

�النت�صار �لو��صع لل�صحيفة، م�صيفا باأن �إد�رة �ل�صحيفة تعمل 

على �لتما�صي مع �صمة �لع�صر يف �ملجال �الإلكرتوين حيث يتم 

تطوير �صفحة موقع �ل�صحيفة باإ�صتمر�ر. و�أ�صار جنم لتميز 

�ل�صحيفة يف �إقامتها جمل�ض رم�صاين �صنويا وهي د�ر �لن�صر 

و�الأعيان  �لوجهاء  ال�صتقبال  جمل�صها  تفتح  �لتي  �لوحيدة 

و�مل�صوؤولني ب�صكل �أ�صبوعي خالل �صهر رم�صان �ملبارك.

كاظم �ل�صعيد

�أحمد جنم

جو�د �حلو�ج

حمرر ال�ضوؤون االقت�ضادية

حمرر ال�ضوؤون االقت�ضادية

طرحت عدة ملفات ملحة وناق�ضتها با�ضتفا�ضة.. احلواج:

ــاري ــج ــت ال ــاع  ــط ــق ــل ل ــتــمــر  املــ�ــص ــــداعــــم  وال ــة  ــادي ــص ــ� ــت الق ــة  ــاف ــح ــص ــ� ال رائـــــدة   »           «  

�لبحرين، جو�د  و�صناعة  غرفة جتارة  لرئي�ض  �لثاين  و�لنائب  �الأعمال  رجل  �أكد 

�حلو�ج »�أن �صحيفة »�الأيام« خالل م�صريتها �لتي �متدت لنحو ربع قرن كانت �ل�صارّبقة 

من بني جميع �ل�صحف يف �إ�صد�ر ملحق �قت�صادي يومي متخ�ص�ض يف �لعام 2004«.

�القت�صادية من خالل عدة  �ل�صحافة  ر�ئدة  �أ�صبحت  »�الأيام«  »�ن  و�أ�صار �حلو�ج 

و�لفعاليات  �الأحد�ث  جميع  يف  بقوة  حا�صرة  �ل�صحيفة  تز�ل  وال  قادتها  مبادر�ت 

�القت�صادية ومتابعة �لق�صايا �لتي مت�ض �ل�صاأن �لتجاري، م�صري�ً يف �لوقت ذ�ته »�أن 

�ل�صحيفة لعبت دور�ً حمورياً يف تغطية �نتخابات غرفة جتارة و�صناعة �لبحرين يف 

دورتها �لـ28«.

ولفت »�إىل �أن »�الأيام« لعبت دور�ً يف �إقامة �ملنتديات �القت�صادية خالل �لدور�ت 

�ملتعاقبة النتخابات �لغرفة �أو عرب �إ�صد�ر مالحق ��صتثنائية تر�صد �حلر�ك �النتخابي 

و�إطروحات �ملرت�صحني، مما ر�صخ �أجو�ء لتوعية �لناخبني باأطروحات �ملرت�صحني«.

وبني »كانت �صحيفة �الأيام �أوىل �ل�صحف �ملحلية �لتي ت�صدر ملحقاً �قت�صادياً يف 

�لعام 2004، و�أول �صحيفة ر�صدت وتابعت �ملناق�صات �حلكومية، وت�صجيل �ل�صركات 

�لـ10 �ملا�صية من عمر �مللحق  �ل�صنو�ت  يف مركز �مل�صتثمرين، وقد فتحت على مد�ر 

�القت�صادي عدة ملفات ملحة وناق�صتها با�صتفا�صة.

و�لدولية،  و�الإقليمية  �ملحلية  �الأحد�ث  بتغطية  متيزت  �الأيام  جريدة  »�ن  وقال: 

قر�ر�ت  �صنع  على  ت�صاعد  بطريقة  طبقاتهم  �ختالف  على  �لقر�ء  جميع  وخماطبة 

فهم  ي�صهم يف  �قت�صادية  ق�صايا  من  ين�صر  ما  كل  »�أن  �إىل  م�صري�ً  �أف�صل«،  �قت�صادية 

�أف�صل لالقت�صاد �لذي هو ع�صب �حلياة«.

م�صاعي  حتقيق  يف   �الأعمال  لرجال  مهماً  �صريكاً  تعترب  �ل�صحافة  »�أن  و�أو�صح 

�إىل  �لتحفيز �القت�صادي، الفتاً يف �لوقت ذ�ته  �ل�صاملة و�لدفع نحو مزيد من  �لتنمية 

»�أن �ل�صحافة �القت�صادية عامل رئي�صي للتحفيز و�لتطوير يف جميع �لقطاعات، الأنها 

غري  بطريقة  وت�صهم  وتناق�صها  �ملختلفة  �الأعمال  رجال  ق�صايا  على  �ل�صوء  ت�صلط 

مبا�صرة يف حلها«.

�لتطور�ت  ومو�كبة  �لفنية  »�الأيام«  بقدر�ت  �حلو�ج   �أ�صاد  �آخر،  جانب  من 

�لتكنولوجية �لتي جتلت يف �ن�صمامها ملتجر �أبل �الإلكرتوين و��صرت�كها �لن�صط و�ملميز 

و�ل�صور  و�الأخبار  للمعلومات  ر�فد�ً  لتغدو  �الجتماعي  �لتو��صل  �صبكات  جميع  يف 

جلميع �ملو�طنني و�ملهتمني د�خل �لبحرين وخارجها من خالل مو�كبة �حلدث �أوالً باأول.

وعن �لذكرى �ل�صنوية �خلام�صة و�لع�صرين النطالق �ل�صحيفة، قال: »بهذه �ملنا�صبة 

نهنئ �ل�صحيفة وجميع �لعاملني فيها و�لقر�ء، ونتمنى لها �ملزيد من �لتطور و�لنجاح 

يف تلبية تطلعات و�آمال �لقر�ء و�لدفاع عن حقوقهم«.
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 »                « حتتفل باليوبيل الف�ضي بح�سور كبار �ل�سخ�سيات من وزر�ء ودبلوما�سيني وبرملانيني ورجال �أعمال

احلمر: »          « م�صروع ثقايف تنويري احت�صنت اآراء اجلميع بكل توجهاتهم

�لور�ء قليال، �ىل  �عيدكم �ىل  �ن  و��ساف »��سمحو� يل 

يوم �لثالثاء 7 مار�س 1989م، هذ� �ليوم �لذي �سدر فيه 

�لعدد �الول من �سحيفة �اليام وهو يحمل مان�سيتا رئي�سيا 

بن  حمد  �مللك  �جلاللة  ل�ساحب  �الوىل  �سفحته  �سدر  يف 

عي�سى �آل خليفة عاهل �لبالد �ملفدى حفظه �هلل ورعاه �لذي 

�كد يف لقاء خا�س جلاللته مع »�اليام« بان: �حلكومة تدعم 

�مللك -  �لبناء، وطالب جاللة  �لر�أي وترحب بالنقد  حرية 

وكان حني ذ�ك وليا للعهد - �ن ت�سدر »�اليام« قوية وقال 

�لتم�سك  �ىل  ودعا  �لرمح..  ركزة  مثل  تكون  �ن  يجب  �نها 

�نتماء  لها  لي�س  �لتي  �ل�سحافة  و�سبه  و�لقيم  باملبادئ 

بالري�سة �لتي تتقاذفها �لرياح«. 

�نطالقة  �سكل  �ل�سامي  �لتوجه  هذ�  �ن  �حلمر  و�عترب 

ل�سحيفة �اليام حني �تخذت حرية �لر�أي و�لنقد �لبناء نهجا 

لها. 

�نطلقت  �ل�سامي،  �لتوجيه  هذ�  »من  �حلمر  وقال 

»�اليام« يف �تخاذ حرية �لر�أي و�لنقد �لبناء نهجا لها يف 

و��سعة  �ملا�سية،  عاما  �لـ 25  مدى  على  �ل�سحفي  عملها 

بذلك  لتكون  د�ئما،  �ملقدمة  يف  و�ملو�طن  �لوطن  م�سلحة 

�جلميع  �ر�ء  �حت�سنت  �لتي  و�لتو�زن،  �العتد�ل  �سحيفة 

بكل توجهاتهم وتطلعاتهم«. 

و�عترب �حلمر �ن �سحيفة �اليام تدين بالف�سل و�لدعم 

�لكبري �لتي حظيت به من قبل وزير �العالم �ال�سبق �ملرحوم 

طارق بن عبد�لرحمن �ملوؤيد. 

وقال �حلمر«يف �ل�سورة �لتي ت�سدرت �ل�سفحة �الوىل 

هناك  كان  �نذ�ك،  »�اليام«  حترير  ��سرة  مع  �مللك  جلاللة 

رجل تدين له »�اليام« بالف�سل يف �ل�سدور من خالل دعمه 

ومو�قفه معنا، هذ� �لرجل هو �ملرحوم طارق بن عبد�لرحمن 

�ملوؤيد وزير �العالم �ل�سابق.. رحمة من �هلل عليه، ن�ستذكره 

هنا �لليلة عرفانا بجهده ودعمه لنا ونحن نقف على �وىل 

حجر �لتاأ�سي�س يف بناء �ل�سحيفة«. 

و��ساف« �ن م�سرية �سحيفة �اليام على مدى 25 عاما، 

�ن  وت�ستحق  و�لعرب  �ملعاين  من  �لعديد  حتمل  ق�سة  هي 

تروى وتوثق بكل ما و�جهته من حتديات وبكل ما حققته 

�ل�سباب  من  ملجموعة  كفاح  ق�سة  هي  �نت�سار�ت،  من 

�لذين جمعهم هدف و�حد م�سرتك، وهي ق�سة  و�ل�سابات 

تاأ�سي�س  يف  �لوطنية  �لكو�در  على  لالعتماد  �ي�سا  جناح 

و�د�رة �مل�ساريع... وبكل فخر ��ستطيع �ن �قول �ن �سدور 

»�اليام« �سكل نقطة حتول يف تاريخ �ل�سحافة �لبحرينية، 

�لعمل  يف  متطورة  مدر�سة  �ل�سحيفة  �اليام  لتوؤ�س�س 

ولتتبوؤ  �ل�سحفي،  �ال�سلوب  ويف  مكوناته  بكل  �ل�سحفي 

مركز �ل�سد�رة بني �ل�سحف ب�سهادة �ملوؤ�س�سات �لدولية«. 

جمرد  تكن  مل  �اليام  �سحيفة  �ن  �حلمر  و�عترب     

على  على  �ذ حر�ست  تنويري  ثقايف  م�سروع  بل  �سحيفة 

رعاية وتنظيم �لعديد من �ملعار�س و�ملهرجانات و�لندو�ت 

�لثقافية. 

ي�ستمر  و�سوف  والز�ل  كان  �لطموح  �حلمر«�ن  وقال 

�سحيفة،  جمرد  تكن  مل  �اليام  فاإن  لذلك  ومتعدد�،  كبري� 

تنويري، فهي حر�ست على رعاية  ثقايف  بل هي م�سروع 

و�ملعار�س  و�لندو�ت  �ملوؤمتر�ت  من  �لعديد  وتنظيم 

كبرية  جناحات  حققت  �لتي  �لثقافية  و�ملهرجانات 

وجتاوزت حدود �لبحرين والنها متجددة ومتميزة د�ئما، 

عامل  يف  �حلديثة  �لتطور�ت  كل  و�كبت  »�اليام«  فـاإن 

�ل�سحافة، فهي �ول من ��ستخدم �لتكنولوجيا �حلديثة يف 

�لعمل �ل�سحفي �لفني لي�س يف �لبحرين فح�سب و�منا على 

م�ستوى �ملنطقة ككل، وهي �ول من �قتحم ف�ساء �النرتنت 

تفاعلت  �ول من  �لكرتونيا، وهي  و�ن�ساأت موقعا �سحفيا 

من  �لعديد  وح�سدت  �الجتماعي،  �لتو��سل  و�سائط  مع 

�جلو�ئز على ذلك«. 

مرت  »�اليام«  عمر  هي  عاما   25 مدى  و��ساف»على 

جميل  بع�سها  تاريخية  وتطور�ت  �حد�ث  �لبحرين  على 

للبحرين  �سوتا  »�اليام«  ��ستمرت  ولكن  موؤمل،  وبع�سها 

وفئاتهم  طو�ئفهم  مبختلف  جميعا  للبحرينيني  وبيتا 

وم�ستوياتهم وتوجهاتهم«. 

�سحيفة  هي  �اليام  �سحيفة  �ن  على  �حلمر  و�سدد 

عليه  م�ساومة  ال  �لذي  �لوطني  وللموقف  للوطن  منحازة 

وال تر�جع. 

�مامكم �ن  �ذ� قلت  وقال �حلمر»�نا ال �ك�سف لكم �سر� 

�سحيفة  هي  نعم  منحازة!!  �سحيفة  هي  �اليام  �سحيفة 

�لوطني  للموقف  منحازة  �سحيفة  وهي  للوطن،  منحازة 

ظروف  �ي  حتت  عنه  والتر�جع  عليه  الم�ساومة  �لذي 

للم�سروع  بالكامل  منحازة  �سحيفة  وهي  م�سميات،  �أو 

�لتي  �الخرية  �الحد�ث  �ن  كما  �لدميقر�طي،،  �ال�سالحي 

مرت بها �لبحرين مل تفت يف ع�سد »�اليام« �لتي ��سرت �ن 

�ساهد�  فكانت  �لبحرينيني،  ولكل  للبحرين  تكون �سحيفة 

والتفرق،  جتمع  و�ل�سحفية،  �لوطنية  �مل�سوؤولية  على 

وتر�ث  وتقاليد  مببادئ  ب�سده  ومتم�سكة  والتهدم،  تبني 

�الرهاب  و�سد  و�ل�سالم  �لت�سامح  يف  �لكرمي  �ل�سعب  هذ� 

و�فعاله.  ��سكاله  مبختلف  و�لت�سدد  و�لعنف  و�لتطرف 

�ال  موؤملة،  �حد�ث  من  �لعزيزة  مملكتنا  �سهدته  ما  ورغم 

�لبحرينية تعي�س يف ظل  �ل�سحافة  �ن  �ننا جميعا جنزم 

�ملفدى حفظه �هلل ورعاه  �مللك  �مل�سروع �ال�سالحي جلاللة 

�مل�سروع  هذ�  لها  �تاحه  ما  �يامها، ويف ظل  و��سعد  �جمل 

�ل�سحفيني  لعمل  وم�ساندة  دعم  ومن  حرية  من  �لر�ئد 

�هلل  حفظه  جاللته  من  و�سخ�سية  قانونية  ب�سمانات 

ورعاه«. 

�لعزيزة  �ملنا�سبة  »بهذه  بالقول  كلمته  �حلمر  و�ختتم 

�رفع �ل�سكر �ىل ن�سري �ل�سحافة و�ل�سحفيني وحرية �لر�أي 

و�لكلمة �ساحب �جلاللة �مللـك �ملفدى حفظه �هلل ورعاه. كما 

يف  �لعاملني  وجميع  �لتحرير  ال�سرة  تقديري  عن  و�عرب 

�ل�سنو�ت  كل  مدى  على  جهود  من  مابذلوه  على  »�اليام« 

�ملا�سيه لتحافظ �ل�سحيفة على مركز �ل�سد�رة و�لريادة، 

تفاعلهم  على  �لبحرين  يف  للقر�ء  و�لتقدير  �ل�سكر  وكل 

�لد�ئم مع �ل�سحافة وما يتميزون به من وعي وم�سوؤولية 

وطنية،، و�ت�سرف نيابة عن �الد�رة باأن �علن لكم بانه مع 

عودتكم  كما  متجددة  »�اليام«  �ستجدون  غد  يوم  ��سر�قة 

مع  متا�سيا  وذلك  و�مل�سمون  و�حلجم  �ل�سكل  يف  د�ئما 

�ل�سحيفة  �ملتميزة..  �ل�سحيفة  �سدرت..  �ن  منذ  �سعارها 

�ملتجددة.. د�ئما«. 

من جانبه �عترب رئي�س حترير �سحيفة �اليام عي�سى 

مبرور    باحتفاليتها  �اليام  �سحيفة  م�ساركة  �ن  �ل�سايجي 

�لتقدير  �لف�سي« يعك�س  �ل�سدور »�ليوبيل  25 عاماً على 

و�العتد�ل  و�ال�سالح  �لوطني  �ملوقف  ل�سحيفة  �لكبري 

�سحيفة �اليام. 

قائد  �ىل  �سكره  عميق  عن  كلمته  يف  �ل�سايجي  وعرب 

�ال�سالح و�لدميقر�طية جاللة �مللك ر�عي وحامي �ل�سحافة 

وحرية �لكلمة. 

وقال �ل�سايجي »ي�سعدين م�ساركتكم يف حفل موؤ�س�سة 

�اليام للن�سر مبنا�سبة �ليوبيل �لف�سي ل�سحيفة �اليام، وهي 

ذكرى �نطالق �لن�سخة �الوىل لل�سحيفة يف 7 مار�س �لعام 

�الحتفال  هذ�  يف  لنا  وم�ساركتكم  ح�سوركم  �ن   .1989

ي�سرفنا، �ساكرين لكم تقديركم هذ� لاليام.. �سحيفة �ملوقف 

�العتد�ل  �سحيفة  و�لدميقر�طية..  و�ال�سالح  �لوطني 

و�لتو�زن و�لتنوير«. 

و��ساف »��سمحو� يل با�سمكم جميعا باأن �رفع �ل�سكر 

ر�عي  �ملفدى  �مللك  و�لدميقر�طية جاللة  �ال�سالح  قائد  �ىل 

وحامي �ل�سحافة وحرية �لكلمة«. 

به  حتظى  �لذي  �لكبري  �لدعم  عن  �ل�سايجي  و�ثنى 

يعقوب  بن  نبيل  �ل�سحيفة  موؤ�س�س  قبل  من  �ل�سحيفة 

�ملوؤ�س�سة  �د�رة  جمل�س  وكذلك  وم�ساندته.  ودعمه  �حلمر 

قر�ء  وكل  �حلمر  يعقوب  بن  جنيب  �ملجل�س  ورئي�س 

»�اليام« وحمبي و��سدقاء »�اليام«.

اأقامت م�ؤ�س�سة االيام للن�سر م�ساء ام�س احتفالية كبرية بفندق اخلليج مبنا�سبة مرور 

الف�سي( ح�سرها وزراء  )الي�بيل  االيام  ن�سخة من �سحيفة  اول  على �سدور  عاماً   25

و�سفراء وم�س�ؤول�ن ورجال اعمال واعالمي�ن. 

وقال م�ؤ�س�س �سحيفة االيام نبيل بن يعق�ب احلمر يف كلمة احلفل ان هذا احل�س�ر 

الكبري وم�ساركة »االأيام« احتفالها ه� خري دليل على تقدير اجلميع لر�سالة ال�سحافة التي 

و�سفها مبهنة املتاعب اجلميلة. 

وا�ستعاد احلمر: ذاكرة »االيام« قبل 25 عاماً حني كان جاللة امللك وليا للعهد وطالب 

باملبادئ  التم�سك  اىل  دعا جاللته  الرمح حيث  ركزة  مثل  ق�ية  االيام  تك�ن �سحيفة  ان 

والقيم حيث �سبه ال�سحافة التي ال انتماء لها بالري�سة التي تتقاذفها الرياح.

وقال احلمر«ان ح�س�ركم وم�ساركتكم يف هذا االحتفال ه� خري دليل على اهتمامكم 

قد  البع�س  كان  واذا  ال�سحافة،  بر�سالة  تقديركم  يعك�س  وه�  وال�سحفيني،  لل�سحافة 

و�سفها مبهنة املتاعب، اال انها متاعب جميلة، وهي امتع وا�سعد املهن اىل قلبي، ومل ولن 

اندم ي�ما على اين اخرتت ال�سحافة طريقا يل يف احلياة«.

[ متام �أبو�سايف:

ت�سوير: عبدعلي قربان وحميد جعفر

عي�سى �ل�سايجينبيل بن يعقوب �حلمر
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اإبراهيم العراديهادي العلويحممود رفيقطالل الزين

واأ�شاد الرئي�س التنفيذي ل�شركة باينربيدج كتب - خالد مو�ضى:

الزين  طالل  الأو�شط  ال�شرق  لال�شتثمارات 

بالن�شاط  التعريف  يف  الأيام  �شحيفة  بدور 

والآراء  الأخبار  ن�شر  طريق  عن  القت�شادي 

والتحليالت وتف�شري امل�شطلحات القت�شادية 

على  ت�شمل  التي  املعلومات  ون�شر  املعقدة 

والدرا�شات  والإح�شائيات  والأرقام  احلقائق 

ملعرفة  الراأي  ا�شتطالعات  واإجراء  والأبحاث، 

التنمية  ق�شايا  حول  اجلمهور  اجتاهات 

قنوات  تكون  اأن  يف  وكفاءتها  وال�شتثمار، 

توا�شل بني اأو�شط الأعمال واجلمهور.

والتحليالت  الأخبار  اأن  »رغم  وتابع: 

يجوز  ول  موؤ�شرات  اإل  لي�شت  القت�شادية 

�شفقات  لإجراء  كاأ�شا�س  ا�شتخدامها 

يف  ال�شحفي  الطرح  مهنية  اأن  اإل  اقت�شادية 

الأيام الذي يت�شم باملوثوقية والتوازن يجعل 

حركة  ا�شت�شراف  يف  اأ�شا�شية  ركيزة  منها 

الأ�شواق والعاملني فيها.

من جانبه قال حممود رفيق وهو �شحفي 

اإن  عاماً   14 نحو  منذ  الأيام  عمل يف  اأجنبي 

اعتمادها  هو  انطالقتها  منذ  »اليام«  ميز  ما 

والأجنبية  والعربية  البحرينية  الكوادر  على 

واأ�شاف  خا�شة،  نكهة  عليها  اأ�شفى  ما 

»حتى الكوادر غري البحرينية جرى اختيارها 

واخلليجي  البحريني  بال�شاأن  املهتمني  من 

الن�شق  يف  ب�شرعة  النخراط  وا�شتطاعوا 

الإعالمي للجريدة«.

مديراً  حالياً  يعمل  الذي  رفيق  وتابع 

لتحرير موقع 24 نيوز »ل �شك اأن ال�شحيفة 

وتعزز  الأخرية،  ال�شنوات  يف  كثرياً  تطورت 

اأزمة  من  فيه  مرينا  ما  بعدما  خا�شة  دورها 

مرا�شليها  خالل  من  اجلريدة  فيها  لعبت 

و�شع  يف  مهم  دور  وتغطياتها  وتقاريرها 

املتابع اخلليجي والعربي يف �شورة الأحداث 

على حقيقتها«.

الذي  الوا�شح  لالنحياز  »خالفاً  واأ�شاف 

والعربي  املحلي  الأعالم  عمل  بنية  يدخل يف 

املو�شوعية  على  الأيام  حافظت  والعاملي 

والتوازن يف عملها الإعالمي، ونقلها لالأحداث 

بدون مواربة اأو انحياز«.

بدوره اأو�شح رجل الأعمال رئي�س جمل�س 

اإدارة جمموعة احلياة هادي العلوي اأن عالقته 

عندما  لزمن طويل،  تعود  الأيام  مع �شحيفة 

كان يدير الوكالة العربية لالإعالن، وقال: »منذ 

انطالقتها كانت الأيام م�شروعا اإعالمياً رائداً 

من  النا�س  خيار  �شم  املنطقة  م�شتوى  على 

�شحفيني وفنيني واإداريني، وانت ت�شمع الآن 

الأيام  البحرينيني عمل يف  اأن عددا كبريا من 

اأو تعامل معها بطريقة اأو باأخرى، وهذا يوؤ�شر 

الإعالمي  امل�شروع  هذا  �شخامة  مدى  على 

واأثره يف حياة البحرينيني«.

بـ«الراقية  الأيام  جريدة  العلوي  وو�شف 

واملعتدلة«، وقال: »اأهم ما مييز �شحيفة الأيام 

هو اعتدالها، فعندما تقراأها ل ت�شعر اأن اأحداً 

ي�شرخ يف وجهك ويدفعك لتبني هذا املوقف 

اأو ذاك، بل يحاور عقلك عرب املعلومة املفيدة«.

على  الدوام  على  الأيام  كانت  »لقد  وقال: 

تقدمي  عرب  والدويل  املحلي  احلدث  م�شتوى 

املعلومة ال�شحيحة يف عامل بات ميوج بالأنباء 

املت�شاربة واملواقف املت�شارعة، واأ�شاف »قَدّم 

الفرتة  خالل  جهدهم  الأيام  على  القائمون 

القت�شادي  ال�شاأن  متابعي  ونحن  املا�شية، 

اأكرث من يدرك هذا اجلهد، واأكرث من يعرف كم 

ي�شهر هوؤلء القائمون على تقدمي اخلرب للقارئ 

وبناء اإعالم بحريني اأكرث رقياً وتاأثرياً«.

ابراهيم العرادي، مدير التداول يف بور�شة 

البحرين، ا�شاد من جانبه بجريدة الأيام ككل 

تقدمه  وما  القت�شادية،  بال�شفحات  وخا�شة 

�شهلة  جداول  �شمن  واأرقام  معلومات  من 

الرقم  يكون  »رمبا  وقال:  والفهم،  الرتكيب 

مييز  ما  لكن  ب�شهولة،  متوفرا  القت�شادي 

البور�شة  باأخبار  يتعلق  فيما  وخا�شة  الأيام 

جدول  يف  وعر�شها  الأرقام  هذه  مللمة  هو 

ب�شكل علمي واملقارنة بينها واخلروج بالتايل 

مبوؤ�شرات ودلئل ذات معنى«.

التطور  من  مزيدا  لالأيام  العرادي  ومتنى 

والرقي، وقال: »الإعالم ب�شكل عام والعالم 

القت�شادي خا�شة يدخل الآن مرحلة جديدة 

اأ�شواق  القت�شادية وحراك  النظريات  تواكب 

يتولد  وما  والنا�شئة،  التقليدية  العاملية  املال 

ياأتي  اأدوات وم�شطلحات، وهنا  عن ذلك من 

وجعلها  املفاهيم  هذه  تب�شيط  يف  الأيام  دور 

مفهومة من قبل القارئ العادي«.

هي  اجلودر  رمي  القت�شادية  ال�شحفية 

اي�شا عملت يف الأيام يف فرتة الت�شعينات، ول 

تزال تذكر مدى الت�شجيع الذي حظيت به من 

فا�شل  وحممد  يو�شف  خليل  الإعالميني  قبل 

مبنا�شبة  لهم  امتنانها  عن  وتعرب  وغريهم، 

مرور 25 عاماً على �شدور �شحيفة الأيام.

اإف�شاح  يف  الأيام  دور  اجلودر  واأكدت 

املجال للطاقات ال�شابة لدخول عامل ال�شحافة، 

وباعتمادها على التقنيات احلديثة يف اإي�شال 

اأن  »منذ  وقالت:  بلحظة،  حلظة  املعلومة 

باأنواعه،  التطور  تواكب  الأيام  ظلت  تاأ�ش�شت 

فهي تعلم اأنه من دون هذه املواكبة ل ميكنها 

املتلقي  بها  تقنع  متطورة  خدمات  تقدم  اأن 

له  تتيح  الذي  الآخر  مناف�شة  بها  وتتمكن 

ظروفه مواكبة التقنيات احلديثة يف هذا املجال 

ب�شكل اأكرب«.

وتابعت: »�شرعة الو�شول اإىل اخلرب وبثه 

معيار  الأحداث  خمتلف  ومواكبة  بتفا�شيله 

الإعالمية،  الو�شيلة  جناح  به  يقا�س  اأ�شا�س 

التطور  مواكبة  على  مقدرتها  اإىل  اإ�شافة 

التكنولوجي يف جمال ن�شر املعلومة، وهذا ما 

تقوم به الأيام«، وا�شادت مبدى التطور الذي 

تكري�س  من  ومتكنها  جريدة،  اإليه  و�شلت 

املوثوقة  املعلومات  م�شادر  اأهم  من  نف�شها 

حراك  من  فيها  يجري  وما  البحرين  عن 

وثقايف  �شيا�شي  واإمنا  فقط  اقت�شادي  لي�س 

واجتماعي وريا�شي وفني.

رجال اأعمال واإعالميون اقت�ضاديون: 

»             « تقدم معلومة دقيقة وموثوقة ت�صاعدنا يف اتخاذ القرار االقت�صادي

اأ�شاد رجال اأعمال واإعالميون اقت�شاديون بدور 

�شحيفة اليام يف تقدمي املعلومة القت�شادية الدقيقة 

عليها  العتماد  ميكن  والتي  واملتوازنة  واملوثوقة 

واتخاذ  القت�شادية  التطورات  اأفق  ا�شت�شراف  يف 

القت�شادية  ال�شفحات  اأن  واأكدوا  ال�شحيح،  القرار 

يف ملحق الأيام القت�شادي تقدم بتنوعها بني اخلرب 

املعلومات  من  متكاملة  حزمة  والتحليل  والتقرير 

باأطر و�شياقات خمتلفة وجذابة، خا�شة واأنها ت�شدر 

بالألوان، وهو ما يزيد من اهتمام اولئك القت�شاديني 

اأخبارهم فيها  لي�س يف قراءتها فقط واإمنا يف ن�شر 

اأي�شا.

عن  واأعربوا  الف�شي،  يوبيلها  يف  الأيام  وهناأوا 

اأملهم باأن يكون احتفال اليام مبرور 25 عاماً على 

اإطالقها منا�شبة لت�شهد ال�شحيفة مزيداً من التطور، 

اليومي  عملها  من خالل  تعك�س  »الأيام«  اإن  وقالوا 

وال�شعب  البحرين  ململكة  امل�شِرّفة  الواقعية  ال�شورة 

البحريني.

حافظت على 

املو�ضوعية 

والتوازن يف عملها 

الإعالمي، ونقلها 

لالأحداث
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املميز،  اأن ننعطف بذاكرتنا قليال نحو وليدها  الأيام  لتاأ�سي�س جريدة  الذكرى اخلام�سة والع�سرين  حري بنا ونحن نعي�س 

والبكر على م�ستوى ال�سحافة البحرينية »امللحق القت�سادي« لنقف على مدى اإ�سهامات هذا الإ�سدار يف هذا اجلانب على مدى عقد 

من الزمن وما اأ�سافه من خطوات نحو ن�سر الثقافة القت�سادية والوعي بخبايا هذا العلم املهم والعميق.

اإَنّ املتتبع لهذه التجربة واأنا اأحد اأولئك �سيدرك اأن جريدة الأيام و�سعت قبل عقد من الزمن لبنة مهمة كان لها الأثر الطيب 

والهام يف جمريات حياة الكثري من جمتمع املال والأعمال وحتى املتتبع العادي. فقد داأب امللحق القت�سادي على اإثارة وطرح 

الق�سايا القت�سادية ذات ال�ساأن العاملي ب�سكل عام واملحلية ب�سكل خا�س وتناولها بغاية املو�سوعية والتحليل، م�ستاأن�سا يف ذلك 

باآراء كبار القت�ساديني البحرينيني الذين عرفت من خالل هذا امللحق حبهم لوطنهم واإخال�سهم له.

اأ�سف اإىل ذلك كله اأن امللحق القت�سادي كان مبثابة املراآة التي تعك�س هموم املجتمع التجاري وكذلك امل�ستهلك العادي وتقوم 

بدور الر�سول ال�سادق يف اإي�سال تلك الهموم اإىل دوائر القرار.

نعم لقد لعب هذا امللحق دورا حموريا يف تثقيف املواطن العادي اقت�ساديا وو�سع من وعيه حتى اأ�سبح املواطن البحريني 

�سعب املرا�س يف املعامالت التجارية والبيع وال�سراء، مدركا ملتغريات ال�سوق وما يدور فيها.

عبداجلليل الهنان:

»                        « مراآة املجتمع التجاري

خالد الزياين

م. نبيل عبدالرحمن اآل حممود

»             «.. منارة �صاخمة يف �صماء االإعالم ور�صانة يف الطرح وريادة يف ال�صبق

اإن احتفال جريدة الأيام مبرور 25 عاماً على تاأ�سي�سها ل �سك اأنه حدث ي�ستحق الحتفاء به، حيث اإن 

�سدور اأي �سوت اإعالمي وطني م�سوؤول ي�سكل اإ�سافة لي�س مل�سرية التطور ال�سحفي والإعالمي، واإمنا مل�سرية 

لالإعالم  رمزاً  باعتبارها  ل�سدورها  الأول  اليوم  منذ  متيزت  قد  واأنها  خا�سة  البالد،  ونه�سة  املجتمع  تقدم 

املتكامل، املت�سم بالر�سانة يف الطرح، والعمق يف التحليل، والريادة يف ال�سبق، ومار�ست احلرية الإعالمية 

مب�سوؤولية وحرفية ومهنية عالية، بتناولها املتزن واملو�سوعي لكل الق�سايا، وحر�سها على اخلط الوطني 

اجلامع وابتعادها عن الإثارة والتاأجيج. اإن ولدة جريدة الأيام جاءت لت�سفي تنوعاً واإثراًء للقارئ البحريني 

واملعني بال�ساأن القت�سادي ب�سكل خا�س الذي تابع واهتم بهذه الولدة، التي نراها تتقدم با�ستمرار، وذلك 

ل�سك مو�سع اعتزاز وتقدير من تابع م�سرية هذه ال�سحيفة وتطورها، ويح�سب لهذه املطبوعة املتميزة اأنها 

البحرين،  متخ�س�س يف مملكة  اقت�سادي  ملحق  اأول  اإ�سدار  ود�سنت  بحرينية خال�سة،  �سواعد  على  قامت 

وانتهجت امل�سداقية �سبيالً لالرتقاء بال�سحافة الوطنية والإعالم الهادف. 

الق�سايا  لكل  والت�سدي  البحريني،  القت�ساد  م�سرية  وم�ساندة  دعم  يف  وفاعل  م�سهود  دور  ولالأيام 

واملوا�سيع التي تخدم م�سرية الوطن والقطاع اخلا�س يف مملكة البحرين، واإننا يف غرفة جتارة و�سناعة 

البحرين اإذ نقدر ونثمن التوا�سل الإيجابي الفاعل ل�سحيفة الأيام مع الغرفة وتخ�سي�سها حيزاً طيباً لفعالياتها 

واأن�سطتها، وكذلك توا�سلها البناء مع ق�سايا وهموم و�سوؤون القطاع اخلا�س يف مملكة البحرين، فاإننا نتمنى 

املزيد من هذا التوا�سل املثمر والتفاعل احليوي مع الغرفة والقطاع التجاري وال�سناعي يف مملكتنا الغالية.

واأنا �سخ�سياً من املتابعني لل�سحيفة وموا�سيعها القيمة، ولي�س اأمامي اإل اأن اأ�سكر القائمني عليها وعلى 

جهودهم الطيبة وعلى راأ�سهم رئي�س التحرير والإخوة القائمني على امللحق القت�سادي باجلريدة، واأمتنى 

اأن تنتقل هذه ال�سحيفة اإىل مرحلة جديدة من التطور واأن حتقق نقلة نوعية يف م�سار ال�سحافة القت�سادية 

والإعالم املتخ�س�س. م. نبيل عبدالرحمن اآل حممود

»             « �صنعت جمدها طوال ربع قرن

الف�سي  باليوبيل  الحتفالية  لكم  اأبارك 

�سنعت جمدها  اأن،  بعد  الأيام،  ل�سحيفتنا 

املجتمع  اأجل  من  لتحيا  قرن  ربع  طوال 

وق�ساياه.

اإن الأيام بف�سل ن�ساطكم كانت ف�ساًء   

مفتوحاً واإبداعاً متجدداً... واأجنبت اكرث من 

ومنحتها  الكلمة  وا�ستنطقت  ومبدع،  كاتب 

احلياة لتزدهر يف تفاعلها مع القارئ.

 عمر جميل اأمتناه لك ولل�سحيفة ولكل 

والتوا�سل  بالعطاء  حافل  عمر  الزمالء.. 

واأن  اخت�سا�سه،  يف  كبري  منكم  والكل 

الرفيع  حتملون  واأنتم  م�سريتكم  توا�سلوا 

والنبيل من القيم التي ترفع من �ساأن الوطن 

وتقدمه.

 الإعالمي خالد عبداهلل الزياين

حمافظو البحرين.. يهنئون الأيام مبنا�ضبة يوبيلها الف�ضي

»               « دعمت م�صرية االإعالم البحريني الذي اكد عليه جاللة امللك مب�صروعه االإ�صالحي

هناأ كل من ال�شيخ ه�شام بن عبدالرحمن حمافظ حمافظة العا�شمة، مبارك بن احمد الفا�شل حمافظ 

املحافظة الو�شطى �شلمان بن عي�شى بن هندي حمافظ حمافظة املحرق وعلي الع�شفور حمافظ املحافظة 

ال�شمالية رئي�س جمل�س ادارة ورئي�س حترير �شحيفة الأيام وكافة منت�شبيها مبنا�شبة مرور الذكرى الـ 

25 على تاأ�شي�شها، وا�شادوا بدور ال�شحيفة خالل هذه امل�شرية التي حملت فيها كل احلب والدعم والولء 

ن�شرها  املحافظات من خالل  مع  تفاعلها  الأيام يف  ثمنوا دور �شحيفة  كما  الوطن،  ابناء  للقيادة وكافة 

املنت�شبني  وكافة  املحررين  قبل  من  املبذولة  اجلهود  �شاكرين  باملحافظات  اخلا�شة  والفعاليات  لالخبار 

لل�شحيفة، كما ا�شادوا باجلهود التي تبذلها ال�شحيفة يف دعم م�شرية العالم البحريني الذي اكد عليه 

جاللة امللك يف م�شروعه ال�شالحي.

من جهته، هناأ حمافظ حمافظة الو�سطى مبارك بن احمد 

التحرير  ورئي�س  الإدارة  جمل�س  واأع�ساء  رئي�س  الفا�سل 

 25 مرور  مبنا�سبة  »اليام«  �سحيفة  يف  العاملني  وجميع 

عاما على تاأ�سي�سها.

الرائدة  اليومية  اجلرائد  من  الأيام  جريدة  »ان  وقال 

مكانتها  تاأخذ  جعلها  متيز  من  لها  مبا  البحرين  مملكة  يف 

والتحليالت  الراأي  عن  للتعبري  اإعالمية  القراء مب�ساحة  بني 

اأميــن  اإعالمي  ومنرب  والجتماعية  والقت�سادية  ال�سيا�سية 

النظر  وجهات  عن  والتعبري  املواطنني  هموم  ن�سر  على 

املعتدلة والتي ت�سهم يف التوجيه ال�سحيح وكذلك دورها يف 

اللتزام باحلياد دون التحيز لأي جانب وهذا ما جعلها تتميز 

بني اأخواتها من اجلرائد الأخرى«.

اجلريدة  تلك  تاأ�سي�س  على  عاماً   25 مرور  اأن  واأو�سح 

ما هو اإل دليل دامغ على نهجها وتطويرها امل�ستمر يف خدمة 

اأن ذلك وياأتي باهتمام رئي�س  ال�سحافة والقراء، م�سريا اىل 

جمل�س الإدارة والذي هو دائماً حري�س على التطوير والعمل 

من اأجل التميز.

حمافظة  حمافظ  هندي  بن  عي�سى  بن  �سلمان  رفع  كما 

املحرق با�سمه وبا�سم الأهايل اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات 

مبنا�سبة ذكرى مرور 25 �سنة على تاأ�سي�س �سحيفة الأيام 

وكافة  التحرير  ورئي�س  الأيام  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اإىل 

منت�سبي ال�سحفية.

وقال املحافظ بهذه املنا�سبة: ي�سرنا اأن نعرب عن خال�س 

القائمني على هذه اجلريدة مبنا�سبة  تقديرنا وامتنانا لكافة 

ذكرى تاأ�سي�سها فتاريخ جريدة الأيام تاريخ عريق وحافل يف 

عريقة متيزت  لكونها �سحيفة  البحرينية  ال�سحافة  م�سرية 

بر�سائلها الإعالمية والوطنية التي �ساهمت يف �سياغة امل�سهد 

ال�سحفي والإعالمي يف مملكة البحرين ولعبت دوراً حيوياً 

ويف  البحرينية  لل�سحافة  مميز  تاريخ  تاأ�سي�س  يف  ورائداً 

املتابع  املحلي واخلارجي  تلبية م�سوؤولياتها جتاه اجلمهور 

ل�سوؤون واأخبار البحرين وق�ساياها.

واأكد اأن لالأيام دوراً مميزاً وفعالً يف دعم الأقالم الوطنية 

ال�سابة والكتاب فب�سمتها يف هذا املجال وا�سحة لي�س على 

نطاق مملكة البحرين فح�سب بل حتى على امل�ستوى الإقليمي 

معادلة  تدخل يف  التي  البحرينية  ال�سحف  اأعمدة  اأحد  فهي 

ال�سحف املوؤثرة على نطاق و�سائل الإعالم املتابعة لل�سحافة 

اخلليجية والعربية.

واأ�ساف ل ميكننا اأن نغفل يف هذه املنا�سبة اأي�ساً الإ�سادة 

الدائم  �سعيها  تعك�س  التي  اخلا�سة  الوطنية  باإ�سداراتها 

لتعزيز ثقافة احلب والولء والنتماء للقيادة والوطن فهذه 

اخلطوات املميزة من هذه ال�سحيفة العريقة تعك�س رغبتها 

اأحد  متثل  اليوم  والأيام  الإعالمي  العمل  تطوير  يف  اجلادة 

يف  به  يحتذى  مثالً  ت�سكل  التي  الرئي�سية  ال�سحافة  اأركان 

به  تتمتع  ملا  والراأي وت�سكيل اجتاهاته نظراً  �سناعة اخلرب 

من مبادئ ال�سحافة الرئي�سية من م�سداقية وحيادية وتنوع 

املتعددة  والجتاهات  الآراء  لكافة  وا�ستقطابها  الطرح  يف 

العريقة من  ال�سحافة  لنخب  ا�ستقطابها  اإىل جانب  الأطياف 

كتاب واأقالم �سبابية واعدة.

فيما اأكد حمافظ املحرق اأن املحافظة على تفاعل وتوا�سل 

اإنها اأحد الأبواب  دائم مع كل ما تطرحه جريدة الأيام حيث 

توجهات  متابعة  يف  املحافظة  عليها  تعتمد  التي  الإعالمية 

الر�سالة  تدخل يف  وق�سايا  اآراء  من  يطرح  وما  العام  الراأي 

املحافظة  عليها  تقوم  التي  والأدوار  والواجبات  املجتمعية 

يف عملها واأن�سطتها، مثمناً جهودها القائمة يف التعاون مع 

املحافظات لأداء واجباتها الإعالمية.

رحلة  على  والمتنان  ال�سكر  بجزيل  املحافظ  وتوجه 

موظفني  من  ال�سحيفة  منت�سبي  لكافة  ال�سحفي  العطاء 

وحمررين، م�سيداً بجهودهم و�سعيهم الدائم يف اإبراز دورها 

الهام والريادي يف دعم م�سرية الإعالم البحريني الذي ياأتي 

متا�سياً مع امل�سروع الإ�سالحي الرائد الذي د�سنه جاللة امللك.

حمافظ  خليفة  اآل  عبدالرحمن  بن  ه�سام  ال�سيخ  واأ�ساد 

حمافظة العا�سمة بالدور الكبري الذي تقوم به �سحيفة الأيام 

البحرينية من خالل تغطيتها لالأحداث املحلية والعاملية بكل 

م�سداقية و�سفافية منذ تاأ�سي�سها يف عام 1989. 

م�ساكل  ن�سر  على  حر�ست  الأيام  �سحيفة  اأن  واأ�ساف 

الكبري  اهتمامها  على  يوؤكد  ما  البحريني،  ال�سارع  وهموم 

بق�سايا الراأي العام وهذا الأمر لي�س غريبا على اجلريدة التي 

دائماً ما تكون �سباقة يف ن�سر هذه املوا�سيع.

واأكد ه�سام بن عبدالرحمن اأن اهتمام »الأيام« بالق�سايا 

املحلية ومالم�ستها للقراء جعلها من ال�سحف الرائدة والأو�سع 

انت�ساراً يف البحرين، م�سيداً يف الوقت ذاته بتعاون ال�سحيفة 

التي  والفعاليات  الأحداث  تغطية  العا�سمة يف  مع حمافظة 

تقيمها املحافظة، متمنياً دوام التوفيق والنجاح لل�سحيفة.

ال�سيخ  بن  علي  ال�سمالية  املحافظة  حمافظ  بعث  كما 

عبداحل�سني الع�سفور برقية تهنئة لالأيام قال فيها: »يطيب 

يل اأن اأتقدم اإليكم جميعاً بخال�س التهاين واأ�سمى التربيكات 

لنطالقة  والجنازات  التميز  من  قرن  ربع  مرور  مبنا�سبة 

والتي  البحرين،  يف  اليومية  ال�سحف  كثاين  الأيام  جريدة 

والكلمة  ال�سحافة  حرية  تر�سيخ  يف  فعال  ب�سكل  �ساهمت 

العمل  ميثاق  اليها  واأ�س�س  البحرين،  د�ستور  كفلها  التي 

الوطني الذي ار�سى قواعده �سيدي جاللة امللك املفدى حفظه 

اأن يعيد هذه املنا�سبة عليكم  العلي القدير  اهلل ورعاه، داعياً 

جميعاً وان يوفقكم، مقدرين لكم جهودكم اخلرية املبذولة يف 

�سبيل تطوير ال�سحافة يف مملكة البحرين«.

علي الع�سفورال�سيخ ه�سام بن عبدالرحمن�سلمان بن هنديمبارك الفا�سل
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القت�سادي  ملحقها  الأيام  اأ�سدرت �سحيفة  عندما 

ت�ستجيب  اخلطوة  تلك  تكن  مل  �سنوات  ع�سر  قبل 

فيه  ظهرت  حيث  ال�سحايف  امل�سهد  يف  للتطورات 

فقط،  جديدة  تناف�سية  معادلة  فر�ست  جديدة  �سحف 

ال�سوق  لواقع  ا�ستجابة  القت�سادي  امللحق  واإمنا جاء 

الذي يتجه يف م�سار ال�سعود مبتدئاً دورة مميزة من 

الأعمال. النمو وازدهار 

للن�ساط  ــراآة  م يعد  الــذي  القت�سادي  امللحق 

من  عقد  خالل  له  وانعكا�ساً  البحرين  يف  التجاري 

اقت�سادية  ل�سحافة  يوؤ�س�س  اأن  ا�ستطاع  الزمن، 

�سنوات  وليد  اأنه  وخ�سو�ساً  خمتلفة،  مالمح  ذات 

الزدهار، ولرمبا من ح�سن الطالع اأن اأكون من اأوائل 

يف  انطالقه  بعيد  بامللحق  التحقوا  الذين  ال�سحافيني 

العام 2004.

مميزات  بع�س  اأ�سيء  اأن  �ساأحاول  ياأتي  وفيما 

بح�سب  واملو�سوعي  الفني  بعدها  يف  التجربة  هذه 

م�سطراً  اأجدين  ذلك  قبل  اأنني  غري  لها،  معا�سرتي 

القت�سادية  ال�سحافة  مفهوم  عند  قليالً  للوقوف 

مبنا�سبة  اأ�سجلها  ملحوظات  من  �سياأتي  ملا  مدخال 

الأيام. ل�سحيفة  الف�سي  اليوبيل  ذكرى 

القت�سادية  ال�سحافة  ويكيبيديا  مو�سوعة  تعرف 

باأنها اأحد فروع ال�سحافة التي تعني بتتبع التغريات 

وت�سجيلها  جمتمع  اأي  يف  حتدث  التي  القت�سادية 

بدايًة من  اأي �سيء  وحتليلها وتف�سريها. وقد تت�سمن 

ال�سوق  يف  التجارية  الأعمال  اإىل  ال�سخ�سي  التمويل 

ال�سركات  اأداء  اإىل  و�سولً  الت�سوق  ومراكز  املحلي 

املعروفة بل وحتى غري املعروفة.

بح�سب   – ال�سحافة  من  النوع  هــذا  ويغطي 

والق�سايا  والأماكن  النا�س  عن  اأخباًرا   - ويكيبيديا 

بن�سر  يتميز  كما  التجارية،  الأعمال  مبجال  املتعلقة 

مقالت عنها. كذلك، تت�سمن معظم ال�سحف واملجالت 

جزًءا  التلفزيونية  الإخبارية  والربامج  والإذاعــات 

التجارية. بالأعمال  ا  خا�سً

به  �سنقوم  الذي  ال�ستعرا�س  اأن  الرغم  وعلى 

اأعداد  مل�سمون  فعلي  ا�ستنطاق  على  قائماً  يكون  لن 

ما  اأن  اإل  الع�سر  �سنواتها  خالل  القت�سادي  املحلق 

نقف  اأن  لنا  ي�سفع  املمار�سة  واقع  من  بالذاكرة  علق 

وقفة الر�سد لبع�س ما متيز به امللحق ونوجزه فيما 

ياأتي:

ال�صحافية التغطية  �صمولية 

لالأخبار  ال�سامل  بتتبعه  القت�سادي  الأيام  يتميز 

باحلكومة  املتعلق  البعد  يف  �سواء  القت�سادية 

بالقطاع  املتعلق  البعد  يف  اأو  الر�سمية  واجلهات 

املجتمع  وموؤ�س�سات  املهنية  واملوؤ�س�سات  اخلا�س 

القطاعات  اأخبار  تغطية  على  امللحق  املدين. ويحر�س 

قطاع  بينها:  ومن  غريها،  اأو  الرئي�سية  املختلفة 

الكثري  يف  خا�سة  ب�سفحة  ا�ستاأثر  الذي  العقارات 

ال�سفقات  اأخبار  امللحق  فيه  وتناول  الأحيان  من 

الأعمال  وتغطية  ال�سوق،  وحتليالت  العقارية، 

والت�سهيالت  البنوك  واأخبار  والبنكية  امل�سرفية 

وتطورات  التجزئة  وقطاع  املالية،  النتائج  وحتليل 

ال�سفر  وقطاع  مبلحقاته،  التقنية  وقطاع  الأ�سواق، 

واخلدمات  والإنتاج،  وال�سناعة  والفندقة،  وال�سياحة 

وغري ذلك.

القت�سادي  الأيام  منها  اقرتبت  القطاعات  تلك  كل 

يف  �سواء  الأحيان  من  الكثري  يف  فيها  توغلت  بل 

حتليالت  اأو  تقارير  اأو  مقابالت  اأو  خربية  �سيغ 

وا�ستطالعات.

ال�صلع واأ�صعار  النا�س  احتياجات 

تلك  هي  مقروئية،  املو�سوعات  اأكرث  تعد  لرمبا 

الحتياجات  دائــرة  �سمن  تكون  التي  املو�سوعات 

الإن�سانية، نحو: املاأكل، وامللب�س، وال�سكن، والتعليم، 

وما اإىل ذلك.

القت�سادي  الأيام  اإن  قلت  ما  اإذا  مبالغاً  اأكون  ول 

اهتم اهتماماً بالغاً بهذا البعد وخ�سو�ساً يف ال�سنوات 

اأ�سبوعي  تقرير  له  كان  حيث  امللحق،  عمر  من  الأوىل 

الأ�سواق  واأخبار  الأ�سا�سية  ال�سلع  اأ�سعار  ير�سد 

وال�سمك  والفواكه  اخل�سراوات  نحو  املركزية، 

التموينية. وال�سلع  واللحوم 

اأن يوؤ�س�س هذا العرف لحقاً  وقد ا�ستطاع امللحق 

التي  التقارير  اإن  بل  ذلك،  يف  ال�سحف  تبعته  حيث 

ين�سرها �سارت م�سدر ملعرفة الأ�سعار فكانت تقتب�س 

املعنية. الدوائر  الإذاعة وتطالها  منها 

الأخرى،  والحتياجات  للموارد  بالن�سبة  وهكذا 

مو�سوع  والإن�ساءات  والتطوير  الإ�سكاين  فامللف 

القت�سادي، وهكذا  الأيام  ماألوف على �سدر �سفحات 

واأخبار  وجديدها  التجزئة  ب�سوق  يتعلق  فيما  احلال 

يف  احلركة  ملعدل  واملتابعات  اجلــديــدة،  املحالت 

التجارية. املجمعات 

النمطية القوالب  جتاوز 

جتاوز  القت�سادي  الأيــام  ملحق  ا�ستطاع  وقد 

لي�س  جديدة  قوالب  بطرح  فبادر  النمطية  القوالب 

امللحق  فكان  والر�سد،  امل�سمون  يف  بل  ال�سكل  يف 

مركز  يف  ال�سركات  ت�سجيل  حركة  ر�سد  من  اأول 

بيانات  لحــق  من  واأول  للم�ستثمرين،  البحرين 

الربعية  املناق�سات و�سار يحللها يف دوراتها  جمل�س 

وال�سنوية. والن�سفية 

البحرين  لبيانات م�سرف  الأيام  اأن معاجلات  كما 

اأ�سلوباً مميزا حيث  املركزي ونتائج البور�سة اتخذت 

البيانية  الر�سوم  توظيف  على  الق�سم  حر�س �سحفيو 

تقاريرهم. الإي�ساحية يف 

جهدت  فلطاملا  احلد  هذا  عند  التطوير  يقف  ومل 

جديدة،  مو�سوعات  طرح  يف  القت�سادي  ــام  الأي

ماألوفة،  غري  اقت�سادية  ن�ساطات  وا�ستك�ساف 

اأعمال مغمورين مل تك�سفهم الأ�سواء  وحماورة رجال 

بعد. واأتذكر ذات مرة اأن اأحد الزمالء كتب تقريراً عن 

ال�سبكي،  ال�ستثمار  عن  كتب  واآخر  القراقري،  �سناعة 

وثالث كتب عن الزراعة من دون تربة وغري ذلك.

ويف بعد ت�سليط ال�سوء على جتارب و�سخ�سيات 

القت�سادية  ال�سفحات  اهتمت  مكررة  لي�ست  جديدة 

با�ستك�ساف جتارب وجناحات لأ�سحاب اأعمال ورواد 

قد  لنماذج  وعر�سا  لل�سباب،  وت�سجيعاً  دعماً  جدد 

اأ�س�س  �ساب  اأولئك،  بني  ومن  حتتذى،  اأ�سوة  تكون 

تاأجري،  خمازن  اأ�س�سن  و�سابات  للقوارب،  م�سنعا 

الإلكرتونية،  للتجارة  جديداً  منطاً  اأ�س�س  و�ساب 

الأعمال  رواد  مع  واحلــوارات  املقابالت  على  عالوة 

الإعالم  على  ينفتحوا  �سركات مل  اأ�سحاب  من  اقرتبت 

�سابقاً.

وا�صتطالعه العام  الراأي 

�سواء  الراأي  با�ستطالعات  ال�سحيفة  اهتمت  لقد 

اأو  ورقية  اأو  اإلكرتونية  ا�ستبانات  على  املبنية  تلك 

م�سافهة،  احلوار  خالل  من  جترى  التي  ال�ستطالعات 

لهذا  بالً  تعري  ل  ال�سحف  بع�س  اأن  الرغم  وعلى 

النوع من املواد ال�سحفية اإل اأن الأيام تعتقد اأن تبلور 

قالب  يف  لي�س  عر�سه  خالل  من  اإل  يكون  ل  الراأي 

واحلفر  البحث  قوالب  يف  بل  الإيحائية،  الفعل  ردود 

امل�سكالت وحلولها. اأ�سباب  يف 

امللحق  بحث  احل�سر  ل  املثال  �سبيل  وعلى 

وقدم  العام،  الدين  وحلول  اأ�سباب  يف  القت�سادي 

امللحق  واأ�سهب  اإطفائه وحما�سرته،  �سبل  ب�ساأن  روؤى 

عر�س  خالل  من  والقوانني  الت�سريعات  تقييم  يف 

املخت�سني. ب�ساأنها مع  الآراء 

اأنها  اإل  قلتها  من  الرغم  فعلى  ال�ستبانات  اأما 

من  الكثري  يف  وج�سه  الــراأي  لقيا�س  كــاأداة  وظفت 

عرب  اأو  اللكرتوين  الأيام  موقع  عرب  �سواء  الأحيان 

�سبيل  على  ومنها  الهاتفية،  وال�ستطالعات  العالقات 

وتعافيه،  العقاري  ال�سوق  ب�ساأن  ا�ستطالع  املثال 

البحرين. ال�ستثمار يف  ومعوقات 

ال�صركات اأخبار  تغطية 

لالأيام  هدفاً  ال�سركات  كانت  الأول،  اليوم  منذ 

لل�سركات،  هدفاً  القت�سادي  الأيام  وكان  القت�سادي، 

وذلك اأن اخلرب القت�سادي يقوم يف بنيانه وتاأ�سي�سه 

وامل�سروعات،  اجلــديــدة،  ال�سركات  اأخــبــار  على 

ال�سوق  يف  اإن�سائي  م�سروع  فدخول  والتو�سعات، 

اأو  املقاولني  �سواء  القراء  من  كبرية  �سل�سلة  يهم  مثالً 

حتى  اأو  امل�سوقني  اأو  الديكور  �سركات  اأو  املوردين 

ال�سما�سرة.

وبالن�سبة  ال�سحفية،  الفنون  اأبــو  هو  اخلــرب 

لل�سفحات القت�سادية فاإن اأخبار ال�سركات تعد مداراً 

مهما. وم�سدراً 

التحليل وما وراء اخلرب

فقط،  اخلرب  �سحافة  اليوم  ال�سحافة  تعد  مل 

اخلرب  وراء  ما  على  التعرف  اإىل  يتطلع  فالقارئ 

التي تعطي  وانعكا�ساته، وال�سحافة املتميزة هي تلك 

القارئ روؤية من الزاوية املختلفة يف �سياق ناه�س.

واملحلق القت�سادي يف الأيام اهتم كثرياً مبتابعة 

املحلق  يحر�س  املثال  �سبيل  فعلى  الأخبار،  وراء  ما 

على متابعة قرارات جمل�س الوزراء ملعرفة اخللفيات 

ا�ستطالعية  تقارير  يف  وي�سعها  والنتائج،  والأ�سباب 

لقرار  بالن�سبة  ذلك  مثلما حدث  ذلك،  بعد  اأو حتليلية 

ال�سركات. تاأ�سي�س  التالعب يف  و�سع قيود على 

متخالفة  بــاآراء  القرارات  ال�سحيفة  تلحق  وقد 

وقد  القارئ،  اأمام  الآراء  لكل  عر�ساً  وم�سادة  موافقة 

تكتمل  ل  الق�سايا  فبع�س  وثالث،  ثان  بخرب  تلحقها 

الأخالقية  وامل�سوؤولية  �ساعتها،  يف  �سورتها  مالمح 

املتابعة. تقت�سي 

�سحافيو  كتبها  التي  الإخبارية  الق�س�س  تلك  اإن 

وحتليالً  عر�ساً  خاللها  قدموا  القت�سادي  ــام  الأي

مبا�سيه  يرتبط  �سياق  يف  احلـــدث  لــتــطــورات 

امل�ستقبل. وي�ست�سرف 

مو�صعة اقت�صادية  تغطية 

ومتابعته  ومت�سابك،  مرتابط  بناء  القت�ساد 

مرهقة، وتتطلب املثابرة والبحث، وقد حر�ست الأيام 

وذلك  مو�سوعية،  تغطية  تقدمي  على  القت�سادي 

يتطلب قراءة للنتائج والبيانات واملوؤ�سرات ال�سادرة 

يف  وعر�سها  وخارجها  البحرين  داخل  جهات  من 

اليومي  العمل  على  عــالوة  للقراء  �سحايف  قالب 

اليومية ومتابعة  ال�سحافية  الأحداث  املرتبط بتغطية 

الأ�سواق.

التغطية  قدمنا  قد  نكون  فقط  بذلك  ولي�س 

اإىل  وحتتاج  مكتملة  غري  تظل  فال�سورة  القت�سادية 

اجلديدة  القرارات  ملعرفة  املثابرة  من  واملزيد  املزيد 

جمال�س  وقرارات  الر�سمية  اجلريدة  على  والطالع 

القرارات  عن  البحث  وحماولة  ال�سركات،  اإدارات 

اجلديدة،  وال�ستثمارات  التو�سع  ب�ساأن  املكنونة 

التوا�سل  و�سائل  متابعة  الأمــر  تطلب  ولــرمبــا 

مالمح  على  للوقوف  واملواقع  وال�سحف  الجتماعي 

اجلديدة  التوجهات  ب�ساأن  معينة  نتيجة  اإىل  يحيل  ما 

القت�سادية. القطاعات  اأو  للحكومة 

هذه  يف  ذكرها  ارتاأيت  التي  النقاط  بع�س  هذه 

فيها  بلغت  القت�سادي  الأيام  اأن  اأزعم  ول  املنا�سبة، 

لر�سم  اجتهدت  واإمنا  القمة،  طاولت  اأو  الكمال  حد 

م�ستويات  فقدمت  جديدة  اقت�سادية  �سحافة  مالمح 

العمل  يف  ال�سطحية  تيار  وجرفها  تارة  عميقة  راقية 

اأخرى. تارة  اليومي  ال�سحفي 

نظرة يف جتربة »                           « علي ال�ضباغ

جديدة لي�ضت 

مكررة اهتمت 

ال�ضفحات 

القت�ضادية 

با�ضتك�ضاف جتارب 

وجناحات لأ�ضحاب 

اأعمال ورواد جدد 

دعمًا وت�ضجيعًا 

لل�ضباب
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حافظ الدو�سري

فرا�س احللواجي

حمد حممداأحمد النعيمي

حممد �سقر

حممد جمعة ب�سري

عا�ش يف قلب احلدث ملحق »                              «  يحتفل مبنا�ضبة مرور 25 عامًا على �ضدوره

وجبة اإعالمية متكاملة واإ�صافة نوعية لالإعالم البحريني الريا�صي

حمرر ال�ضوؤون الريا�ضية

يوافق اليوم الذكرى الـ 25 ل�شدور العدد الأول 

من ملحق ) اليام الريا�شي - الول على م�شتوى 

ال�شحف البحرينية املحلية - الذى كان مبثابة فكرة 

التي  الطيبة  ال�شغرية  كالبذرة  حقيقة  ا�شبح  حلم 

ا�شبحت �شجرة يانعة( وذلك ل�شعيه الدائم يف تطبيق 

لتحقيق  الوا�شحة  الطموحة  ال�شرتاتيجية  خططه 

اأهدافه يف �شرعة نقل اخلرب وال�شبق ال�شحفي لتقدمي 

الريا�شي  العالم  يف  القراء  ر�شى  لنيل  الف�شل 

املراكز الوىل دون  على نحو وا�شع ك�شبا ل�شدارة 

ميزه  النهج  وهذا   ، جائزة  اأو  م�شابقة  عن  البحث 

الأف�شل  ليكون  اختاره  ثقة من  بنيل  وجعله يحظى 

جميع  يف  واخلارجية  املحلية  ال�شحفية  بالتغطيات 

الإبداع والتطوير وتقدمي  ، لأجل  الريا�شية  اللعبات 

تهويل  اأو  ت�شخيم  دون  للمتلقي  متميزة  خدمة 

الأحداث.

الريا�شي( منذ �شدوره  وقد لعب حملق )اليام 

دوراً مهما فاعالً يف جعل القارئ متابعا لكل �شغرية 

اأبرز تلك  ال�شاحة الريا�شية، ولعل من  وكبرية على 

من  ا�شباع  يف  رغبة  �شفحاته  عدد  زيادة  املراحل 

ال�شنوات  تلك  خالل  �شهد  امللحق  اأن  كما   .. يتابعه 

ات�شم  التميز  �شعيد  على  نوعية  نقالت  املا�شية 

كافة  لفعاليات  ا�شتعرا�شه  وال�شال�شة يف  باحلرفية 

النجوم  مع  امل�شوقة  ولقاءاته  الريا�شية  اللعبات 

ات�شمت  كما  واجلماهري،  والداريني  واملدربني 

العالية  واحلرفية  باملو�شوعية  للمباريات  حتليالته 

ميثل  ما  النقد،  جمال  يف  خرباء  وحمللني  كتاب  من 

على  فيه  العاملني  ال�شحافيني  مقدرة  على  دللة 

م�شتثمرين  ومهنية  �شفافية  بكل  املعلومة  اإي�شال 

على  باملنفعة  يعود  عملي  ب�شكل  الكبرية  طاقاتهم 

�شالح الريا�شة يف مملكة البحرين.

الدو�صري: »            « �صحيفة لكل املجتمع

احللواجي: نحن قريبون جدًا من »                  «

دي�صكفري: »               « عالمة بارزةالنعيمي: »                  « منوذج بارز لتطور االإعالم

�صقر: جهد ملمو�س لكتيبة »                «

ب�صري: التغطيات املميزة دافع للجميع

حافظ  القدم  لكرة  البحريني  الحتاد  اإدارة  جمل�س  ع�سو  اأو�سح 

اإبراهيم الدو�سري اأن �سحيفة الأيام تعترب لكل املجتمع وملختلف الطوائف 

واأ�سار  البحريني،  اجلانب  على  تقت�سر  ل  تغطيتها  اأن  خا�سة  والأديان 

اإىل اأن �سحيفة الأيام اأثبتت تاألقها يف جميع النواحي �سواء ال�سيا�سية اأو 

الريا�سية اأو الجتماعية اأو الدينية اأو غريها.

وقال حافظ اإبراهيم اإن تغطية امللحق الريا�سي ب�سحيفة اليام مميز 

النتقاد  من  بدلً  التطوير  اىل  ويهدف  ومو�سوعي  تامة  م�سداقية  وذات 

الأخطاء،  لت�سحيح  مهمة  و�سيلة  تعترب  النتقادات  اأن  ل�سيما  ال�سلبي 

ما  كل  و�سع  على  حري�س  القدم  لكرة  البحريني  الحتاد  اأن  اإىل  واأ�سار 

اأهدافه من  يطرح يف اليام يف ن�سب عينه وي�سعى على الدوام لرتجمة 

خالل الطرح املو�سوعي الذي يطرح يف و�سائل الإعالم املكتوبة واملرئية 

وامل�سموعة.

اأكد  احللواجي  فرا�س  الطائرة  لكرة  البحريني  الحتاد  �سر  اأمني 

امللحق  وخا�سة  اليام  �سحيفة  يف  يطرح  ما  بكل  جداً  قريب  احتاده  اأن 

الريا�سي الذي اعتربه �سريكاً اأ�سا�سياً بتطوير املنظومة العملية للعبة كرة 

الطائرة، واأن امللحق الريا�سي يعترب اأحد الأعمدة الرئي�سية يف ال�سحافة 

الريا�سية باململكة، م�سيداً بالتغطيات املميزة التي يقوم بها امللحق برئا�سة 

الذي  املو�سوعي  الطرح  اأن  احللواجي  واأو�سح  ال�سيد.  عقيل  ال�ستاذ 

تنتهجه ال�سحيفة من مقومات جناحها وا�ستمرارها يف الريادة ل�سيما اأن 

املوا�سيع التي يطرحها امللحق الريا�سي متنوعة وترتقي بالعمل الإعالمي 

اىل مزيد من التطور الذي ي�ساهم اىل حتقيق الأهداف املن�سودة ويهدف يف 

املقام الول اىل تطوير املوؤ�س�سات الريا�سية وال�سبابية، متمنياً كل التوفيق 

للملحق الريا�سي وال�ستمرار على هذا النهج يف ال�سنوات القادمة.

على  اأثنى  القدم  لكرة  البحريني  الحتاد  رئي�س  نائب  النعيمي  اأحمد 

برئا�سة  »الأيام«  بجريدة  الريا�سي  الق�سم  به  يقوم  الذي  الدوؤوب  العمل 

ال�ستاذ عقيل ال�سيد، واأكد اأنه على متابعة م�ستمرة مع ال�سيد حول كافة 

الأمور املتعلقة بالحتاد واملنتخبات الوطنية.

اأن امللحق الريا�سي بال�سحيفة �سهد طفرة نوعية  اإىل  اأ�سار  النعيمي 

يف ال�سنوات املا�سية من خالل تغطيته لكافة الحداث الريا�سية املحلية 

اأن  واأكد  الخبار،  كافة  نقل  والدقة يف  بامل�سداقية  يتميز  وهو  والعاملية 

للق�سم  ومتنى  الريا�سي  العالم  لتطور  بارز  منوذج  الريا�سي  الأيام 

النهو�س  وموا�سلة  والزدهار  التوفيق  كل  اليام  ول�سحيفة  الريا�سي 

بالريا�سة البحرينية ل�سيما اأن الإعالم �سريك اأ�سا�سي بتطوير املنظومات 

الريا�سية.

والتربيكات  التهاين  الأ�سبال  منتخب  مدرب  م�ساعد  حممد  حمد  قدم 

انه  اىل  اأ�سار  وقد  اإ�سدارها،  على  عاماً   25 مرور  مبنا�سبة  اليام  ل�سحيفة 

على متابعة م�ستمرة للملحق الريا�سي بال�سحيفة، م�سرياً اإىل اأن ملحق اليام 

الريا�سي يعد عالمة بارزة يف �سماء الإعالم الريا�سي وخا�سة اأنه يهدف دائماً 

والتغطيات  الأخبار  كافة  بنقل  �سباقة  وهي  البحرينية  بالريا�سة  لالرتقاء 

املتميزة برئا�سة ال�ستاذ عقيل ال�سيد. واأكد حمد حممد )دي�سكفري( اأن امللحق 

كبرياً  حيزاً  ويعطي  الوطنية  للمنتخبات  م�ستمرة  متابعة  على  الريا�سي 

اأولً  املنتخب  اأخبار  بتغطية  يقوم  اأنه  ل�سيما  وت�سجيعهم  الالعبني  لتطوير 

باأول من خالل تخ�سي�س م�ساحات كبرية للمنتخبات ومرافقته يف املحافل 

الخبار  نقلها  يف  بامل�سداقية  تتميز  الريا�سي  الأيام  اأن  واأو�سح  الكربى، 

والبتعاد عن الإثارة التي قد ت�سبب م�ساكل بني الأطراف الريا�سية.

الأيام  به �سحيفة  تقوم  ما  اأن  البحرين حممد �سقر  نادي  اإداري  اأكد 

وخا�سة امللحق الريا�سي من جهد ملمو�س ووا�سح بات يلعب دوراً هاماً 

مادة  القارئ  اعطاء  على  حر�سها  اأن  كما  الريا�سية  املنظومة  تطوير  يف 

د�سمة يف كل يوم بتغطيتها الرائعة لالأحداث الريا�سية املحلية والعاملية 

وباخل�سو�س كرة القدم جعلها يف متناول اجلميع.

املا�سية،  ال�سنوات  طوال  الإداري  م�سواري  خالل  )من  �سقر:  وقال 

ب�سحيفة  الريا�سي  امللحق  يف  يطرح  ما  كل  متابعة  على  دائماً  اأحر�س 

اأن عنوانه امل�سداقية  اليام لأن طرحها مو�سوعي وجريء بالإ�سافة اىل 

ل�سيما انها تعتمد على حمررين ميتلكون روؤية �سليمة و�سحيحة للتغطية 

الريا�سية، واأود يف هذه الزاوية اأن اأ�سيد بكل ما يطرح يف امللحق الريا�سي 

واأقدم جزيل ال�سكر والتقدير لالأخوان يف الق�سم الريا�سي وبالأخ�س رئي�س 

الق�سم ال�ستاذ عقيل ال�سيد واأمتنى لهم دوام التوفيق والنجاح(.

جمعة  حممد  ال�سابق  القدم  لكرة  الأول  الوطني  املنتخب  لعب 

اأن الأيام الريا�سي لعبت دوراً كبرياً بتحفيز املنتخبات  اأ�سار اإىل  ب�سري 

والدافع  املميزة  التغطيات  بعد  دولية  حمافل  اىل  وو�سولها  الوطنية 

وكانت  والفنية  الإدارية  والأجهزة  لالعبني  تقدمه  الذي  العايل  املعنوي 

الذي  البحرينية بطرها اجلريء  الريا�سة  لها ب�سمة وا�سحة يف تطور 

يهدف لالرتقاء يف العمل الإداري ومازالت ما�سية يف هذا النهج بطرحها 

البحرينية  بالريا�سة  ترتقي  التي  املهمة  الريا�سية  الق�سايا  من  العديد 

وهو دليل قاطع على اأن �سحيفة الأيام وبالذات امللحق الريا�سي يهدف 

وهناأ  الريا�سة،  بتطوير  اأ�سا�سياً  �سريكاً  يكون  اأن  اإىل  الأول  املقام  يف 

لها دوام  الإ�سدار ومتنى  على  اليام مبرورها 25 عاماً  ب�سري �سحيفة 

التوفيق والنجاح.
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ناجح عبيد

ح�سن ا�سماعيل

ريا�س الذوادي

ا�سامة املالكي

حممد ح�سني

يحيى املجدمي

رفع  يف  انطالقتها  بداية  منذ  الأيام  جريدة  اأ�سهمت 

التناف�س  بف�سل  الغالية  مملكتنا  يف  ال�سحافة  م�ستوى 

التي  الن�سطة  لكافة  وفعالة  كبرية  م�ساهمة  اأ�سهم  الذي 

تهتم بالعديد من القطاعات.

يف  بالعمل  ت�سرفنا  ممن  الريا�سي  الق�سم  يف  ونحن 

رئي�س  العزيز  الخ  بقيادة  �سدورها  بداية  مع  اجلريدة 

عبدالكرمي  ابراهيم  الخ  ومبعاونة  لوري  حممد  الق�سم 

ا�ستطعنا  ال�ساحلي،  توفيق  العالمي  والزميل  والخ 

الن�سطة  من  العديد  يف  وحيوياً  هاماً  دوراً  نلعب  ان 

الريا�سية املختلفة التي اأدت لفر�س م�ساحات اكرب لكافة 

والرتكيز  الهتمام  �سابقاً يف  كان  ما  اللعاب على عك�س 

على كرة القدم.

واأدى ذلك اإىل ان تفر�س يف البداية اللعاب اجلماعية 

الأخرى مكاناً لها مع �سبة التخ�س�س الذي كنا نقوم به 

الفني  والتحليل  التغطية  بني  ما  اجلمع  على  ونحر�س 

هذه  ولعبي  جنوم  �سهرة  بداأت  وبالتايل  اللعاب،  لهذه 

رفع  يف  كبرية  م�ساهمة  وت�سهم  نف�سها  تفر�س  الألعاب 

وتطوير م�ستوى اللعبات.

اكرث  الهتمام  زاد  ريا�سي  ملحق  اأول  �سدور  ومع 

و�سخ�سياً  الريا�سية  ال�ساحة  يف  وجودنا  وفر�سنا 

جاءت فكرة واهلل زمان لتكون ا�سبوعية ومب�ساحة ن�سف 

خاللها  من  ح�سلنا  كاملة  �سفحة  اإىل  زادت  ثم  �سفحة، 

على ال�سادة من جميع الريا�سيني واملتابعني لل�سفحات 

اخلم�سينات  يف  جنوماً  كانوا  ممن  وخا�سة  الريا�سية، 

على  حر�سنا  والذين  ال�سبعينات  وبداية  وال�ستينات 

ابراز �سورهم من خالل اأنديتهم اأو املنتخبات التي لعبوا 

اجليل  وابناء  الريا�سي  القارئ  عرفهم  وبالتايل  لها، 

برجالت  التقى  حينما  كبرية  �سعادتي  وكانت  احلديث 

اجليل املذكور واعتز بالإ�سادة والتقدير منهم وهو واجب 

من جانبنا ليقدم ملن خدموا وقدموا الكثري للريا�سة على 

مدى �سنوات عطائهم ومل تكن الفر�سة متاحة اآنذاك لكي 

تظهر هذه ال�سور، لذلك فقد كان ل�سفحة واهلل زمان دور 

على  القراء ومعرفتهم  اإىل  النجوم  هوؤلء  تقدمي  كبري يف 

م�ستوى اأكرب.

اإ�سدار  يف  بعدها  وبداأت  كجريدة  الأيام  انطلقت  لقد 

باهتمام  حظى  الريا�سي  امللحق  ولكن  املتعددة  املالحق 

ورعاية اكرب وزادت امل�ساحات التي تغطي كافة الفعاليات 

والأوروبية  والقارية  والعربية  اخلليجية  والخبار 

اخوان  الريا�سي  للق�سم  وان�سم  العاملية  اإىل  وو�سلت 

اآخرون كانت لهم ا�سهامات متعددة اأدت لزيادة التناف�س 

وخا�سة بعد ان �سدرت جرائد اأخرى.

الأيام اجلريدة الأم كان ول يزال لها الفخر والعتزاز 

كانت  الذين  الكتاب  من  كبري  لعدد  الفر�سة  اعطاء  يف 

ال�سدارات  مع  بعد  فيها  وعملوا  منها  انطالقتهم  بداية 

اجلديدة.

حتية تقدير واعتزاز وتهنئة من القلب ارفعها للقائمني 

الأب الروحي  الكبري وخا�سة  على هذا ال�سرح العالمي 

ال�ستاذ نبيل بن يعقوب احلمر واإىل اأخي العزيز وزميل 

ال�سايجي واإىل كل من �سجعنا من بداية  الدرا�سة عي�سى 

الكيان  لهذا  اوفياء  خمل�سني  لنظل  الآن  وحتى  امل�سوار 

الذي امتنى له كل التوفيق وا�ستمرار النجاح لالأف�سل.

نا�ضر حممد »            « خلقت التناف�س الريا�صي..

»الأيام« اجلريدة 

الأم كان ول يزال 

لها الفخر والعتزاز 

يف اعطاء الفر�ضة 

لعدد كبري من 

الكتاب الذين كانت 

بداية انطالقتهم 

منها

عبيد: »                   « مثال يحتذى به

اإ�صماعيل: »            « مراآة حقيقية لالحتاد

الذوادي: تركت ب�صمة على تطور االإعالم

املالكي: »                     « ودعم وا�صح للجميع

حممد ح�صني: �صكراً  لـ »                     «

املجدمي: عطاء ال حمدود لـ »                  «

القدم  كرة  جهاز  رئي�س  عبيد  ناجح 

بنادي احلالة اأكد اأن الأيام الريا�سي مثال 

وهي  والتميز  امل�سداقية  يف  به  يحتذى 

تقف دائماً مع الفرق البحرينية واأرى باأنها 

تبتعد عن التحيز ويكون �سعارها امل�ساواة 

بني جميع الأندية والحتادات الريا�سية.

وقال ناجح عبيد: )اأحر�س يف كل يوم 

ب�سحيفة  الريا�سي  امللحق  متابعة  على 

حيث  من  متكاملة  باأنها  اأرى  لأنني  الأيام 

الطرح وامل�سمون وتنقل الأخبار اأولً باأول 

املحلية والعاملية وهي تتميز بنقلها الأخبار 

مبهنية تامة دون التوجه لالإثارة التي قد 

ت�سبب م�ساكل بني الأطراف الريا�سية لأنها 

الريا�سة  بتطوير  امل�ساهمة  على  حري�سة 

البحرينية ب�سكل خا�س(.

القائم باأعمال اأمني عام الحتاد البحريني لكرة القدم ح�سن ا�سماعيل اأكد اأن الأيام الريا�سي 

هي املراآة احلقيقية لعمل الحتاد البحريني خا�سة اأنها تواكب الأحداث ب�سكل منتظم ودقيق 

رئي�س  يلعبه  الذي  الدور  على  اإ�سماعيل  واأثنى ح�سن  بالحتاد،  املتعلقة  الأمور  كافة  وتتابع 

الق�سم الريا�سي عقيل ال�سيد مبتابعته امل�ستمرة لأخبار الحتاد.

الإدارية  املنظومة  بتطوير  اأ�سا�سي  �سريك  الريا�سي  الإعالم  اأن  ا�سماعيل  ح�سن  واأو�سح 

البحرينية  القدم  بكرة  املتعلقة  الأخبار  بكافة  امللحق يهتم كثرياً  اأن  اإىل  اإ�سافة  داخل الحتاد 

وهي دليل وا�سح على حر�سهم بنقل الأحداث الريا�سية خا�سة كرة القدم ب�سكل دقيق ومف�سل 

اإ�سافة اإىل حر�سها على التميز بتغطية الأخبار واملباريات واأن�سطة الحتاد.

ريا�س الذوادي املحلل الريا�سي بقناة اأبوظبي الريا�سية املدرب الوطني ال�سابق اأثنى على 

دور امللحق الريا�سي ب�سحيفة الأيام برئا�سة ال�ستاذ عقيل ال�سيد واأكد اأنها تركت ب�سمة كبرية 

على تطور العالم الريا�سي البحريني مبواكبة الحداث املحلية واخلارجية والعاملية.

ت�سري على  التي  الإعالمية  الكفاءات  بتواجد جمموعة من  يتميز  امللحق  اإن  الذوادي  وقال 

التطور والنهو�س بالريا�سة البحرينية ويكون هدفها الول والأخري امل�ساهمة بتطور  خطى 

الريا�سة البحرينية يف العهد الزاهر حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه، 

متمنياً كل التوفيق للق�سم الريا�سي وموا�سلة العطاء واملحافظة على قمة الهرم.

اأكد اأ�سامة املالكي رئي�س جهاز كرة القدم بنادي احلد اأن الأيام الريا�سي تعطي دافعاً كبرياً 

لفريق كرة القدم بالنادي من خالل تخ�سي�سها م�ساحة وا�سعة لتغطية اأخبار النادي اإ�سافة 

اىل تغطيتها مباريات الفريق املحلية والآ�سيوية وكان اآخرها تغطيتها الدقيقة واملميزة مل�ساركة 

احلد يف بطولة كاأ�س الحتاد الآ�سيوي عرب تخ�سي�س م�ساحة كبرية ملباراة الفريق مع الوحدة 

لتقدمي  البحرينية  للفرق  وحتفيزها  دعمها  على  يدل  فاإمنا  �سيء  على  دل  اإن  وهذا  ال�سوري 

املا�سية  ال�سنوات  يف  البحرينية  الكرة  لتطور  احلقيقية  ال�سورة  وعك�س  املطلوب  امل�ستوى 

بف�سل الهتمام الوا�سع الذي توليه ال�سحافة املحلية وب�سكل خا�س امللحق الريا�سي ب�سحيفة 

اليام، متمنياً لها دوام التوفيق والنجاح يف م�سريتها القادمة وهناأها على مرور 25 عاماً على 

اإ�سدارها.

قّدم حممد ح�سني قائد منتخبنا الوطني لكرة القدم جزيل ال�سكر والمتنان ل�سحيفة الأيام 

وبالأخ�س امللحق الريا�سي برئا�سة عقيل ال�سيد على الوقفة الكبرية التي يحظى بها املنتخب 

الوطني طوال م�سواره يف ال�سنوات املا�سية عرب م�ساركاته اخلارجية، واأكد اأن وقفة امللحق 

مع املنتخب يدل على حر�سها بت�سجيع املنتخب لتقدميه امل�ستويات املطلوبة وحتقيق النتائج 

دورها  على  واأثنى  عاملية،  ملحافل  الوطني  املنتخب  بو�سول  الكرب  الثر  لها  وكان  املتميزة 

وريادتها بالعمل الكبري الذي تقوم به، متمنياً لها دوام التوفيق والنجاح.

نادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  قال 

امللحق  اإن  املجدمي  يحيى  الب�سيتني 

وفق  وي�سري  حمدود  ل  عطاوؤه  الريا�سي 

بتطوير  امل�ساهمة  هدفها  وا�سحة  روؤية 

خطى  على  وال�سري  الريا�سية  احلركة 

والأندية  الحتادات  اأخطاء  ت�سحيح 

التي  املهمة  املوا�سيع  بطرحها  الريا�سية 

من �ساأنها الرتقاء بالعمل الريا�سي.

والتربيكات  التهاين  املجدمي  وقّدم 

الب�سيتني  نادي  منت�سبي  جميع  عن  نيابة 

اإ�سدار  على  عاماً   25 مرور  مبنا�سبة 

ي�سهد  امللحق  اأن  واأكد  الأيام،  �سحيفة 

مواكبة م�ستمرة جلميع الأحداث الريا�سية 

املحلية والعاملية، واأكد اأن نادي الب�سيتني 

التي  الخبار  كافة  متابعة  على  حري�س 

بالنادي  اخلا�سة  اليام  يف  ن�سرها  يتم 

وت�سعى الدارة دائما لروؤية نواق�سها عرب 

امللحق وو�سائل الإعالم التي تعترب �سريكاً 

اأ�سا�سياً بتطوير املنظومة الريا�سية.
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»                « �ضاهمت ب�ضكل كبري يف اإبراز الدور الربملاين.. نواب:

اأوىل ال�صحف التي نقروؤها.. وتتميز باملهنية وعدم اال�صطفاف اأو املحاباة

هناأ نواب �شحيفة »الأيام«  ملرور 25 عاما على 

تاأ�شي�شها، واأ�شادوا مبا مبا قدمته من اإ�شهامات كبرية 

على كافة الأ�شعدة الوطنية، و�شيما على �شعيد الأداء 

النيابي وحراك املجل�س الوطني.

مب�شوؤولية  �شاهمت  »الأيام«  اأن  النواب،  واعترب 

النيابي بكل  كبرية يف تغطية وقائع وحراك املجل�س 

مهنية وحيادية، بعيداً عن ال�شطففافات اأو املحاباة، 

كبرية  م�شداقية  »الأيام«  اأك�شب  الذي  الأمر  وهو 

واحرتام كبري من جميع النواب وال�شوريني واهتمام 

بكل ما تن�شره وتقوم به من متابعات خمتلفة.

»الأيام«  قراءة  على  يحر�شون  انهم  نواب،  واأّكد 

من  متثله  ملا  وذلك  يوم،  كل  يف  �شحيفة«  »اأول  كـ 

اأهمية وم�شداقية و�شفافية يف نقل الأخبار واملتابعات 

الذي  والأمني  النزيه  ال�شحفي  ولل�شبق  الربملانية، 

تتميز به.

وقال النواب اأن »الأيام« �شاهمت ول زالت بدور 

الوطنية  واملفاهيم  ال�شيا�شي  الوعي  ن�شر  يف  كبري 

املختلفة، كما اأنها �شاهمت يف ن�شر الثقافة الربملانية، 

اإثراء التجربة الربملانية مبا تقوم به من متابعة  ويف 

الرقابي  البعد  تر�شيخ  على  جمملها  يف  ت�شاعد 

وا�شتثمار كافة الأدوات الرقابية بفاعلية.

اأّول �ضحيفة اأطلع عليها يوميًا.. زايد:

ــــي.. ـــا ه ـــم ــــــواب« ك ــــــن ــــع »ال ــــائ ـــل وق ـــق ـــن االأفـــــ�ـــــصـــــل.. وت

مقروءة على امل�ضتوى اخلليجي.. املحمود:

ــــــة.. ــــــي ــــــرف ــــة وح ــــي ــــن ــــه ـــــــدل.. م ـــــــت ـــــــع ـــــا م ـــــه ـــــّط خ

كادر �ضحفي مميز ومتوا�ضل..الدو�ضري:

اأنــا مــن املعجبيــن ب�صحيفــة »             «

داعمة للوحدة الوطنية.. املالكي:

دائــــــــمــــــــًا ــــــــة  ــــــــّدم ــــــــق امل ويف  مــــــــتــــــــاألــــــــقــــــــة.. 

اأكد نائب رئي�س اللجنة املالية والقت�سادية نائب رئي�س كتلة امل�ستقلني 

النائب حممود املحمود اأن جريدة الأيام تعترب منذ ن�ساأتها من ال�سحف املحلية 

املميزة يف نقل املعلومة بكل حرفية وم�سداقية و�سفافية والتزمت خطاً معتدل 

يف نقل كافة الأخبار املحلية اأو الدولية بكل حيادية وحرفية ومل تتبنى اأيا من 

املواقف التي تنم عن توجهات غري ا�سطفافية.

وتابع: تعترب جريدة الأيام من ال�سحف املقروءة لي�ست حمليا فقط واإمنا 

الذين  الأخوة  بع�س  ب�سهادة  وهذا  العربي  والوطن  اخلليج  م�ستوى  على 

التقيت بهم يف بع�س الدول اخلليجية والعربية.

وقال: وفيما يتعلق بال�سق الربملاين كانت الأيام من ال�سحف املتميزة يف 

نقل وقائع الأحداث من عمق قبة الربملان وا�ستطاع املحررون املعنيون بالأمر 

من التوا�سل مع كافة اع�ساء املجل�س النيابي لنقل اآراءهم وتوجهامت اخلا�سة 

بالحداث املحلية او املتعلقة بالتنمية الجتماعية او القت�سادية وكانت تتم 

نقل الخبار املتعلقة بالربملان ب�سورة دقيقة ودون حماباة او ا�سطفاف او ما 

�سابه ذلك من المور التي ل تعك�س حقيقة الواقع.

هناأ رئي�س جلنة املرافق العامة والبيئة النائب ح�سن الدو�سري جريدة 

التاأ�سي�س  منذ   25 الـ  عامها  اجلريدة  واإكمال  الف�سي  باليوبيل  »الأيام« 

ومثنيا على اجلهود التي قامت بها اجلريدة وما زالت تقوم بها يف اإبراز 

دور جمل�س النواب وما يقوم به من ن�ساط واأداء رقابي وت�سريعي.

وقال: اأنا �سخ�سيا من املعجبني بجريدة »الأيام« واإ�سهاماتها الكبرية يف 

اإبراز اأداء جمل�س النواب، وذلك عرب التغطية املميزة للج�سات الأ�سبوعية 

املجل�س ويف  اأروقة  املهمة يف  اللجان واملو�سوعات وامللفات  واجتماعات 

الف�ساء ال�سيا�سي ب�سكل عام. واأ�ساف »كما اأن الأيام تتميز بال�ستطالعات 

واأنا  الربملان،  يف  �سحفييها  من  الدائم  والن�ساط  واملتابعات  تقوم  التي 

اأهنئ ال�سحيفة على كادرها املميز وما يقوم به من توا�سل كبري ومتابعة 

دقيقة، كما واأبدي اإعجابي مبا ت�سطلع به من م�سوؤولية وجهد ودور كبري 

يف احلراك النيابي، حيث اأنها ت�ساهم يف خلق اأجواء برملانية وحراك عام 

�سوب بع�س امللفات اأو املو�سوعات التي تهتم بها.

ويف ذات الوقت، متّنى الدو�سري اأن تهتم »الأيام« باجلانب التحليلي 

لبع�س امللفات النيابية.

ويف  متاألقة  »الأيام«  �سحيفة  اأن  املالكي  عدنان  النائب  اعترب 

املقّدمة دائماً مبا تن�سره من متابعات وتغطيات وتقارير وحتقيقات 

وندوات ومقالت منوعة وثرية ومليئة باملفاهيم الوطنية وتر�سيخ 

الوعي ال�سيا�سي والوطني ودعم امل�سروع الإ�سالحي جلاللة امللك.

باأنها  اأوؤّكد  فاإنني  الربملانيني،  النواب  اأحد  »«باعتباري  وقال 

ال�سحيفة الأوىل يف متابعة احلراك الربملاين وما تقوم به من ن�ساط 

واللجان  النواب  مع  التوا�سل  �سعيد  على  اجلانب  هذا  يف  كبري 

ونزاهة  �سفافية  بكل  وامللفات  واملتابعات  املختلفة  التقارير  ون�سر 

عليها  اأطلع  التي  الأوىل  ال�سحيفة  »اإنها  م�سيفاً  ومو�سوعية«، 

يومياً«.

وتقدم املالكي بال�سكر اخلال�س اإىل جريدة الأيام وال�سحافيني 

على ما يقومون به من جهد يف ن�سرهم للق�سايا املختلفة التي تهم 

الوطنية  التوجهات  لكل  دعمها  ويف  عام،  ب�سكل  واملواطن  الوطن 

والأ�سوات الداعمة للوحدة الوطنية.

ح�سن الدو�سري علي الزايد

عدنان املالكيحممود املحمود

باأنها  »الأيام«  جريدة  الزايد  علي  النائب  الأ�سالة  كتلة  ع�سو  اعترب 

النواب، حيث  نقلها وقائع وحراك جمل�س  ال�سحف حاليا يف  اأف�سل  من 

اأنها تغطياتها تت�سم بالأمانة واملو�سوعية والو�سطية والإن�ساف،  »فتنقل 

احلدث كما هو دون اأي توجه لترتك القارئ اأمام احلدث كما هو«.

اجلريدة  وهي  الأيام  املتابعني جلريدة  من  اإنني  احلقيقية  وقال: يف 

الأخرى ملا تتميز فيه من تغطيات  اأطلع عليها قبل ال�سحف  التي  الأوىل 

مميزة بالإ�سافة اإىل التنظيم املميز جدا ل�سفحات الربملان وتوزيع الأخبار 

فيها وال�سور مما يعطيها مميزة عن باقي ال�سحف.

»اإنها تتابع احلراك الربملاين وال�سوري ب�سكل يومي، وتعطي  وتابع 

يف  والنزاهة  والأمانة  احليادية  هو  والأهم  لالأخبار،  منا�سبة  م�ساحات 

النقل«.

وهناأ زايد جريدة الأيام وال�سحافيني مبرور 25 عاما على تاأ�سي�سها 

التقدم  من  مزيد  نحو  م�سريتها  وتكمل  عطائها  يف  ت�ستمر  ان  ومتنى 

والعطاء.

متنوعة وجذابة.. تقوي:

ـــــا املــــــمــــــيــــــز.. ـــــه ـــــرح ـــــط ــــــــي الـــــــــرملـــــــــاين ب ــــــــوع ــــــخــــــت ال ر�ــــــصّ
اأّكدت ع�سو كتلة البحرين النائب �سو�سن تقوي اأن �سحيفة الأيام منوعة وجذابة ور�سينة 

يف الطرح، وداعمة حقيقية للمراأة وللنهج الو�سطي.

واأ�سارت اإىل اأن »الأيام« �ساهمت ول زالت بدور كبري يف اجلانب التثقيفي والتوعوي فيما 

يخ�س احلياة النيابية واملجل�س الوطني عموما، وذلك من خالل ما حملته على عاتقها من خالل 

تخ�سي�سها ل�سفحات تتعلق بالن�ساط الربملاين، ومتابعة احلراك الربملاين بدقة ومو�سوعية 

وو�سطية.

الدميقراطي  باجلانب  تخت�س  م�ساألة  لأنها  الربملاين  الوعي  يف  الأيام  �ساهمت  وقالت: 

والقانوين والت�سريعي وهو ما ا�ستطاعت به جريدة الأيام اأن تقدمه من خالل متابعاتها لكافة 

املوا�سيع الربملانية وطرحها املميز يف نقل الأحداث والوقائع دون حتيز لأي جهة بل كانت دائما 

حيادية يف نقلها لالأحداث وهو ما مييزها يف مهنيتها التي حملته على عاتقها.

واأكدت على اأن هناك الكثري من اجلوانب التي �ساهمت به جريدة الأيام ومل تقت�سر فقط على 

اجلانب الربملاين بل تنوعت م�ساهماتها و�سول اإىل تبنيها للجوانب الجتماعية والتي تخ�س 

املواطنني. وهناأت تقوي بهذه املنا�سبة جريدة الأيام متمنية لها مزيدا من التقدم والزدها ملا 

يخدم به م�سلحة الوطن واملواطنني على حدا �سواء. �سو�سن تقوي
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من تداعيات منا�سبة الذكرى اخلام�سة والع�سرين على 

البحريني  لها  يويل  التي  الغراء،  »الأيام«  �سدور جريدة 

التفاتة واعتبارا بو�سفها �سرحا من �سروح الوطنية يف 

ظل تنامي املذهبية واعتمادها لدى فئة من املثقفني والكتاب 

جمتمعيا،  لن�سرها  و�سعهم  يف  ما  يبذلون  فكريا  خطا 

اأتذكر لقاًء جمعني بال�سحفي ال�ساخر باجلريدة، ال�سديق 

الظل  خفيف  العمود  �ساحب  العطاوي  جا�سم  اجلميل 

»راأ�س زغلول«، وقد كان هذا اللقاء عندما كانت اجلريدة 

جمرد فكرة جنينية قبل خم�سة وع�سرين عاما خلت.

باإن�ساء  م�سروع  وجود  عن  يحدثنا  ال�سديق  كان 

كانت  البحرين.  قريبا يف  �ست�سدر  ثانية  عربية  �سحيفة 

من  اليومي  �سبه  اللقاء  ح�سر  من  مع  باخلرب  فرحتي 

به  اأخربنا  ما  اأن  الفرحة  معززات  ومن  كبرية،  الأ�سدقاء 

�سديقنا وقتها �سبه موؤكد؛ لأنه كان قريبا من الأخبار يف 

وزارة الإعالم باعتباره �سحفيا يف جريدة »اأخبار اخلليج« 

طارق  الأ�ستاذ  املرحوم  اختارهم  الذين  من  وواحدا  اأول، 

ا�ستب�سرنا خريا  ثانيا. عموما،  التاأ�سي�س  املوؤيد يف جلنة 

باخلرب نظرا ملا كنا ننتظره من هذا الوليد الإعالمي اجلديد 

لتنويع  متعط�س  جلمهور  وفكرية  ثقافية  اإ�سافات  من 

اأكرب  بات�ساع  الف�ساء  الثقافية واإثرائها، ولينفتح  ال�ساحة 

على املناف�سة املثمرة التي �ستعود حتما بالنفع على الوطن 

واملواطنني، ولترت�سخ مقومات �سلطة رابعة فاعلة ت�ساهم 

الذي  احلقيقية  واملواطنة  والرفاه  التقدم  �سبيل  خط  يف 

كافح البحرينيون عقودا واأجيال من اأجل بلوغه.

به  فــاإذا  اللقاء  ذلك  بعد  قليلة  �سهور  اإل  هي  وما 

اختياره  مت  قد  اجلريدة  ا�سم  باأن  وي�سيف  اخلرب  يوؤكد 

و�سيكون«الأيام«. واأتذكر حينها اأن ا�سم ال�سحيفة املختار 

�سحبتنا  يف  كان  من  واإعجاب  �سخ�سيا  اإعجابي  اأثار  قد 

البحريني يف  املاألوف  ا�سم خارج عن  اأنه  الأول  ل�سببني: 

فقيا�سا  اآنذاك؛  ال�سيارة  ال�سحف  على  الت�سميات  اإطالق 

على ما �سدر قبل ذلك من عناوين مثل: البحرين، �سوت 

اأ�سيال  بدا  قد  العنوان  فاإن  الوطن..  القافلة،  البحرين، 

وكثيف الدللة وبعيد الإيحاء؛ فهو �سارب يف اأعماق تاريخ 

العرب وقد �سموا اأجمادهم ووقائع بطولتهم اأياما، وموح 

باأن القلم امل�سرع يف هذه ال�سحيفة �سيكون للوطن جمدا 

جديدا وموثقا اأمينا لأيامنا البحرينية احللوة، وبالإ�سافة 

الوحيدة  الوطنية  العربية  ال�سحيفة  اأن  اأذكر  ذلك  اإىل 

للقارئ البحريني واملقيم يف البحرين اأيامها كانت »اأخبار 

اخلليج«، وهو اأمر يجعل بروز �سوت اإعالمي جديد اأمرا 

ملحا ومنطقيا يف اآن واحد. اأما ال�سبب الثاين فهو اأن الأيام 

كالزمن يف ان�سرافها وقدومها يف م�سرد هذا الزمن حتمل 

ال�سفة اخلربية والثقافية واحل�سارية. ومع العدد الأول 

الذي  املعنى  تاأكد يل  مار�س 1989  �سهر  من  التا�سع  يف 

ببيت  ال�سحيفة  ا�سم  املخرج  بتزيني  وذلك  اإليه  ذهبت 

العبد  بن  البحرين طرفة  �ساعر  الأ�سيل،  العربي  ال�ساعر 

من  بالأخبار  وياأتيك  جاهال،  كنت  ما  الأيام  لك  »�ستبدي 

مل تزود.

وع�سرين  خم�س  قبل  الزمن،  ذاك  احتياجات  فوفق 

نوعية  نقلة  �سك  بال  متثل  الأيــام  �سحيفة  كانت  �سنة، 

ثقافية  حاجة  ل�سد  املجتمع  يف  احل�سور  م�ستوى  على 

واإثرائه،  تلوينه  يف  وت�سهم  املوجود  مع  تتقاطع  فكرية 

لكن ما الإ�سافات التي اأ�سهمت بها هذه اجلريدة الوطنية 

الذي  الأهم  هو  ال�سوؤال  هذا  لعل  البحريني؟  املجتمع  يف 

يتناوله املقال.

كان لفتا منذ �سدور العدد الأول من �سحيفة »الأيام« 

اأن النية لدى جمل�س اإدارة هذه ال�سحيفة الفتية تتجه اإىل 

ال�سحافية مدر�سة وطنية تتعهد  املوؤ�س�سة  اأن تكون هذه 

من  لتحد  والكتاب  والفنيني  املحررين  وتخريج  ب�سقل 

بال�سحافة،  امل�ستغلة  العنا�سر  امللحوظ دائما يف  النق�س 

تقنيًة وحتريرا وكتابة، هذا النق�س هو الذي كان يفر�س 

ُولدت  اأن  وما  البالد،  خارج  من  العون  طلب  اإىل  اللجوء 

البحرينية  الكفاءات  من  الأ�سماء  اأ�سبحت  حتى  الأيام 

اجلريدة  �سفحات  تتبواأ  التاأهيل  وحديثة  املخ�سرمة 

لرتبي  والإخبارية؛  والثقافية  والريا�سية  ال�سيا�سية 

املو�سوعات  ملختلف  وتناول حرفيا  اأ�سلوبا  اأقالما مميزة 

ويف �ستى املجالت. وملا جاء امل�سروع الإ�سالحي جلاللة 

مزيد  اإ�سدار  على  املجتمع  �سهية  وانفتحت  حمد  امللك 

كانت  املت�سارعة  املتغريات  ملواكبة  اليومية  ال�سحف  من 

املوؤ�س�سات  احتياجات  لتلبية  املوعد  يف  الأيــام  جريدة 

والكتاب  وال�سحفيني  بالتقنيني  مدها  خالل  من  الوليدة 

ولنا يف جريدة »الوقت« املاأ�سوف على �سبابها خري مثال. 

الكّتاب  من  كثريا  اأن  الآن جند  نحن  فها  ذلك  وف�سال عن 

»الأيام«  مدر�سة  من  تخرجوا  الذين  والفنيني  واملحررين 

ين�سطون يف اأكرث من �سحيفة بحرينية وخليجية وحتى 

عربية. وهذا يف حد ذاته وظيفي يف الدللة على الأهمية 

التي باتت متثلها هذه اجلريدة. فهل اأحدث وجود جريدة 

»الأيام« فرقا يف ال�سحافة البحرينية؟ ويف هذا �سوؤال اآخر 

مهم ينبغي التوقف عنده ونحن نحتفي بذكرى ميالد هذه 

اجلريدة الغراء.

يف  نوعية  اإ�سافة  تزال-  وما   – الأيام  جريدة  كانت 

جمالت ال�سحافة عامة و�سحافة الراأي خا�سة، واأظهرت 

ال�سحافة  دنيا  يف  اأخواتها  وبني  بينها  وا�سحا  فرقا 

البحرينية واخلليجية عندما اأتاحت للفكر املتحرر فر�س 

الربوز يف امل�سهد الثقايف؛ فانعك�س هذا اخلط التحريري 

الطليعي احلداثي النري على املجتمع انفتاحا يف ظل تنامي 

يزال،  وما  املجتمع،  كان  لقد  املذهبية.  الدينية  الأ�سولية 

يف حاجة اإىل متنف�س ليربايل ُيحدث التوازن يف املجتمع 

اأنار  الذي  املتنف�س  ذاك  هي  »الأيــام«  فكانت  البحريني 

اأكالفه  لذلك  كان  وقد  كثرية.  اجتماعية  لفئات  الطريق 

اجلريدة  هذه  اختطته  الذي  النهج  كان  فقد  و�سريبته. 

املذهبني،  من  دينية  وتيارات  قوى  مع  كثريا  يتعاك�س 

غفلة  يف  الجتماعي  امل�سهد  التهمت  وال�سيعي،  ال�سني 

تتزعمه  مذهبي  حراك  من  الإقليم  يف  ميور  مبا  ان�سغاله 

باعتبارها مدخال  ال�سيا�سة  لت�سطو على  اإيران اخلمينية؛ 

كان  فلهذا  والت�سطري.  التخلف  خانة  اإىل  املجتمع  جلر 

جانب  اإىل  لهم  اجلريدة  هذه  كتاب  يت�سدى  اأن  حمتما 

بع�س  ذلك،  جراء  فتعر�س  التقدمي،  الوطني  احلراك 

اإىل رفع ق�سايا كيدية �سدهم يف  ال�سحفيني يف اجلريدة 

املحاكم، مثلما حدث مع رئي�س التحرير عي�سى ال�سايجي، 

يف  احلمد  �سعيد  الكبري  والإعالمي  ال�سحفي  والكاتب 

ق�سية ما ُيعرف بـ«وجدي غنيم«. غري اأن هذه امل�سايقات 

»الرجعية« مل تفت يف ع�سد فر�سان �سحافة الراأي يف هذه 

للجميع  لتثبت  قوة  على  قوة  زادتها  بل  الفتية  اجلريدة 

اأن ولءها الأوحد والأخري مل يكن ولن يكون اإل للبحرين 

لأن حب  واملذاهب  والفرق  الطوائف  فوق  واأنها  اجلميلة، 

والإ�سالمي  الليربايل  رحابها  يف  جّمع  اخلليفية  البحرين 

وجعلهم  ال�سابق  والقومي  ال�سابق  وال�سيوعي  املعتدل 

�سهاما نفاذة تخرق كل من يجروؤ على امل�س من مقد�سات 

ووحدتها  العتبارية،  رموزها  والأجمل:  الأجل  البحرين 

الوطنية، وتطلعها الدائم لتثبيت اأركان جمتمع املواطنة، 

فيها،  العلم  حماريب  والتعليمية  الرتبوية  وموؤ�س�ساتها 

وقيم العقل والعمل.

ال�سعور  تعميق  اإىل  يرنو  الــذي  الوطني  الكفاح 

القوى  �سد  والكفاح  م�ستمرا،  مايزال  احلقة  باملواطنة 

ومترح  ت�سرح  تزال  وما  الوطن  بهذا  �سرا  ترتب�س  التي 

لتنال من امل�سروع الإ�سالحي جلاللة امللك حمد حفظه اهلل 

ورعاه. لكن مع ما يف هذا امل�سهد من تناق�س فاإن م�سروع 

جاللة امللك الإ�سالحي هو الذي �سيب�سط كلمته. اأقول ذلك 

امل�سروع.  هذا  مبكتنزات  مطلق  واإميان  تامة  قناعة  عن 

و«الأيام« �ستبدي لكم �سحة ما اأقول.

من  املثقفة  فوة  ال�سّ من  ثلة  كانت  عاماً   25 قبل 

يف  ين�سجون  امل�سيئة  واحلروف  احلرة  الكلمة  �سناع 

وتخل�س  غريه  دون  وحدده  قارئها  حترتم  �سحيفة  جر 

له... وكانت ق�سيتها ق�سية بحرينية خال�سة لبناء وطن 

الن�سانية  �سعادة  اجل  من  طريقة  ي�سق  حر  بحريني 

حّرة  حياة  يف  وتقدمها  وتطورها  وازدهارها  البحرينية 

كرمية... وكانت جريدة )الأيام( هي ال�سحيفة البحرينية 

التي ازهرت زنابق تنويرية يف اوىل ولدتها على ايادي 

وحمققني  اأعمده  وكتاب  وخمرجني  و�سحفيني  كتاب 

التنويرية  الوطنية  البحرينية  النكهة  وكانت  بحرينيني 

طاغية التنامي يف اول ا�سدار لها... وعلى مدى 25 عاماً 

من حياتها ال�سحافية الزاخرة بوطنية نا�سعة ال�ستنارة 

و�سرد  احلــرف  ودميقراطية  الكلمة  حرية  ايقاع  يف 

تنويرية..  وطنية  تقدمية  نظر  وجهة  من  الوطن  ق�سية 

واخفافات  جتارب  بعد  حق  عن  )اليــام(  ا�سبحت  وقد 

وال�ستفادة من الخطاء ال�سوت ال�سحفي الأعلى والكرث 

معهم  يتعاطف  من  يف  ظالتهم  وجدوا  ملتلقني  جاذبية 

التنوير  تيارات  وكانت  الوطنية..  ق�ساياهم  ويتبنى 

الوطني ُت�ساكن املهنية ال�سحافية يف جريدة اليام وكانت 

عرقوا  وطنية  اقالم  يف  وطنيا  وتتوهج  ت�ساكنها  اليام 

)اليام( واحيوها وعرفتهم واجتهم.. وكانت املحّبة تتجدد 

التنا�س  متبادلة  جدلية  يف  البحريني  الوطن  حب  يف 

الوطني بني ما ُتعطيه من رحيق وعي اقالم ُكتابها وبني 

تراب  كلها م�ستمدة من  املتلقي ممن مالحظات  ُيعطيه  ما 

على  والفن  والثقافة  الدب  تيارات  عيون  ومن  البحرين 

�سعيد العامل!!

يف  احلياة  �سّنة  ايقاع  على  مت�سي  الدنيا  وكانت 

التغيري والتجديد وكانت جريدة )اليام( تتغرب وتتجدد 

اىل  وي�سمو  النغالق  يرف�س  مهني  وعي  يف  �سعوداً 

وكانت  والتحديث...  احلداثة  ايقاع  طريق  على  النفتاح 

ت�سع  التي  والتخلف  النغالق  قوى  تر�سد  اليام  جريدة 

ويف  والدميقراطية..  احلرية  قافلة  عجلة  يف  الع�سي 

الوطني كانت )اليام( يف طليعة  امليثاق وال�سالح  عهد 

املُبتهجني بذلك العهد التاريخي الذي انت�سل البحرين من 

قب�سة قانون اأمن الدول �سيء ال�سيت ودفعها على طريق 

الأيام  وكانت  والتحديث  احلداثة  يف  والتقدم  احلرية 

اجلريدة ال�سّباقة يف التحذير من قوى مرجعية داخل البالد 

ال�سالح  وم�سروع  امليثاق  امام  جتافلت  التي  وخارجها 

الوطني خوفاً وذعراً من تاأثريات هذا املنجز التاريخي يف 

احلرية والدميقراطية ونباء موؤ�س�سات املجتمع على ركائز 

دولة العدل والقانون.. كما كانت جريدة اليام حتذر من 

مّغبة الوقوع يف البوؤر الطائفية التي راحت قوي التخلف 

والرجعية حترك نرعاتها الطائفية وتدفع بها �سد م�سروع 

ال�سالح الوطني وتثري حوله املخاوف املخادعة وحتيك 

وادباء  كتاب  وكان  حوله...  ال�سكوك  وتن�سج  الكاذيب 

الوطنية  باقالمهم  دون  يت�سّ )الأيام(  جريدة  و�سحفيوا 

ويدافعون ب�سجاعة ومازلوا عن حيا�س م�سروع ال�سالح 

ملنطقة  للبحرين وامنا  لي�س  التاريخية  واهميته  الوطني 

املوقف  هذا  وكان  برمتها..  العربية  واجلزيرة  اخلليج 

الوطني من جريدة )الأيام( �سد التخلف الطائفي ونرعاته 

الطائفية  الأحقاد  وعربي  ك�سف  قد  الطائفية  الن�سقاقية 

�سيارتي  تفجري  اىل  املاأجورة  العنا�سر  بع�س  قيام  يف 

�سحيفة  وكانت  اليام..  جلريدة  ونائبه  التحرير  رئي�س 

البغ�سة  الطائفية  عيون  م�سنون يف  اليام مبثابة خمرز 

�سبية  من  الغوعاء  بح�سد  الطائفية  بالرجعية  دفع  وقد 

طائفية  �سعارات  رفعت  مظاهرة  يف  ون�سائها  الطائفية 

تدور  باأعلى �سوتها وهي  وتنادي  )اليام(  تندد بجريدة 

اىل  الولء  اي  خامنائي(  )ولئي  اليام  جريدة  مقر  امام 

الويل الفقيه خامنائي رافعة اعالم حزب اهلل واجلمهورية 

ال�سالمية اليرانية وكنت يومها داخل مقر اجلريدة ارقب 

الغل الطائفي احلاقد �سد جريدة )الأيام( يف وجوه رجال 

قميئا  طائفيا  ع�سباً  وجوههم  تت�سبب  و�سبيه  ون�ساء 

�سد جريدة اليام لأنها تكر�س عن حق ال�سدقّية الوطنية 

البحرينية �سد الطائفّية و�سد التدخل اليراين يف �سوؤون 

البحرين الداخلية!!

�سحيح ان �سهادة كاتب يف جريدة )اليام( قد تكون 

جريدة  طليعية  يف  �سك  لديه  من  ادعو  اين  ال  جمروحة 

)الأيام( يف مناه�ستها للطائفية ب�سقيها ال�سني وال�سيعي 

�سدقيه  لدى  م�ست  �سنوات  من  اخللف  اىل  يرجع  ان 

واثقة  ب�سجاعة  تدين  كانت  التي  الوطنية  اجلريدة  هذه 

اخلمينية  وبجماهرييتها  وال�سيعية  ال�سّنية  الطائفية 

فوق  البحريني  الوطن  وت�سع  وال�سلفية  والخوانية 

التي  العالمية  )الأيام(  جريدة  حملة  اأتذكرون  اجلميع 

راحوا  عندما  وال�سلفيني  امل�سلمني  الخوان  مواقع  زلزلت 

يف  اإتكفوؤا  انهم  حتى  الوطني  )الأيام(  حلم  من  ينه�سون 

جحورهم اثراً بعد عني وراحوا يلعقون خزي ادارتهم يف 

الخواين  الرهابي  يكن  ومل  )الأيام(  مع  الهدنة  التما�س 

امل�سري )غنيم( الذي اراد ان يقا�سي )الأيام( واذبه ُيطرد 

من وياأتي القرار امللكي ال�سامي ان ترباأ البحرين ان ُيدّن�س 

ار�سها باقدامة هذا الرها الخواين امل�سري املدعو )غنيم( 

�سحيفة  كل  ان  الثورة...  م�سر  يف  م�سريه  ياليف  الذي 

امام  امرها  حتزم  ان  الوطن  م�ستوى  على  ق�سية  حتمل 

موقفني موقف عدمي مت�سدد.. وموقف وطني م�سوؤول... 

والقرتاب  ال�سلطة  ثقة  ك�سب  عينية  ت�سب  ي�سع  موقف 

منها وفق �سيا�سة املرونه يف فن املمكن وطنياً... وموقف 

مطلق  موقف  الوطنية يف  ان  يتوهم  متطرف  عدمي  اآخر 

�سد ال�سلطة ان ل مطلق يف املوقف ال�سحايف وامنا املوقف 

وكتابها...  ال�سحيفة  وطنية  �سواب  ُيحدد  الذي  الن�سبي 

ان ا�سكالية ك�سب ثقة ال�سلطة وك�سب ثقه اجلماهري وطنياً 

ا�سكاليُة عملية معقدة و�ساقه... ال ان ك�سب ثقة ال�سلطة 

الوطني  املوقف  جامع  يجمعهما  �سوهية  اجلماهري  وثقة 

من ال�سلطة ومن اجلماهري.. وهنا تاأتي ح�سا�سية املوقف 

ال�سحايف... ال ان حماولة ك�سب ال�سلطة وال�ستيالء على 

نب�س قلبها وتعقيمه �سحافياً من ف�ساد املف�سدين ودفعها 

اأجدى وطنيا بكثري  الوطن وتقدمه ورفعته  اىل ما يخدم 

من ان ي�ستويل على قلب ال�سلطة اآخرون يدفعون بها يف 

الوفا�س  اخلالية  ال�سمائر  وذوي  املف�سدين  ف�ساد  دوائر 

وطنياً من خفقة واحدة من خفقات قلوبهم!!

والنظرة  الن�سّبية  ال�سحافية  املهنية  النظرة  بني  ان 

املهنة  خطاأ  يف  احدهما  طريقان  املطلقة  ال�سحافية 

ال�سحافية والآخر يف �سواب املهنة ال�سحافية وارى اليام 

يف مهنية �سيا�ستها ال�سحافية مت�سك باملهنية ال�سحافية 

�سد  وطنيا  ظهرها  وتدير  الوطنية  نظرتها  يف  الن�سبية 

اكرث  يف  ال�سواب  كان  ولذا  ال�سحافية...  املهنية  مطلق 

الأحوال يتجدد عندها مهنيا يف نظرتها الن�سبية لل�سلطة 

البناء  يف  واي�سا  الن�سبية  جتلياتها  وابعاد  ال�سيا�سية 

الجتماعية  والعدالة  احلرية  عامل  واقتحام  والتطوير 

بركائز ن�سبية ولي�س بركائز مطلقة!!

العمل  من  عاماً   25 مدى  وعلى  )الأيام(  جريدة  ان 

ال�سحايف الوطني املثابر يف جديته واحلادب على تطوير 

النجاح  ادواته وطنيا وهو بال�سبط هذا  ملكات ومواهب 

بحرينيا  وطناً  يتجلى  الذي  البحريني  ال�سحايف  املهني 

كانت  عاماً  وعلى مدي 25  )الأيام( حقاً  حراً يف جريدة 

دماء الوطن جتري يف عروق جريدة اليام!!

�صتبدي لك االأيام..!!

25 عامًا يف مهّنية �صحافية متاألقة!

عثمان املاجد

اإ�ضحاق ال�ضيخ يعقوب

جمل�ش اإدارة  اجته 

اإىل اأن تكون هذه 

املوؤ�ض�ضة ال�ضحافية 

مدر�ضة وطنية 

تتعهد ب�ضقل 

وتخريج املحررين 

والفنيني والكّتاب 

لتحد من النق�ش 

امللحوظ دائما يف 

العنا�ضر امل�ضتغلة 

بال�ضحافة

ارى »الأيام« يف 

مهنية �ضيا�ضتها 

ال�ضحافية مت�ضك 

باملهنية ال�ضحافية 

الن�ضبية يف نظرتها 

الوطنية وتدير 

ظهرها وطنيًا 

�ضد مطلق املهنية 

ال�ضحافية
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»                 « حتتفل باليوبيل الف�ضي وتكّرم قدامى ال�ضحفيني

ال�صايجي: �صكلت منعطفًا يف تاريخ ال�صحافة البحرينية
مبنا�شبة  احتفالً  »الأيام«  موؤ�ش�شة  اأقامت 

اليوبيل الف�شي لل�شحيفة حيث �شدر العدد الأول 

من اجلريدة يف ال�شابع من مار�س من عام 1989، 

الأيام  موؤ�ش�شة  مبقر  اأقيم  الذي  الحتفال  ح�شر 

يف اجلنبية جنيب بن يعقوب احلمر رئي�س جمل�س 

اإدارة موؤ�ش�شة الأيام ونائب رئي�س جمل�س الإدارة 

اإدارة  واأع�شاء  ال�شايجي  عي�شى  التحرير  رئي�س 

التحرير ومنت�شبو ال�شحيفة والعاملون فيها.

واألقى عي�شى ال�شايجي كلمة يف بداية احلفل 

اجلهود  ومقدًرا  �شاكًرا  باحل�شور  فيها  رحب 

انطالقتها،  منذ  بال�شحيفة  العاملون  بذلها  التي 

موؤكداً اأن �شحيفة الأيام �شكلت منعطفاً يف تاريخ 

�شاهمت  كما  �شدورها  منذ  البحرينية  ال�شحافة 

يف تاأهيل وا�شتقطاب الكوادر البحرينية، واأ�شاف 

اأن ما حققته �شحيفة الأيام من متيز وتقدم جاء 

بف�شل جهود العاملني فيها.

كما هناأ ال�شايجي موظفات ال�شحيفة مبنا�شبة 

الذي  املهم  بالدور  م�شيداً  العاملي،  املراأة  يوم 

تلعبه يف مهنة ال�شحافة، متمنياً لهم دوام التقدم 

والرقي يف حياتهم املهنية، ويف نهاية احلفل قام 

احلمر  يعقوب  بن  جنيب  الإدارة  جمل�س  رئي�س 

بتكرمي املوظفني الذين ق�شوا 25 عاماً يف خدمة 

ال�شحيفة.
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ومتابعتي  م�ساركتي  »بحكم  العمادي  حممد  النائب  ال�سالمي  املنرب  كتلة  ع�سو  قال 

واطالعي على �سحيفة الأيام، فاإنني اأقول بكل �سدق واأمانة، باأن ال�سحيفة اأعطت دفعة 

قوية لل�سحافة البحرينية عرب ما تطرحه من موا�سيع تهم القارئ واملواطن ب�سكل عام، 

اإذ تالم�س همومه وم�ساكله املعي�سية«. واأ�ساف »اأما يف ال�سق املتعلق باجلانب الربملاين، 

فاإن جريدة الأيام لها خ�سو�سية يف تغطية اجلل�سات النيابية واجلل�سات وامللفات املمهمة 

الربملان، وذلك من خالل �سحافيني موؤهلني ومطلعني على وقائع  اأروقة  واملختلفة داخل 

العمل الربملاين وخلفياته القانونية والد�ستورية، مبا ميكنهم من التميز«.

وقال العمادي: ُيح�سب لـ »الأيام« ب�سكل كبري املهنية الكبرية التي تتمتع بها يف نقل 

اآراء اجلميع دون ان تتبع توجهات معينة، ذلك اأنها تاأخذ الراأي والراأي املخالف اأياً كان 

دون اأن تتبع نهج الراأي الذي يوؤيد توجهات معينة، وهي اإحدى اأهم املميزات التي جتعل 

من اجلريدة ذات م�سداقية.

واأو�سح ان التغطيات التي تقوم بها جريدة الأيام ب�سكل عام ممتازة، م�سريا اإىل اأننا 

بحاجة اإىل مثل هذا الطرح املعتدل والذي ياأخذ بكل الآراء والتي ترقى ب�سحافتنا من خالل 

املهنية واحلرفية ال�سحفية.

�ضحفيوها مطلعون على الوقائع بدقة.. العمادي:

ــــل الــــــرملــــــاين ــــم ــــع ــــل اأعــــــــطــــــــت دفــــــعــــــة ل

حممد العمادي

�ضّباقة يف مواكبة التطور التكنولوجي.. ال�ضلي�ش:

واأخـــبـــارنـــا ــيــاتــنــا  فــعــال ــان  ــص ــ� ــت اح يف  االأوىل  كــانــت 

ومنذ  كانت  »الأيام«  جريدة  اإن  ال�سلي�س  يعقوب  الفاحت  �سباب  ائتالف  رئي�س  قال 

تاأ�سي�سها اإ�سافة نوعية لل�سحافة يف البحرين، ل�سيما يف الفرتة التي حلقت اإطالق امل�سروع 

الإ�سالحي جلاللة امللك يف اململكة.

مو�سحاً  ال�سيا�سية،  التيارات  ملختلف  منرباً  زالت  ول  كانت  الأيام  اأن  ال�سلي�س  واأكد 

احت�سانها  التي  الأوىل  كانت  الأيام  �سيحفة  فاإن  الفاحت،  �سباب  كائتالف  لنا  »بالن�سبة 

لفعالياتنا واأخبارنا واإظهار جتربتنا على ال�ساحة، حيث اأعطتنا امل�ساحة الكافة من خالل 

توجه  الأخرية  الفرتة  يف  خا�سة  املالحظ  »من  وتابع:  ال�سيا�سي«.  اجلانب  يف  �سحفاتها 

التقنيات  ا�ستخدام  يف  للمبادرة  مثالً  لتكون  املتقدمة،  التقينات  ل�ستخدام  الأيام  �سحيفة 

بث  عرب  التكنولوجيا  مع  والتعاطي  اجلماهريي،  الت�سال  و�سائل  مع  والتفاعل  احلديثة، 

الأخبار من خالل برامج الهاتف النقال، ف�سالً عن النقل املبا�سر، الأمر الذي يجعل الأيام اأمام 

ر�سيد كبري ي�ساف حل�سابها يف جمال اإدخال التقنية ومواكبة التطورات يف جمال الإعالم«.

اإتاحة الفر�سة ملختلف  اأن الأيام خ�سو�ساً يف الفرتات الأخرية، كانت �سباقة يف  واأكد 

التيارات يف الن�سر، الأمر الذي يجعلنا م�سرين وداعني با�ستمرار اإىل اأن حتظى ال�سحافة 

البحرينية بحريات اأو�سع، واأن يكون قانون ال�سحافة الذي تعطل كثرياً موجوداً على اأر�س 

الواقع، واإزالة كل العقبات التي تقف اأمام اإ�سداره، على اأن ي�سمن القانون اجلديد حقوق 

ال�سحافيني ب�سورة عامة. يعقوب ال�سلي�س

 حممود النامليتي:

»                           « حركت ملف تطوير �صوق املنامة

هناأ نائب رئي�س اللجنة الأهلية لتطوير �سوق املنامة القدمي 

الف�سي،  يوبيلها  مبنا�سبة  الأيام  �سحيفة  النامليتي  حممود 

موؤكداً اأن هذه الذكرى الطيبة فر�سة لتقدمي اأجمل عبارات ال�سكر 

ل�سحيفة الأيام على الدور الإعالمي الريادي التي تقوم به.

وقال النامليتي: »اإن الأيام القت�سادي لعبت دوراً حمورياً 

ال�سعبية ل�سيما تطوير  الأ�سواق  اأهمية تطوير  اإبراز ق�سية  يف 

�سوق املنامة القدمي اإذ كانت اأ�سبه بالرئة التي يتنف�س امل�سروع 

من خاللها، فقد واكبت ال�سحيفة امل�سروع منذ انطالقته ون�سرته 

على �سدر �سفحاتها مما كان لذلك اأبلغ الأثر يف اإي�سال الر�سالة 

املرجوة«.

وتابع النامليتي: »اإن ال�سحيفة اآمنت بدور الأ�سواق ال�سعبية 

و�سوق املنامة، واأدركت اأهمية اإنها�س هذه الأ�سواق مما جعلها 

الأهلية  اللجنة  م�ساعي  وتدعم  ال�سوق  تطوير  مل�سروع  تنت�سر 

واجتماعاتهم  فعالياتهم  وحت�سر  معهم  وتقف  ال�سوق  لتطوير 

وتتابع نتائجها«.

تو�سل  اأن  ا�ستطاعت  القت�سادي  »الأيام  اأن  واأو�سح 

م�سروعاً  ليكون  املنامة  �سوق  تطوير  باأهمية  املتعلقة  الر�سائل 

يدر دخالً وي�ستقطب ال�سياح وامل�ستثمرين وي�سغل البحرينيني، 

وا�ستطاعت اأن حترك املياه الراكدة ب�ساأن م�سروع تطوير ال�سوق 

اأو  املرافق  اأو  باملواقف  يتعلق  فيما  �سواء  املختلفة  اأبعاده  يف 

الإنارة اأو تنظيم الفعاليات وما �سابه ذلك«.

وزاد قائالً: »اأتذكر كيف كان الوقع عندما تن�سر الأيام تقريراً 

ات�سالت  نف�سه  اليوم  نتلقى يف  كنا  لأن�سطتنا حيث  اأو تغطية 

من م�سوؤولني كبار ب�ساأن امل�سروع، وهو ما يدلل على اأن الأيام 

القت�سادي �سحيفة مرموقة مقروءة على نطاق وا�سع ويهتم بها 

ال�سا�سة وامل�سوؤولون وكبار رجالت الدولة«.

الأيام  توا�سل  باأن  �سعادته  عن  النامليتي  حممود  واأعرب 

اأن  موؤكداً  عمرها،  من  ال�سنوات  هذه  خالل  وتاألقها  عطاءها 

منا�سبة ذكرى اليوبيل الف�سي لل�سحيفة ذكرى عطرة و�سعيدة 

كما  ق�ساياهم  وتبنت  الأيام  خدمتهم  الذين  النا�س  من  للكثري 

اأ�سحاب  من  الكثري  يهم  الذي  املنامة  �سوق  تطوير  ملف  تبنت 

الأعمال والتجار واأ�سحاب املحالت والأ�سر التجارية.

تاألقاً  وتزداد  تتقدم  الأيام  جند  باأن  الأمل  »يحدونا  وقال: 

الق�سايا  مع  الوقوف  يف  ت�ستمر  واأن  يوم،  بعد  يوماً  وعطاء 

والنماء  والتطوير  احللول  و�سع  على  ي�ساعد  مبا  الوطنية 

والزدهار«.

اأزايد  »ل�ست  قال:  واملهنية  الفني  باجلانب  يتعلق  وفيما 

اأف�سل  على ال�سحيفة لكن نهجها حيادي مهني و�سحفييها من 

الفرتة  »خالل  قائالً:  وتابع  و�سدقاً«.  ودقة  اأخالقاً  ال�سحفيني 

ت�سكيل  وبعيد  القدمي  املنامة  �سوق  تطوير  مل�سروع  الأخرية 

اللجنة الأهلية تعاملت مع الكثري من ال�سحفيني ووجدت الأيام 

حممود النامليتيمتميزة يف تعاطيها والتزامها ودقتها«.



باقات زهور وهدايا متنوعة وبرقيات تهنئة من  »الأيام«  تلقت 

للن�شر  »الأيام«  موؤ�ش�شة  احتفال  مبنا�شبة  ال�شخ�شيات  من  عدد 

باقة  »الأيام«  »الأيام«، وقد تلقت  الف�شي ل�شدور جريدة  باليوبيل 

ورد من وزير الإ�شكان املهند�س با�شم بن يعقوب احلمر كتب فيها 

»اأطيب التهاين وخال�س التربيكات مبنا�شبة اليوبيل الف�شي ل�شحيفة 

والعالم  العامة  العالقات  رئي�س  من  اخرى  ورد  وباقة  »الأيام««، 

بوزارة ال�شكان هيثم �شامي كمال معلقاً فيها »اأطيب التهاين وخال�س 

التربيكات مبنا�شبة اليوبيل الف�شي ل�شحيفة »الأيام«.

كما تلقت الأيام باقة ورد من وزير الدولة ل�شوؤون الكهرباء واملاء 

اآيات التهاين والتربيكات مبنا�شبة احتفال جريدة  جاء فيها »ا�شمى 

»الأيام« باليوبيل الف�شي لتاأ�شي�شها، متمنياً لل�شحيفة والقائمني عليها 

دوام التوفيق وال�شداد واملزيد من العطاء والزدهار«.

وبعث حمافظ املحرق �شلمان بن عي�شى بن هندي برقية تهنئة جاء 

فيها »حتية لكم يف عامكم اخلام�س والع�شرين، هذه العوام التي حملت 

من خاللها جريدتنا الغراء يف طياتها ال�شوت الوطني والكلمة ال�شادقة، 

متمنني لكم كل التقدم والرقي يف �شبيل خدمة وطننا العزيز«.

وتلقت »الأيام« برقية تهنئة من رئي�س �شركة اخلليج ل�شناعة 

البرتوكيماويات عبدالرحمن جواهري جاء فيها: »ي�شرين بال�شالة 

عن نف�شي ونيابة عن زمالئي اع�شاء الدارة التنفيذية يف ال�شركة ان 

اعرب ل�شعادتكم عن خال�س التهنئة القلبية مبنا�شبة الذكرى اخلام�شة 

والع�شرين لتاأ�شي�س �شحيفتكم الغراء »الأيام«، متمنني للقائمني على 

هذه ال�شحيفة املتطورة كل النجاح والتوفيق يف �شبيل اثراء الثقافة 

ال�شحفية للمواطنني واملقيمني يف مملكتنا احلبيبة، موؤكدين دعمنا 

وم�شاندتنا الدائمة لكم«.

باقة ورد م�شحوبة ببطاقة  ال�شهابي  اإبراهيم  كما بعث د. فهد 

لل�شحيفة  الف�شي  اليوبيل  لكم  ابارك  اأن  »ي�شرين  فيها  كتب  تهنئة 

العاملني يف  لكم وجلميع  مع خال�س حتياتي  البحرين،  الأوىل يف 

�شحيفتنا الغراء«.

كما تلقت »الأيام« باقات ورد وهدايا متنوعة من كل من: »�شفري 

اململكة العربية ال�شعودية د. عبداهلل بن عبدامللك اآل ال�شيخ، الرئي�س 

التنفيذي لهيئة تنظيم �شوق العمل د. اأ�شامة العب�شي، املدير التنفيذي 

مبعهد البحرين للتنمية ال�شيا�شية د. يا�شر العلوي، الرئي�س التنفيذي 

ل�شركة ديار املحرق عارف هجر�س،ع�شو جمل�س املحرق البلدي خالد 

بوعنق، رئي�س جمل�س الأمناء د. حممد عبدالغفار، جمموعة عبداجلبار 

الكوهجي »ق�شم الت�شويق«،جموعة �شركات يو�شف بن اأحمد كانو، 

العالقات  مدير  توفيقي  زهري  الجتماعية،  اخلريية  املرخ  جمموعة 

العامة ب�شركة اخلليج للبرتوكيماويات، الع�شو املنتدب ل�شركة منارة 

للتطوير د. ح�شن الب�شتكي والنا�شط الجتماعي اأ�شامة ال�شاعر«.

»              « تتلقى التهاين وباقات الورد مبنا�صبة اليوبيل الف�صي على اإ�صدارها
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ال�سفري ال�سوداين

حتتفل  ـــام  الأي و�سحيفة  ي�سعدين 

بخال�س  لكم  اتقدم  ان  الف�سي  باليوبيل 

اهلل  من  راجيا  المنيات،  واجمل  التربيكات 

ال�سحة  نعمة  عليكم  يدمي  ان  القدير  العلي 

النجاح  من  مزيد  اىل  ويوفقكم  والعافية 

والتوفيق.

انوه  ان  املنا�سبة  بهذه  يل  ويطيب 

�سحيفة  حققتها  التي  املوفقة  بامل�سرية 

املا�سية  عاما   25 الـ  خالل  الرائدة  الأيام 

من العطاء والتفاين واملهنية العالية والتي 

واإقليميا  حمليا  تقديرا  خاللها  من  نالت 

امل�سهد  يف  مرموقة  مكانة  وك�سبت  وا�سعا، 

العالمي ململكة البحرين ال�سقيقة.

واإذ اأجدد لعنايتكم التهاين بهذه الذكرى 

لأوكد  ال�سانحة  هذه  اغتنم  فاإنني  الهامة، 

معكم  التعاون  من  مزيد  على  حر�سنا  لكم 

دعما لو�سائج الخوة ال�سادقة التي جتمع 

�سعبينا وبلدينا ال�سقيقني.

ال�ضفري ال�ضوداين:

»             « ك�صبت مكانة مرموقة يف امل�صهد االإعالمي البحريني

»                « قوة واحرتافية

مـــ�صـــــــرقــــــًا عــــامـــــًا  و25  مــــا�صـــيـــــًا  عــــامـــــًا   25
 نبارك ل�سحيفة “الأيام” البحرينية م�سوارها احلافل طوال 25 عاما من العطاء والتميز يف تناول الق�سايا القت�سادية وال�سيا�سية والجتماعية الفكرية، متمنني لها مزيدا من التطور ملواكبة كل 

ما هو جديد يف جمال ال�سحافة والإعالم، ولعلي هنا اتذكر قبل 25عاماً عندما جاءين الخ خليل يو�سف وهو زميل كان يعمل معي يف غرفة جتارة و�سناعة البحرين ليزف يل نباأ مبادرة �سعادة وزير 

الإعالم اآنذاك املرحوم طارق عبدالرحمن املوؤيد بنباأ تاأ�سي�س “الأيام” وت�سكيل اأول جمل�س اإدارة لها واختياره مع زمالئه وزميالته كاأع�ساء اأول جمل�س جلريدة “الأيام” التي اتخذت من منطقة اجلفري 

مقراً لأعمالها، وكم كانت بداية �سعبة يف تلك املرحلة ولكن “الأيام” ا�ستطاعت احت�سان الكفاءات البحرينية املدربة واملبدعة، كما ا�ستطاعت خالل �سنوات معدودة من اإعداد الكوادر الب�سرية املوؤهلة 

التي احتلت اليوم املكانة املرموقة يف البالد.

وتطورت جريدة الأيام حتى اأ�سبحت موؤ�س�سة الأيام للطباعة والن�سر لها العديد من الإ�سهامات البارزة وال�سباقه كاإحدى اجلرائد التي خ�س�ست ملتقيات منتظمة مثل املجال�س الرم�سانية ودعمها 

الالفت للفئات املختلفة يف كافة مناحي احلياة مبملكة البحرين.

ولعلي اأُ�سجل �سهادتي هنا، رغم ان �سهادتي يف �سحيفة “الأيام” تعترب جمروحة، اإل انها حقيقة ظلت ت�سكل تواجدا م�ستمرا يف جميع الفعاليات واملنا�سبات التي تنظمها المانة العامة لحتاد غرف 

دول جمل�س التعاون اخلليجي، ويف الفعاليات التي تهتم بق�سايا املواطن اخلليجي، ومل يكن التواجد من اأجل الظهور امنا �ساحب ذلك قوة ومو�سوعية واأكرث �سمولية يف الطرح عند تناول تلك الق�سايا 

بكل احرتافية ومهنية اعالمية يقودها حمررون كتاب واأدباء جتود اناملهم بتجربة اعالمية رائدة

ونحن يف المانة العامة لالحتاد اأكرث �سعادة وحر�سا ملد اوا�سر التعاون مع “الأيام” وبقية و�سائل العالم املقروءة وامل�سموعة، تعاون اأ�سا�سه م�سداقية املعلومة واحرتافية ومهنية الطرح، نحو 

هدف واحد وهو خدمة القت�ساد واملواطن اخلليجي. فالأمانة العامة بحاجة جلهود العالم مبختلف تخ�س�ساته من خالل تواجده املتوا�سل جنباً اإىل جنب مع المانة يف فعالياتها ومنا�سباتها، فكل منا 

يكمل الآخر.

واننا يف هذه املنا�سبة نتطلع اىل توا�سل جريدة اليام وتطورها ومنائها وان تعمل على درا�سة افاق العالم امل�ستقبلي واأهمية تطويرها اىل جانب تنوع ا�سداراتها خا�سة تلك التي تتعلق باإ�سدار 

جملة اقت�سادية متخ�س�سه ت�ستفيد من التجارب العاملية، كما نتطلع اإىل اأن تتبنى جريدة الأيام املنرب ال�سحفي اخلليجي فيكون على �سكل فعالية يبحث فيها الإعالم مرئياته وت�سوراته نحو التحديات.

ختاما.. مزيد من التميز والبداع جريدة “الأيام” وللعاملني فيها من حمررين و�سحفيني وكتاب واإداريني وفنيني وانتم تخطون اخلطوة الثانية نحو اليوبيل الذهبي، فنحن نعترب الـ 25 عاما املا�سية 

من عمر “الأيام” اخلطوة الأوىل، وقد كانت موفقة وحافلة بالإجنازات وناأمل ان تكون اخلطوه الثانية 25 القادمة اأف�سل مب�سيئة اهلل.
عبدالرحيم نقي
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