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الخميس: اإلعالم البحريني شريك في التنمية

ملك البحرين يحوز جائزة
 الملتقى اإلعالمي العربي

مخيم ربيعي لسكان ومساهمي مشرف في الجليعة

بورحمة: انطالق مخيم مشرف 
الترفيهي الجمعة والسبت المقبلين

بدء التسجيل لمجلس سماع وقراءة 
كتاب مشكاة المصابيح للتبريزي اليوم

ليلى الشافعي
أكد مدير إدارة الثقافة اإلس���امية بوزارة األوقاف والش���ؤون 
اإلسامية بدر السنني التزام اإلدارة باملضي قدما في تكثيف منهجيتها 
الثقافية والفكرية والدعوية التأصيلية التي ترسم رؤية أخاقية 
وقيم���ة واعية، تبرز ما للعمل الدع���وي من ثقل معرفي من الفكر 
الصائب والنظر الس���ديد القادر على تهذيب األخاق واكتس���اب 
ملكاته���ا والتي تكمن وراءها ينابيع نقية وش���املة، توثق الصلة 
بني املسلم وتعاليم دينه احلنيف في سماحة واعتدال تطيب املرء 
روحا وبدنا وتكمله دنيا ودينا، جاء ذلك عقب دعوة السنني حملبي 
احلديث النبوي الش���ريف للمبادرة للتس���جيل في مجلس سماع 
وقراءة كتاب »مش���كاة املصابيح للخطيب التبريزي« على ضيفي 
إدارة الثقافة اإلس���امية مسند مكة املكرمة فضيلة الشيخ العامة 
عبداحلق عبدالوكيل الهاشمي، ومسند الهند فضيلة الشيخ العامة 

د.محمد أنصاري األعظمي.
وبني الس���نني ان باب التس���جيل في املجلس مفتوح للجنسني 
اعتبارا من اليوم ولغاية 17 اجلاري، وذلك من خال إرسال صورة 
البطاقة املدنية مع رقم الهاتف النقال على الفاكس التالي: 22473709 

حتى يتم حجز مكان اجللوس.
وأوضح السنني ان مجلس السماع سيعقد في مسجد الدولة الكبير 

20 اجلاري حتى 24 اجلاري يوميا عقب صاة العصر مباشرة.

وجهت اللجنة االجتماعية في جمعية مشرف التعاونية الدعوة 
الهالي منطقة مشرف وضاحية مبارك العبداهلل حلضور مخيمها 
الربيعي الذي سيقام مساء يومي اجلمعة والسبت املقبلني وسيشمل 
العديد من الفقرات والعروض الفنية املنوعة والوصات الغنائية 
والشعبية الفنية مبش���اركة احدى الفرق الفنية الى جانب اقامة 

املسابقات واالنشطة الترفيهية املتنوعة.
واشار نائب رئيس مجلس االدارة ورئيس اللجنة االجتماعية 
صاح بورحمة انه بتوجيهات من مجلس االدارة ورغبة من سكان 
املنطقة واملساهمني بدأنا باستعدادات مكثفة النطاق انشطة مخيم 
مش���رف الترفيهي في منطقة اجلليعة في الفترة من 18 وحتى 19 

اجلاري ليأتي متزامنا مع احتفاالت الكويت باالعياد الوطنية.
وق���ال: مت التحضير واالعداد النش���طة املخيم التي ستش���مل 
مش���اركة فرقة السنافر للعروض الفكاهية االستعراضية وتقدمي 
جميع اخلدمات واأللعاب واملسابقات لاطفال والكبار بجو اسري 
ترفيهي اجتماعي، مؤكدا ان االنش���طة واخلدمات والبرامج التي 
يقدمها مجلس االدارة البناء املنطقة واملس���اهمني هي اكثر بكثير 

مما مت ذكره وكان عام 2009 حافا بذلك.

امللتقى  اعلنت هيئ����ة 
االعامي العربي عن منح 
صاحب اجلالة امللك حمد 
بن عيسى آل خليفة ملك 
البحرين اجلائزة العربية 
لابداع االعامي عن »روح 
املبادرة االيجابية جتاه دعم 
احلري����ات االعامية« وما 
اثمرت عنه سياسات دعم 

احلريات االعامية التي انتهجتها اململكة منذ تولي جالة امللك حمد بن 
عيسى احلكم قبل عشر سنوات، والتي كانت سببا مباشرا خللق مناخ 
عام متائم مع رغبات التطوير والتحديث والنهضة وداعما لها بقوة، 
ليس فقط على املستوى االعامي وامنا في شتى املجاالت والقطاعات 
في اململكة باالضافة الى تقنني التشريعات والقوانني وتطويرها مبا 
يفتح آفاقا كبيرة من مساحة احلرية والتي جاءت جميعها بتوجيهات 
س����امية من قبل جالة امللك، علما بأنه س����يتم التكرمي خال الدورة 
الس����ابعة من اعمال امللتقى االعامي العربي الذي تستضيفه الكويت 
في الفترة من 25 حتى 27 ابريل املقبل والذي يقام حتت رعاية سمو 

رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
وتأتي هذه اجلائزة في اطار حرص هيئة امللتقى االعامي العربي 
على ابراز املجهودات والسياس����ات التي من ش����أنها ان تس����اهم في 
توفير البيئة الصاحلة للتنمية، كما تركز الهيئة على دور احلكومات 

وسياساتها في دعم احلريات ودعم العمل االعامي االيجابي.
وشهدت مملكة البحرين خال العشر سنوات االخيرة ازدهارا ومنوا 
في العديد من القطاعات املختلفة السيما االعام، وفي ذلك داللة قاطعة 
على وجود خطة محددة االهداف ورؤية استراتيجية تنموية استطاعت 
اململكة من خالها ان حتقق قفزة تنموية جيدة، وكان دعم احلريات 
من ابرز هذه السياسات التي ساهمت في دفع االعام البحريني نحو 

املساهمة بشكل فاعل في تنمية املجتمع واحداث التطور املطلوب.
ويأتي ذلك انطاقا من اميان القيادة السياسية في مملكة البحرين 
ممثلة في حضرة صاحب اجلالة امللك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
البحرين بأنه ال ميكن ان تتطور املجتمعات وتنمو اال من خال القنوات 
االعامية اجلادة التي تنشد تطوير مجتمعها وتنويره والنهوض به 
كليا، ولكي تقوم ه����ذه القنوات االعامية بهذا الدور فهي حتتاج الى 
احلرية كدعامة اساس����ية من دعائم العمل االعامي الس����ليم وهذا ما 
مت توفيره في اململكة لوس����ائل االع����ام البحرينية كي تقوم بدورها 
على أكمل وجه وان تكون العبا رئيس����يا وشريكا اساسيا في تنمية 

مملكة البحرين.
وصرح االمني العام لهيئة امللتقى االعامي العربي ماضي اخلميس: 
ان االمان����ة العامة للجائزة العربية لاب����داع االعامي قد وجدت في 
اململكة منوذجا اعاميا مشرقا يجب تسليط الضوء عليه وذلك نظرا 
ملا استطاعت اململكة حتقيقه في السنوات القليلة املاضية سواء على 
مس����توى احلريات التي اضافت للمش����هد االعامي البحريني الكثير 
من الفاعلية والقوة واملشاركة، او على باقي املستويات اقتصادية او 

سياسية او اجتماعية او ثقافية.
واشار اخلميس الى جائزة البحرين حلرية الصحافة التي مت االعان 
عنها خال انشطة ملتقى قادة االعام العربي االول الذي نظمته هيئة 
امللتقى االعامي العربي والذي استضافته مملكة البحرين في ديسمبر 
املاضي 2009، وان هذه اجلائزة ف����ي حقيقتها تعتبر تأصيا ملبادئ 
احلرية في العمل الصحافي وتش����جيعا لاقام احلرة التي تس����اعد 
املجتمع على النهوض بش����كل كبير، كما تعتب����ر هذه اجلائزة ايضا 
داللة كبرى على حرص اململكة على توفير االجواء املناس����بة لابداع 

واملشاركة الشعبية الفعالة.

ماضي اخلميس

امللك حمد بن عيسى آل خليفة


