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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
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 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
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.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
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 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
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 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh
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 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
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 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
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 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG
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…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
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 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe
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(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |
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 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód
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 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
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 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’
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ــارس الـــجـــاري انـــطـــواء الـــذكـــرى الــعــشــريــن  ــ ــادف شــهــر مـ ــ صـ
لجريمة الغزو األمريكي للعراق )مارس 2003(، وهي  الجريمة 
التي ارتكبت من دون أي مسوغ قانوني وال حتى أسباب مقنعة، 
وأعــنــي هنا تــحــديــدا كــذبــة »أســلــحــة الــدمــار الــشــامــل الــعــراقــيــة«، 
وهي الكذبة التي فضحتها الجريمة نفسها، هذه الكذبة لوحت 
الجريمة  هذه  الرتكاب  تحضريهم  خالل  وحلفاؤها  أمريكا  بها 
وعملوا جاهدين من أجل تسويقها في أوساط المجتمع الدولي 
على  الحصول  أجل  من  والتلفيقات  األكاذيب  بمختلف  ودفعوا 
ــذه الــجــريــمــة عــبــر مــجــلــس األمـــن  الــغــطــاء الــشــرعــي لتنفيذ هـ
الدولي، إال أن جميع هذه المساعي أخفقت في الحصول على 
الراحل  األمريكي  الخارجية  وزيــر  كبسولة  حتى  الغطاء،  هــذا 
كولن بأول لم تساعد على تحويل المواقف المعارضة للغزو إلى 

مواقف مؤيدة.
رغم المعارضة الدولية الواسعة لمشروع الغزو الذي أعدته 
الدولتين  حلفاء  أقــرب  معارضة  ذلــك  في  بما  ولندن،  واشنطن 
وعــلــى رأســهــم فــرنــســا الــتــي تــصــدت لــلــمــحــاوالت األمــريــكــيــة في 
مجلس األمن الدولي، إلى جانب دول مؤثرة أخرى مثل روسيا 
المعارضة  هـــذه  لــكــن  الشعبية،  الــصــيــن  وجــمــهــوريــة  االتــحــاديــة 
الدولتين  عاصمتي  فــي  الجماهيرية  واالحــتــجــاجــات  الــواســعــة 
)أمريكا وبريطانيا( لم تثن واشنطن عن الذهاب في مخططها 
التدميري الذي بيتته وخطط له وجاء إليها على طبق من ذهب 
ذهبت  حيث  الشقيقة،  الكويت  لدولة  الــعــراق  غــزو  جريمة  بعد 
تنفيذ  إلى  بريطانيا  خلفها  ومن  األمريكية  المتحدة  الواليات 
في  ســواء  المدمرة مستمرة،  آثارها  مازالت  التي  الجريمة  هذه 

الداخل العراقي أو على األوضاع اإلقليمية.
هدف  لتحقيق  تسعى  األمريكية  المتحدة  الــواليــات  كانت 
استراتيجي من وراء غزو العراق، وهو هدف قد تحقق كما أرادت، 
ويفوق من حيث أهميته المستوى االستراتيجي، هدف إسقاط 
نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وإزاحة حزب البعث 
العربي االشتراكي الحاكم عن سدة الحكم، ألن إسقاط النظام 
هو أوال مسؤولية الشعب العراقي وحده، وهو قادر على تحقيقه 
بغض النظر عن كلفة الثمن الذي سيدفعه، أمريكا تريد تحقيق 
هدف أهم من ذلك، يتمثل في تدمير الدولة الوطنية العراقية 
وتشريح المجتمع العراقي عموديا، وهو ما تحقق بالفعل، حيث 
ال وجود يذكر لدولة قادرة على حماية وصون السيادة الوطنية، 
وهي حتى اليوم وبعد مرور عقدين على تدمير الدولة العراقية، 
تــبــقــى عـــاجـــزة عـــن تــحــقــيــق الـــســـيـــادة الــحــقــيــقــيــة، فــيــمــا تــحــول 
والــنــزاعــات  الــصــراعــات  تمزقه  مجتمع  إلــى  الــعــراقــي  المجتمع 
هو  المجتمعية  المكونات  هــذه  هــم  وبــات  والعرقية،  الطائفية 
الهوية  حساب  على  مصالحها  وتحقيق  الضيقة  الهوية  تثبيت 

الجامعة ومصالح جميع المكونات من دون أي تمييز.
ــذي دفـــع الثمن  صــحــيــح أن الـــعـــراق كـــدولـــة وشــعــب هـــو الــ
األكبر والباهظ، بشريا واقتصاديا ووطنيا بسبب هذه الجريمة 
هذه  لكن  والشعب،  الدولة  مستقبل  على  المدمرة  وتداعياتها 
الــتــداعــيــات لــم تنحصر فــي الــداخــل الــعــراقــي، بــل امــتــدت إلى 
الــعــربــيــة هي  ــى، فــالــشــعــوب  ــ بــالــدرجــة األولـ محيطه اإلقــلــيــمــي 
وآثــار  أضــرار  من  الغزو  تداعيات  عن  نجم  ما  تحملت  األخــرى 
الشعوب  من  العديد  لدى  المجتمعية  األنسجة  على  انعكست 

العربية خاصة، وأخطر هذه التداعيات تمثلت في بروز وتصاعد 
وتأجيجها  الــديــنــيــة  الــطــائــفــيــة  واألحــــــزاب  الــتــنــظــيــمــات  أدوار 

للخالفات المذهبية.
كان يفترض أن تكون هذه األضرار والمخاطر التي أفرزتها 
يفترض  الـــذي  والـــدرس  العبرة  بمثابة  لــلــعــراق،  الــغــزو  جريمة 
االستفادة منه للحيلولة دون تكرار المأساة العراقية في ساحة 
لم  نافعة«،  »رب ضــارة  القائل  العربي  المثل  لكن  أخــرى،  عربية 
يجد له مكانا من اإلعراب، فبعد ثماني سنوات من غزو العراق 
الــمــرة لم  تــكــررت أكثر مــن مــأســاة عربية، ولكن هــذه  وتــدمــيــره، 
تكن »أسلحة الدمار الشامل«، هي المحرك آلالت التدمير التي 
تحركت تجاه دول عربية أخرى، في المقدمة منها سوريا وليبيا، 
والديمقراطية«  و»الحرية  اإلنسان«  »حقوق  مهزلة  كانت  حيث 
يعيد  التاريخ  »إّن  ماركس:  كــارل  يقل  الــم  اآلالت،  لهذه  محركا 

نفسه مرتين، مرة على شكل مأساة، ومرة على شكل مهزلة«؟
من المؤسف حقا أن الدول العربية لم تستفد من تجربة 
تدمير العراق فانطلت على الكثير منها أكذوبة »حقوق اإلنسان« 
الغربية في  الدول  التي استخدمتها  والديمقراطية«  و»الحرية 
إلى  البلدان  تحول  وليبيا، حيث  سوريا  التدميرية ضد  حربها 
وضــع أســـوأ مــن الــوضــع الـــذي وصــل إلــيــه الــعــراق، فكما حولت 
اإلرهــاب  إلى ساحة من ساحات  البلد  العراق هذا  جريمة غزو 
والطائفي،  المذهبي  التأجيج  مــصــادر  مــن  ومــصــدر  والتدمير 
فإن ليبيا وسوريا ليستا بأفضل حال مما آل إليه العراق، سواء 
والطائفي  المذهبي  باالقتتال  أو  اإلرهــاب  بانتشار  األمــر  تعلق 

والعرقي أيضا.

المدينة  أو  الــمــســتــدامــة  الــمــديــنــة  تــعــرف 
بــالــمــديــنــة  الـــخـــضـــراء  الـــمـــديـــنـــة  أو  الــبــيــئــيــة 
ــاة الــتــأثــيــر االجــتــمــاعــي  ــراعـ الــمــصــمــمــة مـــع مـ
مرونة  مــراعــاة  وكــذلــك  والبيئي،  واالقــتــصــادي 
من  بها  القاطنين  الحاليين  للسكان  الموائل 
الــقــادمــة على  بــقــدرة األجـــيـــال  الــمــســاس  دون 
تجربة نفس الشيء مستقباًل، في حين يعّرف 
ــداف الــتــنــمــيــة  ــ ــهـــدف الـــحـــادي عــشــر مـــن أهــ الـ
المستدامة لألمم المتحدة المدن المستدامة 
االســتــدامــة  لتحقيق  المخصصة  تــلــك  بــأنــهــا 
الخضراء واالستدامة االجتماعية واالستدامة 
القيام  تلتزم  الــتــي  الــمــدن  وهــي  االقــتــصــاديــة. 
الــفــرص للجميع من  إتــاحــة  بذلك مــن خــالل 
وكــذلــك  الشمولية  عــلــى  يــركــز  تصميم  خـــالل 
الحفاظ على نمو اقتصادي مستدام. ويشمل 
المطلوبة  الــمــدخــالت  تقليل  أيــًضــا  الــتــركــيــز 
بشكل  والتقليل  والــغــذاء،  والمياه  الطاقة  من 
كبير من غازات االحتباس الحراري والنفايات 
وتعزيز  والماء  الهواء  وتلوث  الــحــرارة  وإخــراج 

نمط الحياة الصحية.
إلــى   2018 لــعــام  األمــمــيــة  الــتــقــاريــر  تشير 
يعيشون في  الــيــوم  الــعــالــم  مــن ســكــان  أن %56 
المتوقع  من  نسبة  وهــي  الحضرية،  المناطق 
ما  وأن   ،2050 عــام  بحلول   %68 إلــى  ترتفع  أن 
يقرب من 90% من هذه الزيادة تحدث في آسيا 
ونيجيريا  والصين  الهند  وستشكل  وإفريقيا. 
معًا 35% من النمو المتوقع لسكان الحضر في 
العالم بين عامي 2018 و2050. وتسبب سرعة 
لها  المتسارع  الحضري  والــزحــف  المدن  نمو 
ضغوطًا على األرض والموارد الطبيعية يؤدي 
لتقرير  وفقًا  إذ  فيها،  مرغوب  غير  نواتج  إلــى 
المدن  تستهلك   ،2018 المتحدة  األمــم  موئل 
78% مـــن طــاقــة الــعــالــم وتــنــتــج أكــثــر مـــن %70 
ومع  الحراري.  االحتباس  غازات  انبعاثات  من 
فقط   %3 يمثل  مساحتها  مجموع  فــإن  ذلـــك، 
من مساحة سطح األرض. كما أن تلوث الهواء 
وتفاقم أزمة النفايات تعد من أهم التحديات 
صحة  على  سلبا  وتؤثر  المدن  تواجهها  التي 
القاطنين فيها. ويتسبب تلوث الهواء في %29 
مــن مــجــمــل الــوفــيــات وحــــاالت ســرطــان الــرئــة 
الــتــنــفــســي وربـــع  الــجــهــاز  و17% مـــن مــشــكــالت 
وأمــراض  الدماغية  بالسكتة  اإلصــابــة  حــاالت 
القلب وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. وتعود 
المناطق الحضرية  التلوث في  معظم مصادر 
إلى أسباب خارجة عن سيطرة األفراد، وتتطلب 
السياسات  واضعي  جانب  من  إجـــراءات  اتخاذ 
فـــي الـــمـــدن وكـــذلـــك عــلــى الــصــعــيــد الــوطــنــي 
وسائل  الترويج الستخدام  أجل  من  والــدولــي، 
كفاءة  أكثر  بأساليب  واالستعانة  أنظف،  نقل 
وبالتالي، فإن  النفايات.  وإدارة  الطاقة  لتوليد 
الكوكب  أزمـــة  معالجة  فــي  حــاســم  الــمــدن  دور 
وفــقــدان  الــمــنــاخ  تغير  فــي  المتمثلة  الثالثية 

التنوع األحيائي والتلوث. 
العربية  المنطقة  من  األكبر  الجزء  يقع 
فــي منطقة يــســودهــا الــمــنــاخ الــجــاف »الــمــنــاخ 
العربي  الوطن  دول  عــدد  ويبلغ  الــصــحــراوي«. 
ــيـــا اثــنــتــيــن  ــًة عــلــى قـــارتـــي إفــريــقــيــا وآسـ ــوّزعــ مــ
وعشرين دولًة؛ تقع عشر دوٍل في قارة إفريقيا 
وهي جمهورية مصر العربية، وليبيا، وجمهورية 
السودان، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
والمملكة  التونسية،  والــجــمــهــوريــة  الشعبية، 
المغربية، والجمهورية اإلسالمية الموريتانية، 
القمر  وجــزر  الصومال،  وجمهورية  وجيبوتي، 
أو االتحاد القمري. وتقع اثنتا عشرة دولًة في 
األردنــيــة  والمملكة  فلسطين،  وهــي  آسيا  قــارة 
الهاشمية، والجمهورية اللبنانية، والجمهورية 
العربية السورية، وجمهورية العراق، والكويت، 
وقطر، واإلمارات العربية المتحدة، والبحرين، 
وســـلـــطـــنـــة ُعـــــمـــــان، والـــجـــمـــهـــوريـــة الــيــمــنــيــة، 
وتعتبر مصر  الــســعــوديــة.  الــعــربــيــة  والــمــمــلــكــة 
بينما  السكان،  في عدد  األكبر  العربية  الدولة 
جزر القمر الدولة األقل عددًا، ويصل التعداد 
إلى 436,378,866 نسمة  العربية  للدول  الكلي 
تسارعت  وقد   .2020 العام  إحصائيات  بحسب 
خــالل  الــعــربــيــة  المنطقة  فــي  التنمية  عجلة 
ضغوط  وصاحبتها  الماضية  القليلة  العقود 
ــه الــمــنــطــقــة  ــ ــواجـ ــ ــتــــزايــــدة عـــلـــى الـــبـــيـــئـــة، وتـ مــ
مــجــمــوعــة مـــن عـــوامـــل الــخــطــر بــمــا فـــي ذلــك 
وحــاالت  المستدامة،  غير  التنمية  مــمــارســات 
الــــطــــوارئ اإلنـــســـانـــيـــة، والــــنــــزاعــــات والـــحـــروب 
الحضري  والتوسع  السياسي  االستقرار  وعدم 
وتدهور  الطبيعية،  الــمــوارد  وتــضــاؤل  السريع، 
إدارة مياه  األراضي، وتلوث الهواء وعدم كفاية 
وتشير  الصلبة.  والــنــفــايــات  الصحي  الــصــرف 
اإلحصائيات لجامعة الدول العربية لعام 2021 
سكان  إجمالي  مــن   %59,29 نسبته  مــا  أن  إلــى 
العالم العربي يعيشون في المناطق الحضرية 
لعام  والبيئة  الصحة  تقرير  ويعكس  والــمــدن. 
العربية  الــبــلــدان  فــي  الـــهـــواء  ــودة  جــ أن   2019

لمنظمة  التوجيهية  القيم  تتجاوز  مــا  غالبًا 
الــصــحــة الــعــالــمــيــة بــنــحــو 5 إلــــى 10 أضــعــاف 
فــي بعض الــمــنــاطــق. ويــعــزى هــذا الــتــدنــي في 
وبــشــريــة. فمن  عــوامــل طبيعية  إلـــى  الــنــوعــيــة 
ــودة الـــهـــواء الــمــحــيــط ســلــبــًا  ــ نــاحــيــة تــتــأثــر جـ
بــجــزيــئــات مــلــح الــبــحــر والـــغـــبـــار، ومـــن ناحية 
تتركز  حيث  البشري،  بالنشاط  ترتبط  أخــرى 
االنبعاثات. ففي السعودية والبحرين والكويت 
واإلمـــــــــارات ارتـــفـــعـــت انـــبـــعـــاثـــات ثـــانـــي أكــســيــد 
 2005 سنتي  بين  ســنــويــًا   %6 بمعدل  الــكــربــون 
إجمالي  ارتـــفـــاع  مــع  جــنــب  إلـــى  جــنــبــًا  و2014، 
كما  الطاقة.  استهالك  وزيــادة  المحلي  الناتج 
الجسيمات  نسبة  ارتــفــاع  من  المنطقة  تعاني 
العالقة في الهواء. ففي الكويت كان المتوسط 
عن  حجمها  يــقــل  الــتــي  للجسيمات  الــســنــوي 
10 مــيــكــرونــات أكــثــر بــثــمــانــي مـــرات مــن الحد 
العالمية  الصحة  وفق معايير منظمة  األعلى 
مــراجــعــة  وتــظــهــر  و2016.   2014 ســنــتــي  بــيــن 
بيانات عدة دول في المنطقة، بما فيها مصر 
واإلمــــــارات  وقــطــر  وســـوريـــا  والـــكـــويـــت  واألردن 
التي  العالقة  الجسيمات  تــراكــيــز  أن  ولــبــنــان، 
غالبًا  تــتــجــاوز  مــيــكــرون   2,5 عــن  حجمها  يقل 
منظمة  قبل  من  المحددة  التوجيهية  القيمة 
الــصــحــة الــعــالــمــيــة. ويــــــزداد الـــضـــرر الــصــحــي 
لــلــجــســيــمــات الــعــالــقــة كــلــمــا صــغــر حــجــمــهــا. 
ما  يعزى  الخليجي  التعاون  دول مجلس  وفي 
نسبته 54% من مستويات هذه الجسيمات إلى 
الغبار والعواصف الرملية واحتراق النفط في 

محطات توليد الطاقة والنقل.
ــاة وزيــــــادة  ــيـ ــذلـــك مــــع تــغــيــر نـــمـــط الـــحـ كـ
االســـتـــهـــالك، قــفــزت كــمــيــة الــنــفــايــات الــبــلــديــة 
الــصــلــبــة إلـــى مــعــدالت غــيــر مــســبــوقــة فــي ظل 

تدني كفاءة أنظمة إدارة النفايات.
ــفـــع مـــعـــدل تــولــيــد  ــاًل، ارتـ ــثـ ــان مـ ــمـ فــفــي ُعـ
لــلــنــفــايــات مـــن 0,79 كــيــلــوجــرام يــومــيــًا  الـــفـــرد 
كما  و2014.   2002 بــيــن  كــيــلــوجــرام   1,3 إلــــى 
بعض  فــي  أســـرع  نحو  على  المشكلة  تفاقمت 
بفعل  إفريقيا،  وشمال  األوســط  الشرق  بلدان 
االضـــطـــرابـــات الــســيــاســيــة وغـــيـــاب االســتــقــرار، 
إدارة  أنظمة  على  الضغط  ــادة  زيـ إلــى  أدى  مــا 
ــًا. ويـــشـــيـــر الــتــقــريــر  ــ ــاسـ ــ الـــنـــفـــايـــات الـــهـــشـــة أسـ
النفايات  إدارة  فــي  تــفــاوت  إلــى  الــذكــر  السالف 
الخطرة في المنطقة العربية، بحسب الوضع 
االقتصادي لكل بلد. ففي الدول األقل دخاًل، 
يتم التخلص من النفايات الصناعية الخطرة 
أو  دون فصل  البلدية من  النفايات  في مكّبات 
إعادة تدوير، بسبب االفتقار إلى مرافق معالجة 
الـــنـــفـــايـــات الـــخـــطـــرة. فــيــمــا تــحــظــى الــبــلــدان 
في  وخصوصًا  المرتفع،  الــدخــل  ذات  العربية 
الخليج العربي، بمواقع خاصة لدفن النفايات 
سوائل  تسرب  دون  تحول  الخطرة  الصناعية 
السعودية  وتــقــوم  الــتــربــة.  إلــى طبقات  الــرشــح 
لتحييد  معالجة  مــرافــق  بتشغيل  واإلمـــــارات 
أقل  نفايات  إلــى  وتحويلها  الخطرة  النفايات 
خطورة أو غير خطرة، قبل التخلص منها في 
تدوير  نسبة  وتصل  البلدية  النفايات  مكّبات 
النفايات الخطرة في قطر إلى 36% بفضل ما 
أنجزته البالد في بناء القدرات وإشراك العديد 

من أصحاب المصلحة.
وال يقتصر وضع التلوث البيئي في المدن 
إدارة  وتـــردي  الــهــواء  جــودة  تدني  على  العربية 
األمور  من  العديد  إلى  يتعداها  بل  النفايات، 
البيئية  األنــظــمــة  بــتــدهــور  الــمــعــنــيــة  ــرى  ــ األخـ
والـــــمـــــوارد الــطــبــيــعــيــة وبــتــقــلــص الــمــســاحــات 
الـــخـــضـــراء. وتــعــد الــمــســاحــات الــخــضــراء من 
العناصر البالغة األهمية في البيئة الحضرية 
ومتنفسها  الــمــديــنــة  ــة  رئــ تــعــد  فــهــي  لــلــمــدن، 
وتعمل على خفض الضغوط النفسية للسكان 
بما توفره من مساحات مفتوحة للتنزه بعيدًا 
عــن الــضــوضــاء وألنــهــا أيــضــًا عنصر مــهــم في 
السياسات  افتقار  أن  إال  النقي،  الهواء  توفير 
الــحــضــريــة لــتــخــصــيــص تــلــك الــمــســاحــات في 
لتوفير  عــنــهــا  لــالســتــغــنــاء  الـــذهـــاب  أو  الـــمـــدن 
الــمــنــاطــق  أو  الــســكــنــيــة  األبــــــــراج  أو  ــيـــوت  ــبـ الـ
الــتــجــاريــة قـــد فــاقــم مـــن تــــردي جــــودة الــهــواء 

وكذلك الصحة لدى قاطني تلك المدن. 
ــــدول  الـ اعـــتـــمـــدت جــمــيــع  ــام 2015  ــ عـ فــــي 
ــم الـــمـــتـــحـــدة خـــطـــة عــمــل  ــ األعــــضــــاء فــــي األمــ
وأهـــــداف   2030 حــتــى  الــمــســتــدامــة  الــتــنــمــيــة 
المنفذة  عــشــر  الــســبــعــة  الــمــســتــدامــة  التنمية 
ــهـــدف الـــحـــادي عــشــر من  لـــهـــا، ولـــقـــد شــكــل الـ
األهداف توجهًا واضحًا نحو تحقيق استدامة 
المدن، وأدرج عددًا من الغايات الموجهة وحدد 
المؤشرات لتمكين قياس التقدم الحاصل فيه. 
المدن دورًا مهمًا في تحقيق أهداف  وستلعب 
وضع  كــان  أن  يسبق  ولــم  الــمــســتــدام،  التنمية 
أكثر أهمية مما هو عليه  رؤية خاصة بالمدن 
المعنيين  اهتمام  األمر  ولقد لقي هذا  اليوم. 
ــلـــيـــج الـــعـــربـــيـــة  بـــــــدول الـــمـــجـــلـــس لـــــــدول الـــخـ

وعــكــســت الــتــقــاريــر الــطــوعــيــة الــمــقــدمــة بشكل 
المتحدة  األمــم  منصة  على  والمرفوعة  دوري 
أهـــداف  تحقيق  فــي  الــحــاصــل  للتقدم  قــيــاســًا 
والمنهجيات  السياسات  المستدامة  التنمية 
تحقيق  بشأن  المتخذة  ــراءات  واإلجــ المتبعة 
كل  أن  بالذكر  الجدير  ومــن  الــحــادي،  الــهــدف 
من الكويت والسعودية والبحرين وقطر وعمان 
ستقدم هذا العام تقاريرها الوطنية الطوعية 
تحقيق  في  الحاصل  التقدم  بشأن  المحدثة 
ــداف الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة فـــي الــمــنــتــدى  ــ أهــ
الرفيع المستوى الذي يعقد سنويا خالل شهر 
يوليو مــن كــل عـــام، وســيــكــون الــهــدف الــحــادي 

عشر أحد األهداف قيد المراجعة. 
شهدت دول الخليج نموًا سكانيًا متسارعًا 
خالل األربعين سنة الماضية من 6,7 ماليين 
نسمة في عام 1970 إلى ما يقارب الـ56 مليون 
الــتــوقــعــات في  وتــشــيــر  عــــام 2017،  فـــي  نــســمــة 
التقرير السنوي عن اإلحصاءات السكانية في 
العربية  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  مجلس  دول 
سيرتفع  لــلــســكــان  اإلجــمــالــي  الــعــدد  أن   2016
إلى   2016 عــام  منتصف  فــي  مليون   53,5 مــن 
 .2033 عــام  منتصف  فــي  ماليين   107 حــوالــي 
وسيترافق مع تلك الزيادة الطلب على الموارد 
ــادة  والــخــدمــات مــع الــتــوقــع بــتــمــدد الــمــدن وزيـ
أدت  ولقد  الريف.  من  الهجرة  بسبب  حجمها 
الـــزيـــادة فــي عـــدد الــســكــان ونــمــط االســتــهــالك 
ــتـــســـارع والــتــحــضــر  ــادي الـــمـ ــتــــصــ ــو االقــ ــمـ ــنـ والـ
ــواء إلـــى تــداعــيــات بيئية  الــشــديــد عــلــى حــد سـ
تجلت في تدهور بعض من المظاهر الطبيعية 
الساحلية منها. ولقد  البيئية وخاصة  للنظم 
هائل  بشكل  المجلس  دول  في  المدن  توسعت 
ــعـــد مــنــطــقــة  ــــالل الـــعـــقـــديـــن الــمــاضــيــيــن وتـ خـ
العربية  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  مجلس  دول 
السكان  معظم  يقيم  حيث  التحضر،  شــديــدة 
الكثافة  ازدادت  وقــد  الحضرية.  المناطق  في 
الــكــيــلــومــتــر  فـــي  الــســكــانــيــة مـــن 22,2 شــخــصــا 
في  23,9 شخصا  إلـــى   2016 عـــام  فــي  الــمــربــع 
عام 2020، وبهذه الزيادة المتوقعة في الكثافة 
الطلب  ارتفاع  يتوقع  المستقبل  في  السكانية 
على اإلسكان والمياه والطاقة والغذاء ووسائل 
النقل وغير ذلك. مما ترتب عليه العديد من 
التحديات المصاحبة لهذا التوسع المضطرد 
من تدهور في جودة الهواء داخل المدن بسب 
قطاع النقل والمواصالت والصناعة، كما باتت 
الزيادة في كمية المخلفات أحد أهم تحديات 
الـــمـــدن فـــي ظـــل بــــطء أو قـــصـــور الــتــشــريــعــات 
وســيــاســات الــتــدويــر أو االســتــثــمــار الــمــســتــدام 
بدأت  ذلــك  من  بالرغم  لكن  القطاع.  هــذا  في 
مــؤشــرات  لــلــدول  الوطنية  الــســاحــة  على  تــبــرز 
تدل على اهتمام الحكومات بإعادة النظر في 
سياساتها الحضرية، وخاصة بعد أن تبنت كل 
انبعاثاتها  مــن  للحد  خططا  المنطقة  دول 
للوصول  خططًا  أغلبها  تبني  وكذلك  الغازية 
إلى صفر انبعاثات مع منتصف القرن الحالي 
أهــم األمثلة على هذه  عــام 2060. ومــن  أو في 
أبوظبي  في  مصدر«  »مدينة  إنشاء  التوجهات 
بــدولــة اإلمـــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة وهـــي أول 
ــــط لــبــنــاء مــديــنــة  مــحــاولــة فـــي الـــشـــرق األوســ
تقليل  إلــى  مــصــدر  مدينة  وتــهــدف  مستدامة. 
تقليل  إلى  باإلضافة  والماء،  الطاقة  استخدم 
من  مجموعة  تستخدم  وهــي  النفايات.  إنتاج 
باإلضافة  والــمــعــمــاريــة،  التقنية  التصميمات 
ويعتبر  التشغيل.  فــي  الشمسية  الطاقة  إلــى 
ــاقـــة أحـــد  اســـتـــخـــدام الـــحـــد األدنـــــــى مــــن الـــطـ
البيئة  عــلــى  لــلــحــفــاظ  الــرئــيــســيــة  الــخــطــوات 
ورفع جودة الهواء فيها وتقليل انبعاثات غازات 
للمدينة  العمراني  التصميم  أن  كما  الدفيئة، 
يعزز ثقافة المشي مما يسهم في دعم الثقافة 

الصحية وهي أحد ركائز المدن المستدامة. 
ــي عــــام 2021  كــمــا أعــلــنــت مــديــنــة دبــــي فـ

ولتحقيق  ومستدامة،  ذكية  مدينة  دبــي  جعل 
المدن  دبي حاليًا عددا من  تبني  الرؤية،  هذه 
المستدامة وهي: المدينة المستدامة ومدينة 
وواحــة  الجنوب  دبــي  ومنطقة  الصحراء  وردة 
ــد نـــجـــحـــت واحـــــــة دبـــي  ــ ــي لـــلـــســـلـــيـــكـــون. وقــ ــ دبــ
التراكمي  االستهالك  تخفيض  في  للسليكون 
للطاقة بمعدل 31%، حيث تخطت المستهدف 
المتكاملة  دبــي  استراتيجية  في  لها  المحدد 
واحــة  سلطة  وتــقــوم   .%30 وهــو   ،2030 للطاقة 
الــمــبــادرات  مــن  عـــدد  بتنفيذ  للسليكون  دبـــي 
تماشيًا من استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 
2050 لغرض تحقيق المزيد من اإلنجازات في 

سياق استدامة الواحة.
ــة قــطــر والــتــي  أمـــا مــديــنــة لــوســيــل فــي دولـ
المونديال  فعاليات  بنيت خصيصًا الحتضان 
في عام 2022، فهي أول المدن على المستوى 
الوطني للدولة التي طبق بها مفهوم استدامة 
الــذي  الجهد  المدينة  مــرتــادو  وشــهــد  الــمــدن، 
لغرض  الدولة  في  المعنية  الجهات  به  قامت 
الجماعي،  النقل  عبر  النقل  عمليات  تسيير 
ــــك، كما  ــان لــمــتــرو قــطــر دور فـــاعـــل فـــي ذلـ ــ وكـ
في  النفايات  ألنــواع  بحاويات  المدينة  ُجهزت 
تطبيق لمبدأ فصل النفايات من المصدر في 
سياق تطبيق مبدأ التدوير ومن ثم التخلص 
اآلمن. وشهدت المدينة العديد من المساحات 
في  نباتات محلية  بها  زرعـــت  الــتــي  الــخــضــراء 
تــوجــه نــحــو الــحــفــاظ عــلــى الــتــنــوع األحــيــائــي 

وزيادة الرقعة الخضراء.
أمــــا الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة فقد 
الذكية  »ذا اليـــن«  بـــأن مــديــنــة  مـــؤخـــرًا  أعــلــنــت 
الواقعة في منطقة نيوم، مقاربة لم يسبق لها 
مثيل للتوسع الحضري، وهي عبارة عن تطّور 
عــمــرانــي طــولــي الــشــكــل عــلــى امـــتـــداد 170كـــم، 
حيث يربط العديد من المجتمعات المحلية 
ببعضها بشكل فائق مع أحياء متكاملة تحفز 
عــلــى الــمــشــي بــحــدائــقــهــا الــعــامــة ومــنــاظــرهــا 
بنسبة  المتجددة  الطاقة  وتعتمد  الطبيعية 
100% لــتــزويــد احــتــيــاجــاتــهــا. كــمــا تــعــد مــبــادرة 
السعودية الخضراء إحدى السياسات الوطنية 
ــاه زيــــــــادة الـــرقـــعـــة الـــخـــضـــراء  ــفـــزة تــــجــ الـــمـــحـ
األحــيــائــي،  الــتــنــوع  عــلــى  والــحــفــاظ  بالمملكة 
وكـــذلـــك خــفــض االنـــبـــعـــاثـــات وتــحــســن جـــودة 

الهواء.
كما أطلقت سلطنة عمان مشروع المدينة 
وهو  مسقط،  العاصمة  في  »يتي«  المستدامة 
ــبـــالد يــلــبــي أعـــلـــى مــعــايــيــر  أول مـــشـــروع فـــي الـ
وسيسعى  األخـــضـــر.  واالقـــتـــصـــاد  االســـتـــدامـــة 
القائمون على إنشاء المدينة لتوظيف أحدث 
الحلول في إنتاج الطاقة، وإعادة التدوير، وإنتاج 
والنقل  العمودية،  والــزراعــة  الــهــواء،  من  الماء 
الصحية  الحياة  نمط  وتعزيز  القيادة  الذاتي 
عام  بحلول  الكربوني  الحياد  تحقيق  بغرض 
السلطنة،  الــتــزامــات  مــع  يــتــوافــق  بــمــا   ،2040
المشروع  هــذا  إنــجــاز  ينتهي  أن  المتوقع  ومــن 
بحلول عام 2025. هذا وتتصدر مبادرة الشرق 
ولي عهد  أعلنها سمو  التي  األوســط األخضر 
المملكة العربية السعودية  األمير محمد بن 
الغطاء  المعنية بتنمية  المبادرات  سلمان من 
النباتي وزيادة مساحته على صعيد المنطقة، 
وتأتي هذه المبادرة في ظل التوجهات الرامية 
التلوث  الــمــنــاخ وخــفــض  لتغير  الــتــصــدي  إلــى 
بــيــن دول اإلقــلــيــم، وتعد  الــمــشــتــرك  بــالــتــعــاون 
ــة إلــى  ــعـ ــدافـ هــــذه الـــمـــبـــادرة إحـــــدى الـــقـــوى الـ
تعزيز الحفاظ على المساحات الخضراء في 
دول  أن  هنا  بالذكر  الجدير  وتنميتها.  المدن 
ــــدول الــمــنــظــمــة لــهــذه  الــمــجــلــس تــعــتــبــر مـــن الـ
المبادرة، بحسب ما قد تم إعالنه في االجتماع 
وحوكمتها  المبادرة  لميثاق  المؤسس  الــوزاري 

في نوفمبر من العام 2022. 
ــكـــن الـــــجـــــزم بــــأن  مــــمــــا ســــلــــف ذكــــــــــره، يـــمـ
قد  التعاون  مجلس  دول  في  المعنية  الجهات 
بناء  على  تشجع  حضرية  ســيــاســات  اعــتــمــدت 
في  وشرعت  مستدامة،  لتكون  المدن  وتأهيل 
وتنفذ  العالقة  ذات  القطاعات  في  االستثمار 
حاليًا العديد من المشاريع والبرامج الممكنة 
كـــل هــذه  أن  إلـــى  نــنــوه  أن  يــبــقــى  الــصــلــة.  ذات 
الحماس  هــذا  وكــل  واالستراتيجيات  الخطط 
المصاحب لإلعالنات حول المدن المستدامة 
ــع مـــؤشـــرات  فـــي دول الــمــجــلــس، يــتــطــلــب وضــ
قابلة للقياس مع تحديد جدول زمني مرحلي 
يتسق  بما  الــوعــود  هــذه  كل  تنفيذ  من  للتأكد 
للحياد  والــتــزامــاتــهــا   2030 حتى  الـــدول  ورؤى 
الــخــطــة األمــمــيــة للتنمية  الــكــربــونــي وكــذلــك 

المستدامة 2030. 
} خبير في شؤون البيئة وتغير المناخ
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نظريات  بـــأن  التسليم  مــع 
الـــعـــالقـــات الـــدولـــيـــة قـــد ظــهــرت 
نتيجة تطور تلك العالقات ذاتها 
الكالسيكية  منها  عــديــدة  وهــي 
الجديدة  والواقعية  والواقعية 
رواد  مــنــهــا  ولـــكـــل  والــلــيــبــرالــيــة 
ــتـــســـاؤل الـــذي  ــيـــرون، فــــإن الـ ــثـ كـ
يــطــرح ذاتـــه وبــشــدة هــل مــازالــت 
لتفسير  تصلح  النظريات  تلك 
مــن  اآلن  ــالــــم  الــــعــ ــده  ــهـ ــشـ يـ مــــا 
تـــطـــورات تــتــســارع وتــيــرتــهــا على 
ـــبــــوق؟ تــــســــاؤل  ـــسـ ــيــــر مـ نــــحــــو غــ
تــــــوارد إلــــى ذهـــنـــي لــيــس ألنــنــي 
الدولية  العالقات  باحثي  أحــد 
فــحــســب، بـــل فـــي ظـــل مـــا أجـــده 
أمــام باحثي  مــأزق حقيقي  مــن 
فــي تفسير  الــدولــيــة  الــعــالقــات 
ــم اآلن  ــالــ ــعــ الــ فـــــي  يــــحــــدث  مـــــا 

إقليم  بينها  المختلفة، من  األقاليم  وتأثيراته على 
الشرق األوسط والخليج العربي، ذلك المأزق الذي 
نحن  هل  أولها:  مشروعة  تساؤالت  ثالثة  عنه  تعبر 
استقر  لما  مغاير  عالمي جديد  نظام  بصدد ظهور 
في  الــبــاردة  الــحــرب  حقبة  انتهاء  منذ  العالم  عليه 
مطلع تسعينيات القرن الماضي؟ وثانيها: هل بدأت 
بالضرورة  وليس  بالفعل،  الثالثة  العالمية  الحرب 
أن تــكــون مــواجــهــات عــســكــريــة مــبــاشــرة بــيــن الــقــوى 
الــعــالــم يمثل  الــكــبــرى؟ وثالثها: هــل مــا يــحــدث فــي 
يزيد من  أنه  أم  والمتوسطة  الصغرى  للدول  فرصة 

معضلتها األمنية؟
من  نمط  إلــى  تحتاج  وغيرها  الــتــســاؤالت  تلك 
التفكير  الذي يعني ببساطة  التفكير االستراتيجي 
فــي أبــعــد مــن الــلــحــظــة الــراهــنــة أو بـــاألحـــرى خــارج 
الصندوق كما يطلق عليه، ولكنه يؤسس على خبرات 
الماضي وتفاعل الحاضر وما قد يحمله المستقبل، 
وهي حلقات ثالث تشكل مفهوم المصلحة الوطنية 

لكل دولة.
فـــفـــي مـــحـــاولـــة لـــإلجـــابـــة عــــن الـــتـــســـاؤل األول 
التفكير  لنمط  وفــقــًا  النفي  أو  اإلثــبــات  أحـــاول  لــن 
أحد  هي  الدولية  العالقات  النهاية  ففي  التقليدي، 
فروع العلوم االجتماعية التي تخضع ألطر أكاديمية 
دعونا  ولكن  أخــرى،  أحايين  وتختلف  أحيانًا  تتفق 
ننظر إلى المسألة بمنظور واقعي، لماذا قررت القوى 
مواجهات عسكرية  خــالل  مــن  األزمـــات  حــل  الكبرى 
بداًل من إدارتها، كما كان الحال عليه في الماضي؟ 
ولــمــاذا لــم يلجأ طــرف مــا إلــى اســتــخــدام األسلحة 
ــة صــواريــخ كوبية  ــل ظــهــور أزمـ الــنــوويــة أو عــلــى األقـ
جــديــدة رغـــم احـــتـــدام الـــصـــراع عــلــى خلفية األزمـــة 
أوكرانيا إلى  الناتو بضم  األوكرانية؟ ولماذا لم يقم 
وهي  واحــدة،  إجابتها  الثالثة  التساؤالت  عضويته؟ 
الدولية  القوى  األوكرانية وضعت موازين  األزمــة  أن 
على محك االختبار، وكذلك ممارسة الردع المتبادل 
ولكن حال إطالة أمدها وحسمها لغير صالح الغرب، 
العالمي  النظام  بــأن  الباحثون  عليه  توافق  ما  فــإن 
يــتــكــون مــن ثــالثــة مــســتــويــات هــي دول كــبــرى لديها 
التأثير على هيكل ومسار النظام ودول كبرى ولكنها 
فلك  في  تدور  وثالثة متوسطة وصغرى  مؤثرة  غير 
ألن  مراجعة،  محل  كله  ذلــك  سيكون  النظام،  ذلــك 
ولنا  الناتو فحسب،  وحلف  روسيا  تعني  ال  المسألة 
فبعد  مستفادة،  دروس  الكوبية  الصواريخ  أزمــة  في 
انفراج تلك األزمة قال روبرت ماكنمارا وزير الدفاع 
اليوم عن  بعد  الحديث  يــدور  »لن  آنــذاك:  األمريكي 
عن  نتحدث  أن  يمكن  ولكننا  االستراتيجية،  اإلدارة 
إدارة األزمــات«، بما يعنيه ذلك أنه بغض النظر عن 
يتعين  أطرافه  فإن  القادم،  العالمي  النظام  طبيعة 
عليها االستعداد إلدارة أزمات طويلة األمد من هذا 
النوع، يأخذنا ذلك إلى اإلجابة عن السؤال الثاني: 
ــدالع حـــرب عــالــمــيــة ثــالــثــة لم  الــتــحــذيــرات بــشــأن انــ
حاالت  على  تؤسس  أكاديمية  اجتهادات  مجرد  تعد 
العديد  تحذير  ضمن  جـــاءت  ولكنها  سابقة  قــيــاس 
مــن مــســؤولــي أطـــراف الــصــراع الــراهــن فــي أوكــرانــيــا 
الروسي  الخارجية  وزير  بينهم سيرجي الفروف  من 
انــــدالع حـــرب عــالــمــيــة ثالثة  الــــذي قــــال: »إن خــطــر 
جــــّدي وحــقــيــقــي«، فــضــاًل عـــن الــعــديــد مـــن كــتــابــات 

هنري كسينجر وزير الخارجية 
األســبــق وخالصتها  األمــريــكــي 
والمصالحة  األمــن  تحقيق  أن 
قد يبدوان هدفين متناقضين 
ولكن ال  األوكرانية،  األزمة  في 
بد من التوصل إلى أي منهما 
بما  الدبلوماسية  السبل  عبر 
يــحــقــق مــصــالــح الــجــمــيــع في 
يتمخض  ســوف  الـــذي  النظام 
مــا  أن  إال  الــــحــــرب،  تـــلـــك  عــــن 
استوقفني في حديث كسينجر 
بد  ال  األطــــراف  أن جميع  هــو 
التكنولوجيا  تــأثــيــر  تـــدرك  أن 
المتقدمة والذكاء االصطناعي 
على ذلك الصراع على المدى 
البعيد، حيث قال كيسنجر: إن 
أمام حالة  ذاته  »العالم سيجد 
لــيــس لــهــا مــفــهــوم ثــابــت يمكن 
ببساطة  ذلــك  ويعني  األمــــن«،  بــشــأن  عليه  الــقــيــاس 
في  الكبرى قد تخوض مواجهات مماثلة  القوى  أن 
التقنيات  كل  فيها  توظف  العالم  أخرى من  مناطق 
العسكرية الحديثة والنتيجة فداحة التدمير وعدم 
القدرة على إيقاف تلك المواجهات بسهولة، يقودنا 
الــثــالــث،  الــتــســاؤل  إلـــى اإلجــابــة عــن  ذلـــك التحليل 
القطبية  أن  التاريخ بما ال يدع مجااًل للشك  يؤكد 
الثنائية قد أتاحت قدرًا من المناورة للدول الصغرى 
والــمــتــوســطــة عــنــدمــا انــقــســم الــعــالــم بــشــكــل حــدي 
ــر االشــتــراكــي،  الــرأســمــالــي واآلخــ المعسكر  بــيــن  مــا 
العالم سوف  بــأن  الــقــول  التبسيط  مــن  أنــه  صحيح 
يشهد حربًا باردة جديدة ذات مضامين أيديولوجية، 
ولكن حالة االعتماد المتبادل وتغير أولويات بعض 
القوى الكبرى والتأثير الكبير للعوامل االقتصادية 
مقومات  جميعها  للدول  الخارجية  السياسات  على 
الصغرى  للدول  المحسوبة  المناورة  قــدرًا من  تتيح 
الدولي  الــحــراك  حالة  مــن  لالستفادة  والمتوسطة 
ذاك  أو  االتجاه  هذا  في  لالصطفاف  ليس  الراهنة، 
التي  اإلقليمي  األمــن  تفعيل منظومة  وإنما إلعــادة 
اإلقــلــيــمــي تعكس  لــألمــن  فــي تنظيمات  ذاتــهــا  تــجــد 
السياسية  ســمــاتــهــا  فــي  تــتــشــابــه  دول  ــدة  عـ مــصــالــح 
واالقـــتـــصـــاديـــة واالجــتــمــاعــيــة والــتــاريــخــيــة، أو بــدء 
ــتــــدام الـــصـــراعـــات  ــن احــ حـــــــوارات إقــلــيــمــيــة لــلــحــد مـ
الدولية  الشراكات  تنويع  إلــى  باإلضافة  اإلقليمية، 

والتي لم تعد بالضرورة عسكرية.
وعود على ذي بدء، فإذا كانت التحوالت الدولية 
العالقات  نظريات  لمضامين  مــأزقــًا  تمثل  الــراهــنــة 
لن  ربــمــا  الباحثين  فــإن  عليها،  المتعارف  الــدولــيــة 
يجدوا مــالذًا سوى إجــراء دراســات مقارنة، فالتاريخ 
ــروف حــدوثــهــا  ــ ــأزمـــات تــتــشــابــه وقــائــعــهــا وظـ يــزخــر بـ
دروسًا  تقدم  أن  ويمكن  الراهن  الواقع  مع  وأطرافها 
مستفادة، من ناحية ثانية، تبقى لدراسات المصلحة 
إذ  وأهــمــيــتــهــا،  الــــدور جاذبيتها  ونــظــريــات  الــوطــنــيــة 
أم  كبرى  دواًل  بكونها  مرتبطًا  الـــدول  تأثير  يعد  لــم 
للتأثير،  لديها من مقومات  ما  بل في ظل  صغرى، 
سيكون  أنــه  أتصور  للغاية  مهم  تساؤل  ثمة  وأخــيــرًا 
محورًا للتفكير االستراتيجي لسنوات مقبلة ومفاده: 
إقليمي؟  وآخــر  عالمي  أمــن  عن  نتحدث  مازلنا  هل 
المنطقي  التساؤل  فــإن  بالنفي،  اإلجابة  كانت  وإذا 
اآلخر هو من يشكل من؟ حرب تحرير دولة الكويت 
الحرب  آنـــذاك،  العالمي  للنظام  أســســت   1991 عــام 
ونفوذها،  الدولية  القوى  ترتيب  أوضحت  األوكرانية 
صحيح أن ثمة اختالفا بين األزمتين لكن النتيجة 
واحدة، وهي عالقة التأثير والتأثر بين هيكل النظام 
على  تحتوي  التي  تلك  وخاصة  واألقاليم،  العالمي 

مصالح جوهرية ألطراف النظام العالمي.
الــتــطــورات  وتــيــرة  تــســارع  أن  مــا ســبــق  وال يعني 
ووضــع  تفسيرها  على  الــقــدرة  عــدم  تعني  العالمية 
ــارات لــلــتــعــامــل مــعــهــا، ولــكــن األمــــر يــحــتــاج إلــى  ــيـ خـ
الــجــديــدة والتفكير  الــواقــعــيــة  بــيــن نــظــريــات  الــمــزج 
القومي  األمـــن  وثــائــق  تعكسه  الـــذي  االســتــراتــيــجــي 

التي تصدر بشكل دوري عن الدول الكبرى. 

} مدير برنامج الدراسات االستراتيجية 

والدولية بمركز »دراسات«

اال�ستراتيجي والتفكير  العالمية  التحوالت 

بقلم: 
د. أشرف محمد كشك }

المدن الم�ستدامة والبيئة بدول مجل�س التعاون الخليجي

بقلم: 
سوزان محمد العجاوي }

منذ بداية الحرب في أوكرانيا 
كان تدخل أمريكا ومعها بقية دول 
األوروبية شديد  األطلسي  الحلف 
وشديد  السخاء،  شديد  الــوضــوح، 
تامة  هزيمة  إلحاق  على  اإلصـــرار 

وكاملة »بالمعتدي الروسي«.
ــة كـــــان الـــدعـــم  ــدايــ ــبــ ــنــــذ الــ ومــ

التنوع  واســع  المباشر  والواقعي  العملي  األمريكي 
في كل المجاالت وأولها التسليح.

ــا زال، الــتــأيــيــد والــتــشــجــيــع والــدعــم  وكــــان، ومـ
األمــريــكــي قــائــمــًا. ومـــازال الضغط األمــريــكــي على 
دول حــلــف »الــنــاتــو« وغــيــرهــا مــن الــــدول األوروبــيــة 
مجريات  في  واالنــخــراط  المباشر  للدخول  قائمًا 
الحرب اليومية والتنسيق في كل تفاصيلها، وعلى 
الــدعــم والتنسيق  مــســتــويــات عــالــيــة ومــتــنــوعــة مــن 
وعلى جميع الصعد السياسية والعسكرية واألمنية 

واالقتصادية.
في أساس الموقف األمريكي ومعه دول »الناتو« 
بالدولة  عسكرية  هزيمة  إلحاق  ضــرورة  األوروبــيــة، 
ــاط صفتها  ــقـ بــمــا يــمــكــن تــوظــيــفــه إلسـ الـــروســـيـــة 
المستوى  على  العالميين  القطبين  أحــد  وكونها 
الـــدولـــي الـــى جــانــب الـــواليـــات الــمــتــحــدة، وبحيث 
تنفرد األخيرة )الواليات المتحدة( بصفة القطب 

العالمي األوحد.
مهمًا  مــقــومــًا  تشكل  واألســــاس  الخلفية  هـــذه 
وأســاســيــًا فــي الــمــوقــف األمــريــكــي ومــعــه األوروبــــي 
األطلسي في عدم المبادرة إلى التقدم بأي مشروع 
بمثل  للتقدم  أصدقائهم  من  بــأي  الدفع  وال  حــل، 
هــذا الــمــشــروع. ويــتــرافــق أيــضــًا مــع عــدم التشجيع 
وال التجاوب مع أي مقترحات أو حتى أفكار أولية 
لصالح الحل التفاوضي تأتي من أي جهة أو دولة.

ميادين  في  معارك مكملة  فتح  إلى  كما يصل 
المعارك  مثل  وفاعلة،  مؤثرة  ولكنها  غير عسكرية 
وحتى  والتجارية  والبنكية  والتمويلية  االقتصادية 

الثقافية والرياضية والفنية.
وبالمقابل، وفي الفترات األخيرة بدأت الصين 
تفرض وجودها على المستوى الدولي كبلد أساسي 
ليس  ودوره،  تــأثــيــره  تجاهل  وال  تجاهله  يمكن  ال 
على  ولكن  الجغرافي  محيطه  مستوى  على  فقط 
المستوى العالمي، وخصوصًا أن فرض الوجود هذا 
العسكرية،  الصين  قــوة  عامل  إلــى  فقط  يرجع  ال 
تقدمها  الــتــي  الــمــســاعــدات  أو  التحالفات  إلــى  وال 
ويــقــوم فـــرض وجـــودهـــا عــلــى أســاســهــا، وإنــمــا يبدأ 
الـــذي تشهده  الــتــطــور واالنــفــتــاح  أواًل فــي  الــوجــود 
تطور  مــع  ومنسجمًا  مقترنًا  نفسها  الصين  دولــة 
االتساع  مع  أيضًا  ومقترنًا  اقتصادي الفت،  وتقدم 

في دور الصين ونجاحها في فرض 
حــضــور واســـع ومــؤثــر لها مــن باب 
السياسة النشطة والمتوازنة، ومن 
االقتصادي  والتبادل  التعاون  باب 
مع  والمنصف  الــعــادل  والــتــجــاري 
عدد واسع من دول العالم وبالذات 

في إفريقيا.
ــــك عــــن نــفــســه فــــي حـــضـــور قـــوي  ــــد عـــبـــر ذلـ وقـ
مشاريع  في  استثماري  تجاري  تعاون  عبر  للصين 
استثمارية ثابتة وطويلة األجل تراعي حاجة تلك 
البالد إليها، ويقبل أهلها وحكوماتها بالتعاون معها 

بالترحيب بها.
قويًا  للصين حضورًا  فــرض  ما  وغيره  هــذا  كل 
ــرًا عــلــى الــمــســتــوى الــــدولــــي، ولــــم يعد  ــؤثـ وثـــقـــاًل مـ
بمستطاع دول العالم تجاهل هذا الحضور وتجاوزه.
ــن الــقــومــي  ــ ــد اعـــتـــبـــرت اســتــراتــيــجــيــة األمــ ــ وقـ
األمريكية الصادرة عن الرئيس جو بايدن، الصين 
من  أكــبــر  الــحــالــي  العالمي  للنظام  تهديد  مــصــدر 

موسكو.
في هذا الوضع بدأ ويستمر الحديث والتعاطي 
ويأخذ هذا  األوكرانية.  األزمــة  في  للصين  دور  عن 
أكثر من تعبير وأكثر من شكل  الحديث والتعاطي 
معتمدًا بدرجة عالية على الدور الذي يرجوه هذا 

الطرف او ذاك من وراء حديثه. 
ــعـــض تــــوابــــع الـــطـــرف  ــدى بـ ــ وتــــصــــل األمــــــــور لــ
األمــريــكــي إلـــى درجـــة االتــهــام للصين بــأنــهــا أقــرب 
ويصل  الــروســي،  الطرف  إلــى  ومواقفها  رؤيتها  في 
الـــتـــطـــرف إلــــى حـــد الـــحـــديـــث عـــن تــحــالــف روســـي 
إلى  تصل  كما  األمــر.  هــذا  مع  التعامل  في  صيني 
األزمة  الحديث عن مبادرة صينية لمعالجة  درجة 

األوكرانية وأنها مبادرة أقرب إلى الطرف الروسي.
لكن شيئًا من هذا لم يحصل في أرض الواقع 

وال ظهرت أي من تعبيراته وتفاصيله المحددة.
والــصــراع  األزمـــة  فــإن  اآلن،  وحتى  بالمحصلة 
وبعض  أوكــرانــيــا  والمستمر حــول  الــقــائــم  الــدمــوي 
ومازالت  مستمرًا،  مــازال  خاص  بشكل  مقاطعاتها 
ــازال الــوضــع الــعــام  ــ عــنــاويــن الـــصـــراع هــي ذاتــهــا ومـ
بعيدًا عن الحسم لصالح أي طرف، ومازال التدخل 
الصيني مطلوبًا بمبادرة تملك إمكانية قبول أفضل 

وأكثر من غيرها.
الــوزن الصيني في توازنات القوى  ومــازال ثقل 
تفرض  أن  واحــتــمــال  بــاتــجــاه  تــزايــد  إلـــى  العالمية 
الــصــيــن نــفــســهــا كــقــطــب عــالــمــي ثـــالـــث عــلــى قــدم 
بينهما  توازن  روسيا وفي  أمريكا ومع  المساواة مع 

يصعب تجاوزه وتخطيه.
} كاتب من فلسطين

ال�سينية للقوة  الدولي  ال�سيا�سي  ال�سعود 
بقلم: 

صادق الشافعي }
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.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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تأكيًدا ألهمية الفن ودوره 
فـــي خــلــق حـــــواٍر مــتــبــادل بين 
ــــدول والــشــعــوب شــهــد مــركــز  الـ
ــي فــي  ــافـ ــقـ ــثـ ــدر عـــلـــيـــف الـ ــيــ حــ
افتتاح  بأذربيجان  باكو  مدينة 
للفنان  الصباح«  »نــور  معرض 
خليفة،  آل  ــد  راشــ الــبــحــريــنــي 
ــار  ــ وذلـــــــك أمـــــــس، بـــحـــضـــور انـ
ومــديــر مركز حيدر  االكــبــروف 
األول  النائب  ومساعد  عليف 
ــيــــجــــان، وحــضــور  لــرئــيــس أذربــ
مجموعة من النخب الثقافية 
المهتمين  مــن  وعــدد  والفنية 
والفن  عــمــومــًا  الفني  بــالــشــأن 
الــتــشــكــيــلــي بـــوجـــٍه خــــاص من 
واآلذري.  البحريني  الجانبين 
ويأتي المعرُض -الذي يستمر 
الــــقــــادم-  ســبــتــمــبــر  لـــغـــايـــة 10 
لــيــعــّزز الـــعـــاقـــات الــبــحــريــنــيــة 
اآلذريــــــة الـــوطـــيـــدة فـــي مــجــال 

الثقافة والفنون.
ــّمـــن مــــعــــرض »نــــور  ــتـــضـ ويـ
أحدث  من  مجموعًة  الصباح« 
أعمال الفنان راشد آل خليفة 
الـــفـــنـــيـــة، الــــتــــي تـــــقـــــّدم رؤيـــــة 
الفنون  عناصر  لدمج  مبتكرة 
التقليدية  والعمارة  البصرية 
ــات  ــّونــ ــكــ ــع مــ ــ ــرة مــ ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ والـ
تحاكي  كما  الطبيعية،  البيئة 
ــة الـــكـــامـــنـــة  ــاقــ األعـــــمـــــال الــــطــ
الامتناهية  والفرص  لإلبداع 
التي ُيمكن أن ينتجها اإللهام 
المساحة  من  اسُتوحَي  ما  إذا 
الواقعِة بين التراث والحداثة.
ــهــــذه الــمــنــاســبــة أعــــرب  وبــ
ــان الــــشــــيــــخ راشــــــــــد آل  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ الـ
خــلــيــفــة عـــن ســـعـــادتـــه بــوجــود 
ــي ســـيـــاٍق  ــ ــه الـــفـــنـــيـــة فـ ــالــ ــمــ أعــ
خلفه  تقف  استثنائي  مكانّي 
الراحلة  المبدعة  المعمارية 

زهـــا حــديــد، وهـــو مــركــز حيدر 
»إن  وأضـــاف:  الثقافي،  عليف 
جــمــالــيــة الــمــبــنــى تــكــمــن فــي 
ــه الــهــيــكــلــيــة  ــاتـ ــّونـ ــكـ ــل مـ ــداخــ تــ
يضّمه  ما  مع  انسيابي  بشكٍل 
فــعــالــيــات ومـــعـــارض فنّية  مــن 
بــشــكــٍل يــشــبــه حــمــيــمــيــة الــفــن 
أشاد  كما  بالعمارة«.  واّتصاله 
أذربيجان  تشهده  بما  الفنان 
من حــراك ثقافي وفني مميز 
ــعـــل مـــنـــهـــا مـــــركـــــًزا ثــقــافــًيــا  جـ
ــافـــة  ــقـ ــثـ ومــــــــــــــزاًرا لـــمـــحـــّبـــي الـ
عن  معّبًرا  بأشكالها،  والفنون 
مملكة  احتضان  إلى  تطّلعاته 
البحرين معارض فنية لفناني 
أذربــــيــــجــــان فــــي الــمــســتــقــبــل، 
ــًدا قـــــدرة الـــفـــن عــلــى مد  ــؤكــ مــ
الــجــســور وخــلــق تــجــارب تبقى 

في ذاكرة األوطان والشعوب. 
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حكايتي مع ال�شاي )2(

ــرت مــحــتــرفــًا فــي شـــرب وصــنــع الــشــاي بــعــد قــدومــي إلــى  صـ
منطقة الخليج، وقبلها كانت حصتي من الشاي ال تتجاوز الكوب 
أنني صرت  الشاي  إدمــان  بي  وبلغ  أحيانًا،  األســبــوع  في  الــواحــد 
أحرص على تناول الشاي الكرك أي شديد التركيز، ويكون عادة 
باللبن الطازج. نقطة نظام: للمرة األلف فالعرب تقول للسائل 
الذي ينزل من ضروع البهائم »لبن« وليس حليب، وال أذكر أنني 
بينما  المعنى،  بــذلــك  حليب  كلمة  الــكــريــم  الــقــرآن  فــي  طالعت 
ْر  َلْم َيَتَغَيّ تجد مفردة لبن مثا في قوله تعالى: »َوأَْنهاٌر ِمْن َلَبنٍ 
البرتقال  وال  التفاح  وال  اللبن  أنه ال  الثاني هو  واألمــر  َطْعُمُه«، 
وال العنب الذي نشتريه من محات متخصصة طازج، بل بعضه 
لبن  نقول  وعندما  المتاجر،  الى  ليصل  شهر  من  أكثر  استغرق 
نعلم متى تم حلبه من ضرع  »ســائــل« وال  أنــه  نعني  فإننا  طــازج 
بهيمة ما، وفي أجزاء من المنطقة العربية يصر البعض على أن 
اللبن هو ذلك »الحليب« بعد أن يصل درجة معينة من التخمر 
أي بعد أن يفقد صفة طازج ويصبح رائبًا، ولكن وبما أن المسألة 
هاصت وجاطت فقد صار الروب عندهم هو الزبادي في حين أن 

اللبن الرائب هو ما يسمونه لبنا.
وعدتكم أمس بالتعرض أو عرض الفوائد الصحية العائدة 
من شرب الشاي وأقول إن دراسات علمية موثقة ومحققة أثبتت 
أكواب   4 بكميات تجارية )نحو  الشاي  أن شرب  على نحو قاطع 
يخفض  الشاي  ألن  التوتر،  تخفيف  على  يساعد  يوميًا(  كبيرة 
العصبي  للشد  المسبب  الــهــرمــون  وهـــو  الــكــورتــيــســول،  مــعــدالت 
والتوتر، )ولمن يريد التحقق من هذه المعلومة أن يدخل موقع 
المجلة العلمية سايكوفارماكولوجي – علم الصيدلة النفساني(، 
الجامعية،  لندن  كلية  من  ستبتو  أنــدرو  البروفيسور  يقول  وكما 
يسمى  الفعالية  شديد  غذائي  عنصر  على  يحتوي  الشاي  فــإن 
الهيجان  مــرســات  عمل  تثبيط  فــي  فــعــال  بـــدور  يــقــوم  »ثيانين« 

العصبية، فتقل حدة التوتر عند شارب الشاي.
وأذكر أنني كنت في زيارة لتشيكوسلوفاكيا )تفتت بحمد اهلل 
السخيف  الطويل  بكتابة اسمها  ولم نعد مطالبين  دولتين  إلى 
إلــى طعم  أقــرب  وأينما شربت شــايــًا هناك وجــدت طعمه  هـــذا(، 
نشارة الخشب المغلية بزيت الخروع، وظللت عدة أيام أحس بأن 
روحي س )تطلع( إذا لم أشرب شايًا حقيقيًا، ثم ألقت الصدف 
تناول وجبة  إلى  في طريقنا عائلة سودانية تقيم هناك ودعونا 
شــاي..  كــوب  يخليكم خلوها  اهلل  أدنــى حياء:  با  فقلت  لديهم، 
وشربت شايًا عندهم وأحسست بالعرق يتصبب من جميع مسام 
بحمى  المصاب  بها  يحس  التي  كتلك  براحة  وشعرت  جسمي، 
بزيت  فــول  بطبق  سعادتي  )واكتملت  بالعافية  ويحس  فيتعّرق 

السمسم وبعده أيضًا كوب شاي(.
دور  مجددًا  تؤكد  اللندنية،  الجامعة  أعدتها  التي  الــدراســة 
أنتج  العمر،  في  اإلنــســان  تقدم  فكلما  لألكسدة،  كمضاد  الشاي 
حرة  وهــي  راديــكــالــز(  )فــري  الحرة  بالجزيئات  يعرف  ما  جسمه 
بمعنى أنها تفتك بخايا جسمك على كيفها، فتلك المضادات 
البصل  أقل في  )وبكميات  الشاي  المتوافرة في  )الفافنويدات( 
وتؤثر في  الدموية  ارتــخــاء جــدران األوعــيــة  إلــى  تــؤدي  والتفاح( 
تكوينها بحيث تصبح أكثر قدرة على منع التصاق الكولسترول 
اإلصــابــات  يقلل  مما  األوعــيــة،  ببطانة  جيرية(  )مـــواد  والــبــاك 
بأمراض القلب كنتيجة النسدادات األوعية. وهناك مواد غذائية 
بعضها  بالكامل فيصل  الهضمي  الجهاز  يمتصها  الشاي ال  في 
إلى القولون ليقلل من الباكتيريا الضارة ويشكل غذاء للباكتيريا 

الحميدة.
وهكذا عزيزي القاري وكلما رأيت شخصًا في فيلم يرفع كأسًا 
ويقول لمن معه: في صحتك! أرفع كوب شاي إلى فمك وقل بكل 
ثقة: في صحتي و)ألف هنا وشفا(. وشكرا للخليج الذي أرغمني 
الــشــاي ســت مــرات خال  »الــرفــاق« فــي المكاتب على شــرب  فيه 
الدوام الواحد ثم دلوني على الشاي الكرك الذي صار وجبة لي 

عصر كل يوم.

خليفة  ب���ن  ل��را���ش��د  ال�����ش��ب��اح«  »ن����ور  م��ع��ر���ض  اف��ت��ت��اح 
ب��اأذرب��ي��ج��ان ع��ل��ي��ف«  ح���ي���در  »م���رك���ز  ف���ي  خ��ل��ي��ف��ة  اآل 

} جانب من اجتماع عمداء كليات الطب في دول مجلس التعاون.

الطبية  والعلوم  الطب  كلية  استضافت 
العاصمة  ومقرها  العربي  الخليج  بجامعة 
الــبــحــريــنــيــة الــمــنــامــة، االجـــتـــمـــاع الـــســـادس 
الطب بدول  كليات  والثاثين للجنة عمداء 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي 
الــذي  المؤتمر  هــامــش  على  أيـــام،  قبل  عقد 
ــرًا جــامــعــة الــخــلــيــج الــعــربــي  ــؤخــ نــظــمــتــه مــ
وآفـــاق«.  ابــتــكــارات  المستقبل:  أطــبــاء  »نــحــو 
عقد االجتماع بمشاركة اثنين وثاثين كلية 
ودولة  السعودية،  العربية  المملكة  من  طب 
المتحدة،  العربية  ــارات  اإلمـ ودولــة  الكويت، 

ودولة قطر، وسلطنة عمان.
ــب الــدكــتــور  ــاع، رحــ ــمـ ــتـ ــة االجـ ــدايـ ــي بـ وفــ
ــيـــل، الــقــائــم  ــاعـ ــمـ عـــبـــدالـــرحـــمـــن يـــوســـف إسـ
بـــأعـــمـــال رئـــيـــس جــامــعــة الــخــلــيــج الــعــربــي، 
وشكرهم  الخليجية  الــطــب  كــلــيــات  بــعــمــداء 

أن  مؤكدًا  البحرين،  لمملكة  على حضورهم 
جامعة الخليج العربي تمثل في غاياتها هذا 
الوطنية في  الكوادر  بين  والتعاون  التعاضد 
اجتماعكم  »ومــا  العربية،  الخليج  دول  كافة 

هذا إال صورة حية من صور هذا التعاضد«.
إلى ذلك، صرح عميد كلية الطب والعلوم 
الطبية بجامعة الخليج العربي وأمين لجنة 
التعاون  مجلس  بــدول  الطب  كليات  عمداء 
ضيف  عبدالحليم  الــبــروفــيــســور  الخليجي 
ــددًا مــن البنود  نــاقــش عــ بـــأن االجــتــمــاع  اهلل 
أعماله، ومن أهمها:  المعروضة على جدول 
الذي  السابق  عرض أهم توصيات االجتماع 
ــام عــبــدالــرحــمــن بن  ــ عــقــد فـــي جــامــعــة اإلمــ
فيصل بالدمام، ومشروع إنشاء بنك مشترك 
ألسئلة االختبارات في كليات الطب المقدم 
مـــن جــامــعــة اإلمـــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة، 

المجتمعية  الــمــســؤولــيــة  ــدوة  ــ نـ وتـــوصـــيـــات 
لكليات الطب الخليجية التي عقدت مؤخرًا 
عمان،  بسلطنة  قــابــوس  السلطان  بجامعة 
العلمي لطاب كليات الطب  المؤتمر  وعقد 
للتعليم  الــخــلــيــجــي  والــمــؤتــمــر  الــخــلــيــجــيــة 
الــطــبــي، ومـــشـــروع تــطــويــر مــرحــلــة االمــتــيــاز 
في  والــجــراحــة  الــطــب  بــكــالــوريــوس  لبرنامج 
السعودية، ومشروع تطوير  العربية  المملكة 
الــمــنــاهــج فــي كــلــيــة الــطــب بــجــامــعــة الملك 
كليات  لبرامج  االكــاديــمــي  واالعــتــمــاد  ســعــود، 
مـــدراء  لجنة  وتــوصــيــات  الخليجية،  الــطــب 
ــاء الــجــامــعــات بـــدول مجلس الــتــعــاون،  ورؤســ
على  االصطناعي  الــذكــاء  تطبيقات  وتأثير 
وتفعيل  الــطــلــبــة  وتــقــيــيــم  الــطــبــي  الــتــعــلــيــم 
الطب  كليات  بين  الــطــابــي  الــتــبــادل  بــرامــج 

بدول مجلس التعاون.

مب�شاركة 32 جامعة متثل الدول الـ6

جامع�ة الخلي�ج العرب�ي ت�ش�ت�شيف االجتم�اع ال�شاد��ض 
وال�ث�الثي��ن ل�ل�ج��نة عم�داء كلي�ات الط�ب الخليجي�ة

»ال�ث�ق�اف�ة« ت�ه�ن�ئ الف�ن�ان خالد ال�شيخ 
ب�م�ن�ا�ش�ب�ة ح��ش�وله على جائزة العمل 
المو�شيقي على ه�ام��ض ال�م�وؤتمر ال�27 
للمو�شيقى ف��ي عُ��م�ان للمجمع العربي 

 فــــــــــــــــــــــــــي 
جديد  منجز 
لــــــــلــــــــحــــــــراك 
الــــــــــــفــــــــــــنــــــــــــي 
الـــمـــوســـيـــقـــي 
فــــــي مــمــلــكــة 
ــن،  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ
حصل الفنان 
ــنــــي  ــبــــحــــريــ الــ
القدير خالد 
الــشــيــخ أمــس 
ــائـــزة  ــلـــى جـ عـ
الــــــمــــــجــــــمــــــع 
الــــــــــعــــــــــربــــــــــي 
لــلــمــوســيــقــى 

المؤتمر  فعاليات  هامش  على  وذلــك  العربية  الــدول  لجامعة  التابع 
العام للمجمع في دورته السابعة والعشرين في سلطنة ُعمان. 

خالد  الفنان  رّشــحــت  قــد  واآلثـــار  للثقافة  البحرين  هيئة  وكــانــت 
الشيخ للجائزة في فئة العمل الموسيقى لعام 2020م عن كامل أعماله 

ومؤلفاته في مجال الموسيقى العربية.
آل  عــبــداهلل  بــن  أحــمــد  بــن  الشيخ خليفة  تــوجــه  المناسبة  وبــهــذه 
خليفة رئيس هيئة الثقافة بالتهنئة إلى الفنان خالد الشيخ، مؤكدًا 
الثقافي  الــحــراك  تشكيل  فــي  يساهم  ال  الــيــوم  البحريني  الفنان  أن 
المحلي فقط، بل يعمل على بناء الحراك الفني واإلبداعي العربي. 
من  قّدمه  وما  الشيخ  للفنان خالد  الطويلة  الفنية  بالمسيرة  وأشــاد 

إبداعات تناقلتها األجيال وبقيت في وجدان الجمهور وذاكرته.
هذا وكان قد رعى حفل التكريم كامل بن فهد آل سعيد أمين عام 
الدكتورة  الوزراء بسلطنة ُعمان، بحضور  العامة لمجلس  في األمانة 
إيناس عبدالدايم رئيسة المجمع العربي للموسيقى وأعضاء وممثلي 
الموسيقي.  بــالــشــأن  المعنيين  مــن  وعـــدد  بالمجمع  العربية  الـــدول 
وناقش المؤتمر العام للمجمع العربي للموسيقى في نسخته السابعة 
في  العلمية  الهيئة  تكليف  منها  الــمــوضــوعــات  مــن  عـــددًا  والعشرين 
المجمع بتحرير مجلة البحث الموسيقي، ومحتوى مجلة الموسيقى 
التأليف  في  المجمع  مسابقة  محور  ومقترح  اإللكترونية،  العربية 

الموسيقي العربي لعام 2023م.

م�ذك�رة تفاهم وتعاون بين جامع�ة 
البحري�ن للتك�نولوجيا ومعهد اإنماء 
للتدريب وت�ن�مية الموارد الب�شرية

وقعت جامعة البحرين للتكنولوجيا ومعهد انماء للتدريب وتنمية 
مجاالت  فــي  وتــعــاون  تفاهم  مــذكــرة  الجامعة  بمقر  البشرية  الــمــوارد 
التعليم والتدريب االحترافي المتخصص حيث مثل الجامعة رئيس 
الدكتور  االداري  المدير  المعهد  وعن  الما  حسن  الدكتور  الجامعة 

محمد درباس وذلك بحضور المعنيين من الجامعة والمعهد.
التفاهم  مــذكــرة  بــأن  الما  حسن  الدكتور  الجامعة  رئيس  وافـــاد 
والــتــعــاون الــتــي تــم الــتــوقــيــع عليها قــد تــمــت دراســتــهــا والــتــحــقــق من 
جدواها والقيمة المضافة منها لكافة شركاء الجامعة من الدارسين 
سوق  لتعزيز  والخاص  العام  القطاعين  في  والمعنيين  والخريجين 
العمل بالشهادات االحترافية العالمية في مجالي الذكاء االصطناعي 

وعلوم تحليل البيانات الضخمة. 
ومن جانبه اوضح المدير االداري للمعهد الدكتور محمد درباس 
بـــأن الــمــعــهــد يــســعــى لــلــتــعــاون وتــقــديــم الـــدعـــم لــلــجــامــعــة مـــن خــال 
الجامعة  بين  احترافية  ومهنية  علمية  تــعــاون  عــاقــة  وتطوير  ربــط 
والشركاء الرياديين عالميا بالواليات المتحدة االمريكية في مجاالت 
وعلم  الكفاءات  وادارة  البيانات  ولم  االلــة  وتعلم  االصطناعي  الذكاء 
االستراتيجية وفقا لي وبما يخدم تطلعات  اهداف الجامعة الحالية 

والمستقبلية. 
وتمثل مذكرة التفاهم والتعاون االطار العام الذي يؤسس ويحدد 
مجاالت التعاون بين الجامعة والمعهد والذي سيوفر خدمات نوعية 
لشريحة كبيرة من الشركاء من الطلبة المسجلين في برامج الجامعة 
حاليا وكذلك خريجي الجامعة ومؤسسات القطاعين العام والخاص 

واالحترافيين العامليين بهما.

} خالد الشيخ.
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

اأبلغ م�س�ؤول اأمريكي اأم�س لبنان اأن وا�سنطن �ستعاقب اأي فريق 

يقدم دعًما »عينًيّا« حلزب اهلل، وذلك بعد اأ�سابيع من اإدراج وا�سنطن 

مالية  خدمات  تقدمي  بتهمة  العق�بات  الئحة  على  لبنانًيا  م�سرًفا 

للحزب.

مكافحة مت�يل  ل�س�ؤون  االأمريكية  م�ساعد وزير اخلزانة  والتقى 

االإرهاب مار�سال بيلنغ�سلي، غداة و�س�له اإىل بريوت، كاًل من رئي�س 

الربملان نبيه بري ورئي�س احلك�مة �سعد احلريري.

خالل  بيلنغ�سلي  اإن  بريوت،  يف  االأمريكية  ال�سفارة  واأوردت 

على  لبنان  »�سي�سجع  وامل�سرفيني،  الر�سمّيني  امل�س�ؤولني  مع  لقاءاته 

اتخاذ اخلط�ات الالزمة للبقاء على م�سافة من حزب اهلل، وغريه من 

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

زيادة الدعم املايل ملنح تاأهيل ذوي الإعاقة.. جمل�س الوزراء:

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

االأهلية  للمراكز وامل�ؤ�س�سات  احلك�مة 

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

العاهل وخادم احلرمني بحًثا تطورات الأو�ضاع يف املنطقة.. امللك:

نـقــف فـي �ســف وخـنـدق واحـد مـع ال�سعوديـة
ــامل ــع ــى ال ــل ـــداء ع ـــت ــــو« اع ــــك ــداف مــعــمــلــي »اأرام ــه ــت ــس ا�

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا جل�سة �حلكومة �أم�س

اآل خليفة عاهل البالد املفدى  تاأتي زيارة جاللة امللك حمد بن عي�سى 

اأم�س،  ي�م  ال�سقيقة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اإىل  ورعاه  اهلل  حفظه 

خادم  اأخيه  مع  جدة  يف  ال�سالم  ق�سر  يف  جاللته  عقده  الذي  واالجتماع 

يف  اهلل  حفظه  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

فقد اختار جاللة امللك املفدى اأن يق�م بهذه الزيارة واأن يلتقي مع اأخيه 

خادم احلرمني ال�سريفني يف الي�م ال�طني ال�سع�دي، وذلك اعتزاًزا واحتفاًء 

ا  من جاللته بهذا الي�م التاريخي من امل�سرية ال�سع�دية الظافرة، وحر�سً

وويل  �سلمان  امللك  اإىل  تهانيه  خال�س  �سخ�سًيا  ينقل  اأن  على  من جاللته 

عهده، ومبا يعرّب عن امل�ساعر الطيبة لكافة البحرينيني وعلى راأ�سهم جاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه جتاه اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة.

ت�ؤكد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  زيارة جاللة  فاإن  ت�قيتها..  ويف 

اململكة  �سقيقتها  مع  واحًدا  �سًفا  ووق�فها  البحرين  مملكة  ت�سامن  على 

العربية ال�سع�دية �سد كل ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها، وا�ستنكارها ال�سديد 

واإدانتها للعمل االإرهابي التخريبي على معملي اأرامك� يف بقيق وخري�س، 

والذي ميثل ت�سعيًدا خطرًيا وتهديًدا كبرًيا الأمن املنطقة والإمدادات النفط 

يف ال�س�ق العاملية.

كما تاأتي زيارة جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ي�م اأم�س واجتماعه 

رفع  على  جاللته  حر�س  من  انطالًقا  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  مع 

اأق�سى درجات التن�سيق والت�ساور يف ظل ما متر به املنطقة من منعطف 

خطري وخا�سة ما تتعّر�س له اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة الي�م من 

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

واأمن  ال�سع�دية،  العربية  اململكة  اأمن  ه�  البحرين  مملكة  اأمن  اإن 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  ل  تف�سّ وكما  البحرين،  اأمن  ه�  ال�سع�دية 

ورعاه يف جدة ي�م اأم�س اأن البحرين هي على الدوام »تقف يف �سف ويف 

خندق واحد مع اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة«، التي تعترب هي البيت 

لنا  االأمان  و�سمام  االأمن  وركيزة  اجلامع  واالإ�سالمي  والعربي  اخلليجي 

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

فاإننا ن�ستذكر هنا وبكل فخر  االأمن واحد ال يتجزاأ،  اإن  وعندما نق�ل 

واعتزاز وقفة اجلن�د البحرينيني الب�ا�سل مع اإخ�انهم اجلن�د ال�سع�ديني 

حيث  عدة،  وم�اقع  خمتلفة  مراحل  ويف  دائًما،  واحد  خندق  يف  الب�ا�سل 

قدم�ا الت�سحيات اجل�سام وال�سهداء ل�سد كل االعتداءات الغا�سمة ومن اجل 

الدفاع عن املنطقة وحماية �سع�بنا واأمننا وا�ستقرارنا باأنف�سنا.

تتحطم  �س�ف  واإرادة واحدة  واحد،  واحد، وم�سري وهدف  فه� درب 

التحديات، وبف�سل حكمة  بها كل  االعتداءات، و�سن�سد  على �سخرتها كل 

اهلل  ال�سريفني حفظه  احلرمني  واأخيه خادم  ورعاه  اهلل  امللك حفظه  جاللة 

�سن�سري دوًما مًعا على درب املحبة واالأخ�ة والتعاون والت�سامن، و�س�ف 

ننت�سر ل�سع�بنا ويف حقهم يف العي�س ب�سالم ويف اأمن وا�ستقرار.

دربـنـا واحــد

»البحرين والكويت«:
التو�سع يف اخلدمات امل�سرفية 

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

»ال�سحفيني«: ح�سابات ربحية 
يف و�سائل التوا�سل تنقل 

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة

العدد:  12394
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»غرفة البحرين« تبحث الفر�ص اال�ستثمارية مع م�سوؤولني يف الهند.. الكوهجي:

 1.40 مليار دوالر حجم التبادل التجاري البحريني الهندي

و�صناعة  جتارة  غرفة  لرئي�س  الثاين  النائب  اأكد 

تطوير  �صرورة  على  الكوهجي،  حممد  البحرين 

الطاقة  م�صاريع  لتبني  الداعمة  والقوانني  الت�صريعات 

القطاع  حتفز  ت�صهيالت  تقدمي  على  والعمل  املتجددة، 

الطاقة  جمال  يف  م�صاريع  لبدء  لال�صتثمار  اخلا�س 

املتجددة، م�صرياً اإىل اأن الفر�س واعدة يف قطاع م�صاريع 

الطاقة املتجددة، وبالأخ�س يف ظل املقومات التي تتمتع 

عجلة  لدفع  البحرين  مملكة  وروؤية  البحرين  مملكة  بها 

وترية  وت�صريع  واخلا�س  العام  القطاع  يف  ال�صتثمار 

اهداف  حتقيق  على  عالوة  املتجددة،  للطاقة  التحول 

احلياد ال�صفري املن�صو�س عليها خالل املوؤمتر ال�صاد�س 

الطارية  املتحدة  المم  اتفاقية  يف  لالأطراف  والع�صرين 

ب�صاأن تغري املناخ.

جاء ذلك على هام�س م�صاركة وفد من غرفة البحرين 

ال�صراكة  موؤمتر  �صمن  الهند،  جمهورية  اإىل  زيارة  يف 

2023، حيث �صيلتقي الوفد من خاللها مع كبار امل�صوؤولني 

وممثلي قطاعات الأعمال والحتادات التجارية.

حجم  منو  اإىل  الغرفة  لرئي�س  الثاين  النائب  واأ�صار 

العام  من   %  30 بن�صبة  البلدين  بني  التجاري  التبادل 

مليار   1.40 جتاوز  والذي   2022 العام  اإىل   2018

فر�س  وجود  اإىل  ولفت   ،2022 يف  اأمريكي  دولر 

ا�صتثمارية واعدة يف عدة قطاعات يف الهند، مبا يف ذلك 

قطاع التكنولوجيا وقطاع التجزئة والتجارة الإلكرتونية 

احلياة  وعلوم  ال�صحية  والرعاية  املتجددة  والطاقة 

واملجوهرات،  الكرمية  والأحجار  والتعليم  وال�صيارات 

داعياً مملكة البحرين لال�صتفادة من اخلربات الهندية يف 

هذه القطاعات وبحث فر�س ال�صتثمار.

يف  ت�صاهم  الهند  اإىل  البحرينية  الزيارة  باأن  واأكد 

قطاعات  بني  والتجارية  القت�صادية  بالعالقات  الرتقاء 

الأعمال يف كال البلدين، واأن ت�صفر عن نتائج اإيجابية تفتح 

اآفاق وا�صعة للتحالفات وال�صراكات التجارية يف خمتلف 

القطاعات القت�صادية وال�صتثمارية، خا�صة على �صعيد 

البحرين  بني مملكة  امل�صرتكة  العليا  اللجنة  بدور  الدفع 

وجمهورية الهند، موؤكداً باأن قطاعات الأعمال البحرينية 

التطور اليجابي والذي تعك�صه  ا�صتثمار هذا  اإىل  ت�صعى 

اإىل  الثنائية  العالقات  نقل  يف  اجلادة  احلقيقية  الرغبة 

اآفاق اأرحب واأو�صع من التعاون.

اإدارة غرفة جتارة  اأكدت ع�صو جمل�س  ومن جهتها، 

و�صناعة البحرين بتول داداباي على ان مملكة البحرين 

دفع  يف  املراأة  دمج  حول  حوارية  جل�صة  هام�س  على 

قطعت  البحرين  مملكة  باأن  القت�صادية،  التنمية  عجلة 

ان  بل  املجالت،  جميع  املراأة يف  كبريا يف متكني  �صوطا 

قد جتاوزت  الر�صيدة،  القيادة  وبف�صل  البحرينية،  املراأة 

البحرينية تتواجد يف  املراأة  باأن  التمكني، منوهة  مرحلة 

منا�صب قيادية على امل�صتوى احلكومي واي�صا يف القطاع 

اخلا�س.

ملقر  بزيارة  البحرين  غرفة  وفد  قام  ذلك،  اإىل جانب 

غرفة PHD يف نيودلهي، حيث التقى بنائب المني العام 

للغرفة راجنيت ميهتا اىل جانب م�صاعد المني العام نافني 

راجنيت  ورحب   ،PHD غرفة  اع�صاء  من  وعدد  �صيث، 

معهم  وا�صتعر�س  البحريني،  الوفد  باع�صاء  ميهتا 

كما  البحرين ونظريتها،  التعاون بني غرفة  تعزيز  �صبل 

البحرينيني  PHD مع نظرائهم  ا�صتعر�س اع�صاء غرفة 

الغذائي  الأمن  منها  جمالت  عدة  يف  ا�صتثمارية  فر�س 

املتجددة،  والطاقة  املعلومات،  وتكنولوجيا  واملائي، 

باملوؤ�ص�صات  يتعلق  فيما  اخلربات  تبادل  اإىل  اإ�صافة 

ال�صغرية واملتو�صطة وت�صجيع ريادة العمال والبتكار.

غرفة  جانب  من  يرتاأ�صه  الذي  الوفد  و�صيقوم  كما 

البحرين حممد عبداجلبار الكوهجي النائب الثاين لرئي�س 

�صباح  اأحمد  من:  كل  الإدارة  جمل�س  واأع�صاء  الغرفة، 

ال�صلوم، يو�صف �صالح الدين، عبدالوهاب يو�صف احلواج، 

بتول جممد داداباي، اأحمد يو�صف علي، ويو�صف يعقوب 

العو�صي، وعدد من امل�صوؤولني وممثلي القطاع اخلا�س، 

البحرين  يف  ال�صتثمارية  الفر�س  على  ال�صوء  بت�صليط 

اخلدمات  �صمنها  ومن  احليوية  القطاعات  من  عدد  يف 

والت�صالت،  املعلومات  وتكنولوجيا  وال�صناعة،  املالية، 

واخلدمات اللوج�صتية وال�صياحة مبا يتما�صى مع اأهداف 

خطة التعايف القت�صادي.

و�صم الوفد 63 ممثالً لعدد من موؤ�ص�صات القطاعني 

قطاعات  من  لعدد  ممثلني  جانب  اإىل  واخلا�س،  العام 

اململكة،  يف  البارزة  واجلمعيات  البحرينية  الأعمال 

مع  بالتعاون   2023 ال�صراكة  قمة  يف  �صي�صارك  حيث 

الوزراء  من  بعدد  و�صيلتقي  الهندية،  ال�صناعة  احتاد 

الهندي،  التجارة  وزير  غويال  بيو�س  �صمنهم  ومن 

ال�صغرية  املوؤ�ص�صات  وزير  راين  تاتو  نارايان  و�صري 

اآرون  مع  الوفد  و�صيلتقي  كما  الهند،  يف  واملتو�صطة 

وال�صناعة  التجارة  غرف  لحتاد  العام  املدير  ت�صاول 

الهندية.

بني  ما  الفرتة  يف  مومباي  اإىل  الوفد  و�صيتوجه 

اأع�صاوؤه بعدد من ممثلي  اإذ �صيلتقي  16 و17 مار�س، 

على  ال�صوء  لت�صليط  وامل�صتثمرين  التجارية  ال�صركات 

و�صينظم  كما  البحرين،  تقدمها  التي  التناف�صية  املزايا 

غرفة  مع  للتعارف  اإ�صافيني  لقاءين  البحريني  الوفد 

الهندية. ال�صناعة  جتارة بومباي واحتاد 

فخرو يوؤكد اأهمية تعزيز ال�سراكات بني الدول 

ومواكبة التطورات لرفد القطاعات التنموية

اأّكد عبداهلل بن عادل فخرو وزير ال�صناعة والتجارة، على 

ومواكبة  العامل  دول  خمتلف  بني  ال�صراكات  تعزيز  اأهمية 

نحو  ودفعها  التنموية  القطاعات  رفد  اأجل  من  التطورات 

م�صتويات اأكرث تقدًما مبا يدعم جهود تعزيز م�صاعي ال�صتدامة 

م�صارات  تو�صيع  يف  وي�صب  القت�صادي،  وال�صتقرار  املالية 

التنمية ال�صاملة والتطوير وبناء تعاون اقت�صادي جديد بني 

الدول.

جاء ذلك خالل تروؤّ�س وزير ال�صناعة والتجارة وفد مملكة 

من  والع�صرين  الثامنة  الن�صخة  اأعمال  يف  امل�صارك  البحرين 

»قمة ال�صراكة 2023« التي ينظمها احتاد ال�صناعة الهندية، 

وتقام هذا العام حتت �صعار »�صراكات من اأجل اأعمال جتارية 

م�صوؤولة ومعجلة ومبتكرة وم�صتدامة ومن�صفة« خالل الفرتة 

من 13 اإىل 15 مار�س 2023م بفندق تاج بال�س يف العا�صمة 

الهندية نيودلهي، مب�صاركة عدد من ال�صركات ورجال الأعمال 

وجهات دولية وحكومية من خمتلف بلدان العامل.

ال�صناعة  وزير  اأ�صار  للقمة،  الفتتاحية  اجلل�صة  وخالل 

مثل  امل�صاركة يف  على  البحرين  اإىل حر�س مملكة  والتجارة 

اأهم  على  قرب  عن  التعرف  يف  ت�صاهم  والتي  املهمة  القمة 

التطورات العاملية للتحول نحو القت�صاد اجلديد وامل�صتدام، 

الدول  كربيات  من  تعد  ال�صديقة  الهند  جمهورية  باأن  موؤكًدا 

القت�صادية والتي ر�صمت لنف�صها ح�صارة اقت�صادية متميزة 

التي  الطموحة  اأهدافها  القمة  حتقق  اأن  متمنًيا  القدم،  منذ 

اقت�صادي جديد  ال�صركات وت�صكيل تعاون  اإىل تعزيز  ت�صعى 

بني دول العامل. ُي�صار اإىل اأن قمة ال�صراكة ت�صتعر�س العديد 

قوة  بناء  العمل:  م�صتقبل  بينها؛  من  النقا�صية  احللقات  من 

عامل متكني  املهارات:  معايري  توحيد  وم�صتدام،  مرنة  عاملة 

الع�صرين  امل�صتدام، جمموعة  التمويل  رئي�صي لتنقل املواهب، 

ال�صطرابات  �صد  التوريد  �صال�صل  مرونة  العامل،  وحالة 

اجليو�صيا�صية، متويل النمو يف الأ�صواق النا�صئة وغريها من 

املحاور املهمة.
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

العدد:  6304

P  12P  20

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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البحريــن تســجل إنجــازًا جديــدًا مــع اختتــام اجتماعات 
الجمعية العامة لالتحاد البرلماني الدولي اليوم.
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للصحافة والنشر
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إيران طلبت فتح صفحة جديدة معنا

ي��وم أمس تحدثنا ع��ن أثر الظروف المحيطة بخامنئ��ي التي أجبرته 
على التنازل والقبول بتهدئة الجبهة الخارجية وقبول الصين كوسيط 

لتحسين العالقة اإليرانية السعودية.
وحت��ى اللحظة بقيت البنود الس��رية بين األط��راف الثالثة فقط مما 
يحم��ل عبأ كبيرًا على المملكة العربية الس��عودية وعلى إيران أيضًا، 
وما ذلك إال الرتباط أطراف أخرى بتبعات هذا االتفاق، ومنهم البحرين 
على س��بيل المثال من جانب الرتباط أمنها بأم��ن المملكة العربية 
الس��عودية، وعمالء إيران في المنطقة من الجانب اآلخر »ميليشيات 
الحش��د وحزب اهلل والحوثي ومجموعات عم��الء إيران الخليجي«، فإلى 

أين ستسير الكفة؟ وعلى حساب من؟ ولصالح من؟
وفي أقل من أسبوع بدأت تداعيات االتفاقية السعودية اإليرانية تبرز 
بطل��ب من رئيس الوفد اإليراني المش��ارك في أعمال مؤتمر االتحاد 
البرلماني الدولي في المنام��ة، النائب اإليراني مجبتى رضاخاه الذي 
ق��ال إنه يأمل إع��ادة فت��ح الس��فارة البحرينية في طه��ران، وإعادة 
فتح الس��فارة اإليرانية في المنامة قريبًا. وأض��اف في تصريح خاص 
ل�»الوطن«: »لدينا الكثير من المش��تركات، جلسنا مع رئيس مجلس 
النواب البحريني، واتفقنا على ضرورة تحسين العالقات بين البلدين، 

نأمل بإعادة فتح السفارات قريبًا«.
وتاب��ع رضاخ��اه: »ن��زور البحري��ن، وهذه الزي��ارة جيدة إلع��ادة فتح 
العالقات، نأمل بإعادة افتتاح السفارات قريبًا، لقد رأينا مبنى السفارة 
اإليرانية في البحرين، والبحرين تملك مبنى في طهران، ولقد تحدثنا 

عنهما«.
وقال رئيس الوفد اإليراني: »علينا مواجهة بعض األمور العالقة معًا، 
ونأم��ل حلحلة جمي��ع الملفات بين البلدين قريب��ًا، ومن المحتمل أن 
نزور البحرين قريبًا، ولقد دعونا رئيس مجلس النواب البحريني لزيارة 

إيران«.
وأض��اف: »نح��ن منفتحون عل��ى البحري��ن وجميع الخي��ارات ممكنة 
ومطروحة لبناء عالقات قوية، ومستعدون لمناقشة مختلف القضايا، 
وأعتق��د أن العالق��ات الخليجية اإليرانية تتحس��ن اآلن، ونحن نطمح 

لتحسن العالقات ما بين البحرين وإيران«.
 وتأكيدًا على ذلك كش��ف المتحدث باس��م الخارجي��ة اإليرانية ناصر 
كنعاني ع��ن »أمل إيران في اس��تئناف العالقات الدبلوماس��ية التي 
قطعت عام 2016 وذلك بعد التقارب األخير بين طهران والرياض«.

هي خطوة كبيرة بالتأكيد لصالح البحرين ولصالح الش��عب اإليراني، 
إنما االمتحان الحقيقي هو الفعل، فال وجود سفارات كان يمنع تدخل 
إيران في الش��أن البحرين��ي وال الزيارات وال االبتس��امات وال الكلمات 
المنمقة، الفعل وحده هو الذي يفصل بين الصدق والكذب والنفاق.

فإن كانت هذه الخطوة اإليرانية اإليجابية تجاه البحرين صادقة وهي 
واحدة من البنود السرية لالتفاقية، فإن ذلك مرّحب به إنما مشروط 

ذلك الترحيب بالفعل ال بالقول.
لذا فإن مسؤولية طرفي االتفاقية »السعودية والصين« هي مراقبة 
تحويل حب��ر االتفاقية إلى عمل تتخّلى فيه إي��ران عن دعم عمالئها 
في البحري��ن وبقية دول الخليج لترابط الش��بكة وقيادتها المركزية 
اإليراني��ة، وتتوق��ف إي��ران عالقته��ا بم��ن كان ينف��ذ أجندتها في 
البحري��ن، وتنتهي قصة تصدير ثورتها وإعالنه��ا الدائم عن كونها 
راعيًا للطوائف الش��يعية في العال��م، فهؤالء مواطنون في دول أخرى 
له��ا س��يادتها، وأن تتوق��ف عن لعب توزي��ع األدوار بي��ن خارجيتها 

وحرسها الثوري، فهذا يبتسم وذاك يضع السّم.
إن تصّرفت إيران كدولة تعترف بالقوانين واألعراف الدولية وس��يادة 
الدول األخرى وتحترمها، ال كُمصّدر لثورة يهّرب السالح والمتفجرات 
والمخدرات ويم��ول العمالء، فإن هذه االتفاقية هي أكبر إنجاز تحقق 
عل��ى مدى أربعة عقود يخ��دم أمننا وأمن الخلي��ج العربي، بل يخدم، 
وهذا هو المهم، مصالح الشعب اإليراني الذي سئم عزلته ومعاقبته 

على أفعال نظامه.

»ربيع الثقافة« يستمر حتى نهاية مارس
ضم��ن مهرجان ربيع الثقافة الس��ابع عش��ر، تس��تعد 
الصالة الثقافية الستقبال حفلين موسيقيين عالميين، 
األول لفرق��ة براس-آ-هولك��س بمش��اركة المغني��ة 
البحرينية إس��راء جناحي وبالتعاون مع سفارة الواليات 
المتح��دة األمريكية لدى مملكة البحرين وذلك مس��اء 
اليوم األربعاء، حيث س��تؤدي الفرقة عرضًا اس��تثنائيًا 
عل��ى اآلالت النحاس��ية مدموجًا مع إيقاعات موس��يقى 
غوغ��و اآلتية م��ن مدينة واش��نطن، والثان��ي بعنوان 
»نكه��ات من الجن��وب« مع دييغ��و فالديفي��ا وفرقته 
الموس��يقية، وهم الفرقة األكثر ش��هرة وش��عبية في 

إسبانيا، وذلك مساء يوم غد الخميس.

وم��ن بعد ذلك يواص��ل مهرجان ربي��ع الثقافة تقديم 
برامج��ه وفعالياته حت��ى نهاية مارس الج��اري، فيوم 
17 مارس يس��تضيف مسرح البحرين الوطني أوركسترا 
البحرين الفيلهارمونية بقيادة المايس��ترو مبارك نجم. 
وي��وم 18 مارس تق��ّدم فرقة دار الرف��اع الصغيرة في 
دار الرفاع أمس��ية للفنون الش��عبية، بينما يشهد يوم 
21 م��ارس افتتاح مع��رض الفن��ون البصرية 2023 - 
بالتعاون مع مدرس��ة الش��يخة حصة للبن��ات ببرنامج 
دبلوم البكالوريا الدولية في الفنون البصرية في مركز 
الفنون، واحتفالية اليوم العربي والعالمي للش��عر في 

متحف البحرين الوطني. 

 افتتاح معرض 
»نور الصباح« لراشد بن خليفة في أذربيجان

تأكي��دًا على أهمية الف��ن ودوره ف��ي خلق حواٍر 
متب��ادل بي��ن ال��دول والش��عوب، يش��هُد مركز 
حيدر علي��ف الثقافي في مدين��ة باكو بأذربيجان 
افتتاح مع��رض »نور الصباح« للفن��ان البحريني 
الش��يخ راش��د بن خليفة آل خليف��ة، بحضور انار 
االكبروف مدير مركز حيدر عليف ومس��اعد النائب 
األول لرئي��س أذربيج��ان، ومجموع��ة من النخب 
الثقافي��ة والفنية وعدد من المهتمين بالش��أن 
الفني عمومًا والفن التش��كيلي بوجٍه خاص من 
الجانبين البحريني واآلذري. ويأتي المعرُض الذي 
يستمر لغاية 10 سبتمبر القادم، ليعّزز العالقات 
البحريني��ة اآلذري��ة الوطي��دة في مج��ال الثقافة 
والفن��ون. ويتضّم��ن مع��رض »ن��ور الصب��اح« 
مجموع��ًة من أحدث أعمال الفن��ان، والتي تقّدم 
رؤي��ة مبتكرة لدم��ج عناص��ر الفن��ون البصرية 
والعم��ارة التقليدي��ة والمعاص��رة م��ع مكّونات 
البيئ��ة الطبيعي��ة، كما تحاكي األعم��ال الطاقة 
الكامنة لإلبداع والفرص الالمتناهية التي ُيمكن 
أن ينتجها اإللهام إذا ما اس��ُتوحَي من المساحة 

الواقعِة بين التراث والحداثة.
وبهذه المناس��بة، أعرب الفنان الش��يخ راشد بن 

خليف��ة آل خليفة عن س��عادته بتواج��د أعماله 
الفني��ة في س��ياٍق مكانّي اس��تثنائي تقف خلفه 
المعمارية المبدعة الراحلة زها حديد، وهو مركز 
حيدر عليف الثقاف��ي، وأضاف »إن جمالية المبنى 
تكم��ن في تداخ��ل مكّونات��ه الهيكلية بش��كٍل 
انسيابي مع ما يضّمه من فعاليات ومعارض فنّية 
بش��كٍل يشبه حميمية الفن واّتصاله بالعمارة«. 

كما أشاد الفنان بما تشهده أذربيجان من حراك 
ثقافي وفني مميز جعل منها مركزًا ثقافيًا ومزارًا 
لمحّب��ي الثقاف��ة والفنون بأش��كالها. معّبرًا عن 
تطّلعات��ه الحتضان مملك��ة البحرين لمعارض 
فنية لفناّني أذربيجان في المستقبل، مؤكدًا على 
قدرة الفن على مد الجس��ور وخل��ق تجارب تبقى 

في ذاكرة األوطان والشعوب.

الشيخ يفوز بجائزة المجمع العربي للموسيقى
ف��ي منجز جدي��د للح��راك الفني الموس��يقي ف��ي مملكة 
البحرين، حصل الفنان البحريني القدير خالد الش��يخ أمس 
عل��ى جائ��زة المجمع العربي للموس��يقى التاب��ع لجامعة 
الدول العربية وذلك على هامش فعاليات المؤتمر العام 
للمجمع في دورته السابعة والعشرين في سلطنة ُعمان. 
وكان��ت هيئة البحري��ن للثقافة واآلثار قد رّش��حت الفنان 
خالد الشيخ للجائزة في فئة العمل الموسيقى للعام 2020 
عن كامل أعماله ومؤلفاته في مجال الموسيقى العربية.

وبهذه المناس��بة توجه رئيس هيئة الثقافة الشيخ خليفة 
بن أحمد بن عبداهلل آل خليف��ة بالتهنئة إلى الفنان خالد 
الش��يخ، مؤك��دًا أن الفن��ان البحريني اليوم ال يس��اهم في 
تش��كيل الحراك الثقافي المحلي فقط، بل يعمل على بناء 
الحراك الفني واإلبداعي العربي. وأشاد سعادته بالمسيرة 

الفنية الطويلة للفنان خالد الشيخ وما قّدمه من إبداعات 
تناقلتها األجيال وبقيت في وجدان الجمهور وذاكرته.

وكان قد رعى حفل التكري��م أمين عام في األمانة العامة 
لمجلس الوزراء بس��لطنة ُعمان سمو الّسيد كامل بن فهد 
آل س��عيد، بحضور رئيس��ة المجم��ع العربي للموس��يقى 
إيناس عبدالدايم وأعضاء وممثلي الدول العربية بالمجمع 
وعدد من المعنيين بالش��أن الموسيقي. وناقش المؤتمر 
العام للمجمع العربي للموس��يقى في نس��خته الس��ابعة 
والعش��رين عددًا م��ن الموضوعات منها تكلي��ف الهيئة 
العلمي��ة في المجم��ع بتحري��ر مجلة البحث الموس��يقي، 
ومحتوى مجلة الموس��يقى العربي��ة اإللكترونية، ومقترح 
محور مسابقة المجمع في التأليف الموسيقي العربي لعام 

خالد الشيخ2023.

 طائرة إلفيس بريسلي
 التاريخية تتحول لعربة سكن متنقلة

قرر المالك الجديد للطائرة الخاصة بالنجم األمريكي 
الراحل، إلفيس بريس��لي، تحويلها إلى عربة س��كن 
متنقل��ة بع��د أن ظل��ت متوقف��ة في صح��راء نيو 
مكسيكو لما يقرب من 40 عامًا. واشترى اليوتيوبر 
 Lockheed جيمس ويب طائرة بريس��لي من طراز
Jetstar 1329 م��ن ع��ام 1962 مقاب��ل 260 أل��ف 
دوالر ف��ي ذكرى ميالده الثام��ن والثمانين في ال�8 
من يناير، وفقًا لصحيف��ة »ديلي ميل« البريطانية. 
وقام ويب بنقل الطائرة إلى مكان عمله في فلوريدا 
في محاولة لتحويلها إلى عربة س��كن متنقلة؛ من 

أجل جمع األموال للجمعيات الخيرية.

م��ن جانبه، قال ويب: »كنت أعلم أنها كانت فرصة 
لن تتكرر إال مرة واح��دة في العمر، لقد كانت أكبر 
عملية شراء قمت بها على اإلطالق، ومن المفارقات 

أن ه��ذه الطائ��رة كان��ت أغلى من منزل��ي«. وكان 
بريس��لي الُملقَّب ب�«ملك الروك آند رول«، اش��ترى 
الطائرة في ديس��مبر 1976 مقابل 840 ألف دوالر، 

قبل أقل من عام على وفاته في أغسطس 1977.
وأشارت التقارير إلى أن إصالح الطائرة المكونة من 
تس��عة مقاعد قد يكون مكلفًا، ولك��ن تم الحفاظ 
عل��ى مش��غل الكاس��يت األصل��ي للطائ��رة وألواح 
الكابينة الخش��بية والمقاع��د المخملي��ة الداخلية 
والس��جاد وتم إصالح األضواء، كما سيحصل السطح 
الخارج��ي للطائ��رة الذي تعرَّض للص��دأ أيضًا على 

تجديد.

 سر وميض قوس 
قزح في أسماك الزينة

ن علماء من اكتشاف الس��ر العلمي وراء وميض قوس قزح  تمكَّ
في أس��ماك الزينة. وأوضح العلماء أن التوهج المنبعث من جلد 
س��مكة السلور الش��بح يأتي من الداخل، مبينين أنه عندما يمر 
الضوء عبر جلد الس��مكة يصطدم بالبنى الدقيقة في العضالت 

التي تحّول الضوء إلى طيف ملوَّن.
ولفتوا، في الدراس��ة التي ُنش��رت أمس بمجلة »بروسيدنغ أوف 
ذا ناش��يونال أكاديم��ي أوف س��اينس«، إلى أن ذل��ك النوع من 
الس��مك، المعروف أحيانًا باس��م »القرموط الزجاجي«، هو نوع 

صغير من األسماك موطنه أنهار تايلند.

 »واتساب« يتيح قراءة
 الرسائل دون فتح التطبيق

يتلقى الكثيرون رسائل طويلة 
عل��ى »واتس��اب« وق��د يرغب 
دون  قراءته��ا  ف��ي  المتلق��ي 
إخط��ار مرس��لها بأنه اس��تلم 
الرس��الة، لتجنب دردش��ة غير 

مرغوبة في وقت غير مناسب.
ويمكن لمستخدمي »أندرويد« 
فقط االس��تعانة بحي��ل تتيح 

قراءة هذه الرسائل بشكل »سري«. أما مستخدمو »آيفون«، بالطبع، فقد 
يمكنهم تعطيل إيصاالت القراءة في »واتس��اب« نفسه، لمنع أي شخص 

من رؤية العالمتين الصغيرتين باللون األزرق.
ولك��ن هذا يعني أيضًا أنك ممن��وع من رؤية الوقت الذي قرأ فيه اآلخرون 
رس��ائلك. وعلى المستخدم أن يضغط باس��تمرار على الصفحة الرئيسة 
عل��ى هاتفه. بعد ذلك، س��يحتاج إل��ى النقر فوق »األدوات« وس��تعرض 

الشاشة الرئيسية جميع األدوات المحددة المتاحة.
في ه��ذه المرحلة، يحت��اج إلى البحث عن أداة »واتس��اب« وس��حبها إلى 
الشاش��ة الرئيس��ة والنقر فوق »تم« عند نقل األداة بنج��اح إلى الصفحة 
الرئيس��ة. ويمكنه أيضا جعلها في وضع ملء الشاش��ة، ما يس��هل قراءة 

الرسالة.
وبعد اكتمال ذلك، يقوم بالتمرير ألس��فل لقراءة جميع السائل »ستكون 
أحدثها في األعلى«. أما إذا نقر على الرسالة نفسها فستكون هذه الحيلة 

المفيدة بال استفادة.

 الهواء ملوثًا يتسبب 
بموت 7 ماليين سنويًا

كش��ف بحث جديد أن جميع س��كان العالم تقريبًا يتنفس��ون هواء 
ملوث��ًا، حي��ث يعي��ش 0.001% فقط ف��ي أماكن ال تتج��اوز فيها 

مستويات الجسيمات الدقيقة حدود جودة الهواء السنوية.
ووفقًا لمنظم��ة الصحة العالمية، يموت حوالي 7 ماليين ش��خص 
في جمي��ع أنحاء العالم بش��كل مبكر كل عام بس��بب تلوث الهواء 
المحي��ط. وفي جميع أنحاء العالم، تم تجاوز الحد اليومي للتعرض 
لجزيئ��ات »ب��ي إم 2.5« المحيطة في المتوس��ط التي أوصت بها 
منظم��ة الصح��ة العالمي��ة في أكثر م��ن 70% من األي��ام في عام 
2019، وفقا للنتائج المنش��ورة في مجلة مجلة النس��يت بالنيتاري 
هيلث. يش��ار إلى أن جس��يمات »ب��ي إم 2.5« عبارة عن جس��يمات 
دقيقة يبلغ قطرها أقل من 2.5 ميكرومتر، وهي وحدة طول تساوي 
جزء م��ن األلف من المليمت��ر. وخفضت منظمة الصح��ة العالمية 
متوس��ط حد التعرض الس��نوي الموص��ى به ل�«ب��ي إم 2.5« من 
10 إلى 5 ميكروجرام »ج��زء من األلف من الجرام« لكل متر مكعب 
م��ن الهواء في عام 2021. ووفقًا لنتائج الدراس��ة، بلغ المتوس��ط 
الس��نوي العالمي ل�«بي إم 2.5« 3.22 ميكروجرام لكل متر مكعب 
من الهواء، مع أعلى قيمة تم قياسها في شرق آسيا، عند 50، تليها 

جنوب آسيا ب� 37.2 وشمال أفريقيا ب�30.1.

LinkLink

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/03/15/watan-20230315.pdf?1678856944
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://alwatannews.net/article/1056806
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا

العدد:  5265
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مصارحة لنائب الشعب
قليلـــة جـــدا لحظات المصارحـــة واالعتـــراف بالتقصير مـــن قبل اإلخوة 
النـــواب إزاء إنجـــاز ولـــو الحـــد األدنـــى مـــن طمـــوح الناخبيـــن. النائـــب 
البرلماني محمد العليوي امتلك الشـــجاعة ليقول “واحد وعشـــرون عاما 
مـــن عمـــر المجلس ونحن نشـــحت للمواطنيـــن.. وزارة العمـــل حّدث بال 
حرج واإلســـكان طلبات تصل ألربعة وعشـــرين عاما واألطباء بال عمل، 

كل طلباتنا عبارة عن حقوق كدعم الكهرباء ودعم اللحوم”.
رّبما أراد النائب من إطالق التصريح إخالء مســـؤولية أعضاء المجلس 
النيابـــّي مـــن إنجاز ولو الحد األدنى مـــن آمال الناخبين. إّن المســـؤولية 
في فشـــل المجلس طبقا لوجهة نظر النائب تتحملها الســـلطة التنفيذية 
بعدم جديتها واستجابتها لمطالب المجلس النيابّي، وإذا اتفقنا مع األخ 
النائـــب العليـــوي في وجهة نظـــره فإّن هذا ال يعكـــس إال نصف الحقيقة 
فحســـب، أما النصف اآلخر وهو األهم كما يبدو لنا فأعتقد بل أجزم أّن 
المجلـــس النيابّي بكل أعضائه هم من يتحملون المســـؤولية، وإذا شـــئنا 
الصراحة فإّن العلة الكبرى واألزلية للمجلس أّن كل عضو نيابّي يتحرك 
وحيدا بمفرده، وســـبق أن أشـــرنا إلى هذه المعضلة المزمنة منذ سنوات 
بعيـــدة، فالحـــراك الفـــردي مهما كان جـــادا وجريئا وصادقا فـــال أظن أنه 
ســـيثمر نتائج أكيدة، فأغلبيـــة النواب اعتادت علـــى المداخالت النارية 
والهـــدف إثبـــات وجودهم وترســـيخ صورتهـــم أمام الناخـــب حتى بات 
منظر النائب أشـــبه بالظاهـــرة الصوتية ليس أكثر. وكأّن المطلوب منه - 
النائب – أن يؤدي دوره االنفعالي ال أن يدافع عن قضايا باستخدام كل 
األدوات البرلمانية بحرفية والعمل بدأب وبال كلل إلنجازها. ليس هناك 
أســـهل مـــن إلقاء اللـــوم على الجهات األخـــرى وتبرئة الـــذات فمثل هذه 

األساليب لم تعد مقنعة فضال عن أن تكون مجدية.
ال أعـــرف لمـــاذا يصـــر أغلب النـــواب - ونســـتثني قلة منهم - علـــى إبراز 
مداخالتهـــم وبكثافـــة ال نظير لهـــا تحت قبة البرلمان في جميع وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي.. نفهـــم لـــو أّن مـــا ينشـــر عبر هـــذه الوســـائل كان 
إنجازات حقيقية بالفعل، أما أنها لم تتجاوز المقترحات فالنشر يفقدها 

الجدوى.

* كاتب وتربوي بحريني

sm.adnan56@hotmail.com

* محمد المحفوظ

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

النقاد.. جزر بعيدة وأدراج فارغة
يخلق الكاتب نفســـه فيما يكتب، ويخلق الناقد نفســـه فيما ينقد، والنقد 
ذوقي وذاتي، ألن مفهوم الكلمة يختلف بين إنســـان وإنســـان، وبالرغم 
من وجود نظريات النقد واألساتذة الموجهين، إال أن هناك بعض الكتاب 
واألدباء ينفرون من النقاد ويخالفونهم في الرأي إلى أبعد الحدود، فهم 

غير مفيدين في خط سير األدب.
للكاتـــب األميركـــي “صـــول بيلـــو” رأي عجيـــب، فقـــد نـــدد بمـــا أســـماه 
ديكتاتورية األســـاتذة والنقاد وتأثيرهـــم المغرض على األدب، فهو يرى 
أن كل صاحـــب نظرية وكل معتنق لمذهب ال يتعرض بالنقد لعمل أدبي 
أو فني إال وحاول أن يقف فيه على كل ما من شأنه تجريح هذا العمل 
أو ذاك، وال يمتدح العمل إال إذا وجد فيه ما يخدم قضاياه، وكأن الناقد 
بذلـــك يريد أن يســـخر الكتـــاب والفنانين لخدمة معتقداتـــه هو، بل نراه 

في بعض األحيان يلزمهم بترويجها والدفاع عنها.
وعند “بيلو” أن مهمة الناقد هي دراســـة العمل األدبي أو الفني وتحليله 
بناء على أسس ونظريات نقدية ال تدخل في دائرة السياسة وال الدين 

وال األخـــالق وال حتى النظم االجتماعية، هذه األســـس وتلك النظريات 
هـــي أصال قائمـــة على الخلق واإلبداع الفني الـــذي يخضع لعلم الجمال، 
والكاتـــب أو الفنان حر بعد ذلـــك في أن يتبنى قضية أو يدافع عن مبدأ 
أو يقـــف ضـــد هـــذا أو ذاك، وحر كذلك في أن يؤمـــن بنظرية “الفن للفن” 

أو “الفن للحياة”.
بمعنـــى آخـــر، يـــرى “بيلو” أن الكاتـــب حر في أن يلتزم وفـــي أن ال يلتزم 
وليـــس الناقد بوصي عليـــه مهما كانت حجته، فمن حيث يصدر الكاتب 
أو الفنـــان ينطلـــق الناقـــد، ألنهما إن لـــم يقفا على قاعـــدة واحدة أصبحا 
متباعديـــن تباعد طرفي الصحراء أو شـــاطئ البحـــر، والناقد في نهاية 
األمـــر يأتي في المرحلـــة الثانية بعد الكاتب أو الفنان، فهو يعيش عليه، 

أي أن وجود الثاني مرتبط بوجود األول.
أمـــا المخـــرج الســـينمائي اإليطالي “فيســـكونتي” فيصف النقـــاد بالجزر 

البعيدة واألدراج الفارغة.

* كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد

اعتِن بنفسك جيدا
تتحقـــق الراحـــة النفســـية إذا مـــا تـــم وضـــع صـــورة الـــذات ضمـــن 
األولويـــات، وعلـــى ضوئهـــا يســـعى الفـــرد لتحســـين صـــورة ذاتـــه 
وتزويدهـــا بـــكل المهـــارات التـــي تليق بهـــا لكي ترتقـــي وتصل إلى 
مرحلـــة الســـالم النفســـي، ومـــن ضمـــن المهـــارات المهمـــة الحـــرص 
علـــى االهتمـــام بالنفس والعناية بها من خـــالل مراقبة األفكار التي 
ينشـــغل بها العقل والتحكم بالمشاعر المتعددة التي تالمس الروح، 
وكذلك المحاولة المســـتمرة لخلق حالة من التوازن النفســـي وسط 
الضغوطات التي قد يتعرض لها أي شخص في أية لحظة وفي أية 

مرحلة عمرية محتملة.
وهنـــا أوجه رســـالة خاصة للمعالجين النفســـيين واألســـريين، وإلى 
كل العامليـــن فـــي الحقـــول اإلنســـانية الذيـــن يتعاملـــون بصـــورة 
مباشـــرة مع الناس ويطلعون عن قرب علـــى احتياجاتهم وآالمهم، 
فقد تحملهم مهنتهم الســـامية الى االســـتماع لمشـــاكل اآلخرين أو 
معالجة االضطرابات النفســـية أو فك النزاعات األسرية أو التعامل 
مع الحاالت الخاصة، حيث يسعى هؤالء بحسب تخصصهم لوضع 
الحلـــول وتقديـــم الرعايـــة والتخفيف مـــن معانـــاة اآلخرين، هؤالء 
األشـــخاص والذيـــن تتطلـــب مهنتهـــم إشـــراك جميع الحـــواس في 
العالج وبذل مجهود فكري وإنســـاني، هم أكثر األشـــخاص بحاجة 
للعناية بصحتهم النفسية وعدم إغفال هذا الجانب من باب التعود 
علـــى أداء المهنة ومواجهة المشـــكالت، الجميع يحتاج إلى العناية 
بالنفـــس واالهتمام بالصحة النفســـية، لكن العامليـــن بقرب القضايا 
والمشـــاكل يحتاجـــون إلـــى برنامـــج تنفيـــس مســـتمر قـــد يتضمـــن 
ممارسة األنشطة البدنية، والتركيز على الهوايات، أو المشاركة في 
أجواء يســـودها المرح مع األصدقاء وحتى مشاركة مختص بعض 

التحديات.
أيهـــا المعالـــج وأنت تـــؤدي مهنتـــك العظيمة في العالج ومســـاعدة 
اآلخريـــن علـــى تجـــاوز التحديـــات والتعافـــي ال تنســـى أن تعتنـــي 

بصحتك النفسية لكي تبقى معطاء ومتجددا ولكي ال تنطفئ.

* كاتبة وأخصائية نفسية بحرينية

naseemnada313@gmail.com

* ندى نسيم

الذيـــن لهـــم دالـــة على التاريـــخ، يعرفون مـــاذا يعني قـــول، “فخ ثيوســـيديدس”، 
وهـــو باختصـــار إشـــارة للحرب التي جـــرت بين أســـبرطة واليونان قبـــل الميالد، 
جـــراء مخـــاوف األولـــى من نمـــو القـــوة األثينية، وشـــاع هذا المصطلـــح من قبل 
عالـــم السياســـة األميركـــي “غراهـــام تـــي أليســـون”، لوصـــف نزعـــة واضحة نحو 
الحرب، عندما تهدد قوة صاعدة قوة عظمى مهيمنة، إقليميا ودوليا. يشـــير فخ 
ثيوســـيديدس، إلـــى االضطراب الطبيعي الـــذي ال مفر منه، والـــذي يحدث بفعل 
تدافـــع القـــوى الكبرى على ســـطح الكـــرة األرضية، وقد عرفته حضـــارات ما قبل 
الميـــالد، الفرس والروم، الفراعنة والهكســـوس، اإلنجليز والفرنســـيون، األســـبان 
والبرتغال، وصوال إلى حلف ناتو وحلف وارسو. هل حاضرات أيامنا على موعد 
ما مع فخ جديد من هذا النوع، وإن كان ذلك كذلك، فما هو السبب الذي سيدفع 

العالم في هذا اإلطار؟
باختصـــار غيـــر مخل، يبدو عالمنـــا المعاصر أمام فخ جديد، بيـــن القطبين القائم 
المتمثل في الواليات المتحدة األميركية، والصين القطب القادم ال محالة، حتى 
إن طال الوقت. نعم ال تبدو بكين اليوم في مقدرة الواليات المتحدة األميركية 
من حيث القوة الخشنة، أي القوة العسكرية، لكنها عما قريب، ستلحق بواشنطن، 
إذ تركز الصين على منافسة أميركا، بحرا وبرا وجوا، ناهيك عن سعيها الحثيث 

لبناء ترسانة صاروخية نووية، قادرة على صد ورد التهديدات األميركية.
غيـــر أنـــه من ناحيـــة القـــوة االقتصادية، تحلـــق هواجس مخيفة فوق ســـماوات 
الواليـــات المتحـــدة، خصوصـــا بعـــد انهيـــار بنك ســـليكون فالـــي فـــي كاليفورنيا، 
ووجـــود تنبـــؤات بحـــاالت مماثلة. في الوقـــت عينه، ورغم تباطـــؤ نمو االقتصاد 
الصيني جراء جائحة كوفيد - 19، إال أنها تعاود النمو، ما بات الغرب يخشاه في 
صحوه ونومه. هل هو ديالكتيك الحياة، الخاص بتراجع أميركا وصعود الصين؟ 
يبدو أن هذه هي ســـنة الكون، وإن بقيت األســـباب مختلفة، ما بين االقتصادية 
والعسكرية، ووسط صراعات القوة الناعمة من ناحية والخشنة من ناحية أخرى. 
فـــي مقدمة األســـباب الخاصـــة بالفخ الجديد بيـــن الصين وأميـــركا، تأتي قضية 
جزيـــرة تايـــوان، والتي تتصاعـــد أزمتها يوما تلو اآلخر، وتتضـــارب التصريحات 

الصينية بين إنهاء أزمة تايوان سلميا، واللجوء إلى الحل العسكري.
مؤخـــرا تبـــدو أحاديـــث التحدي والمجابهـــة بين الجانبين، مســـتمرة ومســـتقرة، 
ويستشعر القارئ وكأن الحرب ستدور رحاها في الغد القريب. “المقال كامال في 

الموقع اإللكتروني”.

* كاتب مصري متخصص في الشؤون الدولية

 

* إميل أمين

فخ ثيوسيديدس.. السبب تايوان أم القمر؟

فـــي خطـــوة مهمة جلبـــت اتفاًقا نادًرا مرحًبا به على نطاق واســـع في العالم على 
اختـــالف التوجهـــات، أعلنـــت كل مـــن الســـعودية وإيـــران فـــي 10 مـــارس 2023 
التوصل إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العالقات الدبلوماسية بينهما 
وإعـــادة فتح ســـفارتيهما وممثلياتهمـــا خالل مدة أقصاها شـــهران )بعد قطع في 
العالقات الدبلوماسية منذ عام 2016(، وتفعيل اتفاقية التعاون األمني الموقعة 
بينهمـــا عـــام 2001، وكذلـــك اتفاقيـــة اقتصاديـــة موقعة عـــام 1998، مـــع التأكيد 
علـــى احترام ســـيادة الدول وعدم التدخل في شـــؤونها الداخليـــة، وهي النقطة 
المحورية التي طالما شددت عليها الكثير من البيانات الصادرة عن االجتماعات 
العربيـــة واإلســـالمية المعنية بأحـــوال المنطقة والراغبة في إصـــالح أحوالها، ما 
يعنـــي أن هذا االتفاق جاء شـــامالً ألوجه العالقات وليـــس مقتصًرا على الجانب 
الدبلوماســـي أو السياســـي فقـــط، مـــا يؤهله ألن يكـــون مغيًرا للمشـــهد اإلقليمي 
ومؤثًرا بشدة في حاضر ومستقبل قضايا المنطقة في ظل الدور المحوري الذي 

تقوم به السعودية.
هذا االستئناف للعالقات السعودية اإليرانية لم يكن مفاجًئا، بل كان نتاج جوالت 

عديـــدة من الحوار الثنائـــي، والتي انعقدت في العراق وســـلطنة عمان وتخللتها 
علـــى مدار نحو عاميـــن الكثير من القضايا، ما يعكس رغبة حقيقية في تســـوية 
هـــذه القضايا تســـوية جذرية وبدء مرحلة جديدة نافعـــة للبلدين والمنطقة، كما 
جـــاءت الخطـــوة بعد إنهـــاك المجتمع الدولي بأســـره جراء جائحـــة كورونا ومن 
بعدها الحرب الروســـية األوكرانيـــة وتداعياتها على العالم، وما يدور من حديث 
عـــن إمكانية نشـــوء نظام عالمي جديد واألقـــرب أن يكون متعدد األقطاب، وهو 
ما يؤكده الدور والوســـاطة الصينية في االتفاق الســـعودي اإليراني األخير الذي 
يبرهن أيًضا قوة العالقات الدولية للمملكة العربية الســـعودية ونجاح استثمارها 

في تحقيق مصالحها، وبما ينعكس إيجابا على المنطقة.
االتفاق الســـعودي اإليراني يمثل اختراًقا كبيًرا لقضايا اســـتعصت لســـنوات على 
الحل، وألزمات اندلعت ومشكالت تعقدت في دول عدة بالمنطقة، وسيسهم في 
معالجتها المعالجة المرجوة للجميع وبدء مرحلة جديدة في العالقات اإلقليمية.

* كاتب مصري

Ata2928
@gmail.com

* عطا الشعراوي

العالقات السعودية اإليرانية والقيادة الحقيقية
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تستعد مي سليم لطرح 
أغنية جديدة بعنوان “يا 

بنتي” قبل االحتفال 
بعيد األم. وتدور 

فكرتها حول غناء 
األم البنتها يوم 

حفل زفافها، على 
عكس المعتاد 

في أغاني عيد 
األم التي 
تعتمد 
على 

الغناء 
لألم.

مجموعة نتيجة المعاينة اللصيقة لثالوث “اإلنسان والمعاناة والمرض”

tariq_albahhar

عمار الخزنة يدشن مجموعته القصصية “سهم الدم”

 ”Everything Everywhere All at Once“
يحصـــد جميــع جوائــز األوسكـــار الكبيـــرة

دشن الكاتب عمار الخزنة مجموعته القصصية األولى “سهم الدم” وقد استضافت أسرة األدباء والكتاب هذا التدشين، والذي هو ثمرة التعاون 
البناء بين أســرة األدباء والكتاب ومختبر ســرديات البحرين. وشــهد التدشــين حضورًا واســعًا من المختصين والمهتمين بمتابعة النتاج األدبي 
البحرينــي. ويعــد هــذا اإلصــدار الثانــي للكاتب بعــد إصداره األول وهو رواية “مهاجر فــي زمن الجدري”. وقدم الكاتب جعفــر الهدي قراءًة نقدية 
للمجموعــة التــي تشــكلت مــن 18 قصــة قصيــرة تتحــدث عــن تجربــة الكاتــب الواقعية كطبيــب استشــاري العناية القصــوى. وقد تركــزت خيوط 

القصص على حياة المرضى في أيامهم األخيرة.

وقد قدم الهدي قراءته النقدية للمجموعة 
أبعاد  أو  من خالل تحديد ثالثة مداخل 

قال إن أخطرها البعد الفلسفي، حيث 
المتلقي  النصوص تأخذ  أوضح أن 
لــمــالمــســة الـــمـــوت، وتــجــعــلــه يقف 

لكنه  الحياة اآلخــرة،  على حافة مشارف 
قال أيضًا إن الكثير من القراء سيجدون 
متعة في متابعة خيط الحكاية 
الممتع في كل قصة، ويمكن 
الموضوعي  البعد  يكون  أن 
أحد األبعاد المثيرة ألعداد 
ناقش  وقــد  المتلقين،  مــن 
وموضوعات  قضايا  الكاتب 
العربي  الــقــارئ  على  جــديــدة 
باألعضاء،  التبرع  مثل: 
الزواج بآخر ساعات 
وتحديات  العمر 
الحياد الطبي.

 وخــــــــــــــــــالل 
المناقشة 

أوضح الكاتب الخزنة أن هذه المجموعة 
اللصيقة  المعاينة  نتيجة  هي  القصصية 
إذ  والمرض”  والمعاناة  “اإلنسان  لثالوث 
التي  للتجارب  الكاتب  معايشة  ذلــك  إن 
يكتب عنها سينتج سردًا قصصيًا ذا عمق 

ومصداقية. 
وأن هذه القصص ُجمعت على مدى ثالثة 
بكلية  الطفولة ومــرورًا  عقود من مرحلة 
الوطن  داخـــل  الطبي  والــتــدريــب  الــطــب 
الــكــاتــب  ــى مستقر  إلـ وخـــارجـــه وصــــوالً 

الحالي بالواليات المتحدة األميركية.
 وبــشــأن منهج الــكــتــابــة، قــال الــخــزنــة إن 
المجموعة تتبع مدرسة “الكتابة الواقعية 
أحـــداث  عــلــى  تعتمد  ــتــي  ــداعــيــة”وال اإلب
الــــذي يؤثثه  الــهــيــكــَل  ــل  حــقــيــقــيــة تــشــكِّ
يحاول  والــذي  اإلبداعي  بالسرد  الكاتُب 
والمتعة  العلمية  األمــانــة  بين  الــمــوازنــة 

القصصية.
 وفــي مــعــرض إجــابــتــه حــول إذا مــا كان 
الــطــب واألدب، قــال  بــيــن  هــنــاك تــداخــل 
تمامًا  الفصل  المستحيل  من  إنه  الخزنة 
بين ما هو طبي وبين ما هو أدبي، وهذا 
ما يجعل الكتابة الواقعية اإلبداعية تقف 
بنفس  الــســرد  بــيــن  منطقة وســطــى  فــي 

الكاتب ودقة الطبيب.
ألني أؤمن بأن استنطاق حاالت المرضى 
هو من صميم عمل الطبيب وبالتالي فإنه 
البحث عن  إلى  أقرب  الطبيب هي  مهنة 
إلى  للوصول  المفقودة  الحلقة  أو  القصة 

التشخيص ومن َثمَّ العالج، وهذا يتداخل 
إلى حد كبير مع مهمة السارد الذي يحاول 

استنطاق ما حوله وصياغاته إبداعيًا. 
أو  الفقد  أو  الــمــرض  على  يتعود  أحــد   ال 
الموت ولكني وكغيري من الطاقم الطبي 
صح  إن  الموت”  مع  “نتصالح  أن  يحدث 
أن  األقـــل  على  نعتقد  هــكــذا  أو  التعبير، 
تسوقنا االقدار لمعاناة إنسانية تهز فيك 
هذه القناعات لتؤكد مجددًا أننا بشر في 

النهاية. 
ــه عــن الــهــدف مــن كــتــابــة هــذه   وبــســؤال
ــال الــخــزنــة:  الــمــجــمــوعــة الــقــصــصــيــة، قـ

ــذه الــمــجــمــوعــة تــحــول مــقــاربــة في  “هــ
الطبية” في وقت  المهن  “أنسنة  مفهوم 
المالئكية  األحــكــام  إطـــالق  فيه  يسهل 
الــشــيــطــانــيــة عــلــى كــل مــا حــولــنــا. هــذه 
في  ُكـــّوًة  تفتح  أن  تــحــاول  المجموعة 
ذواتــنــا من  الــتــعــرف على  لنعيد  الــزمــن 
خـــالل الــلــحــظــات الــفــارقــة بــيــن الــمــوت 

والحياة”.
ووصف الكاتب جعفر الهدي المجموعة 
بــأنــهــا فــريــدة فــي لــغــتــهــا، ومــوضــوعــهــا، 
أكــثــر من  وحــتــى إمكانية قــراءتــهــا مــن 

مستوى أدبيًا وفلسفيًا.

ســيطر فيلــم “Everything Everywhere All at Once” كل شــيء فــي كل 
مــكان دفعــة واحدة” على حفل توزيع جوائز األوســكار ليلــة األحد حيث فاز 
بـــ 7 جوائــز، بمــا في ذلــك أفضل فيلم وأفضل ممثلــة وأفضل مخرج وأفضل 
مونتــاج وأفضــل ممثــل مســاعد وأفضــل ممثلــة مســاعدة وأفضل ســيناريو 
أصلــي. وطــوال موســم الجوائــز، فــاز الفيلــم، وهــو محــور رئيســي للتمثيــل 
اآلسيوي في السينما األمريكية، بجوائز للتمثيل واإلخراج وأفضل فيلم من 

مختلف المجموعات.

وكان هذا العمل فائًزا غير محتمل بوصفه 
القصصي  السرد  أبعد ما يكون عن  فيلًما 
التقليدي حول أسرة على خالف. ويمتلئ 
بالغرائب  فـــو”  “الــكــونــغ  مــغــامــرات  فيلم 
مــثــل أشـــخـــاص أصــابــعــهــم مـــن الــنــقــانــق 
ــون مــن تحت  وطـــاه يحركه حــيــوان راكـ
المستديرة  األعــيــن  أيــًضــا  وأدت  قبعته. 
أدواًرا  عــمــالقــة  وكــعــكــة  الــبــالســتــيــكــيــة 

محورية في الفيلم.
ودانيال  كــوان  دانيال  المخرجان  حصل 
شــيــنــرت عــلــى جـــائـــزة اإلخـــــــراج. فـــازت 
ما  ممثلة،  أفــضــل  بــجــائــزة  يـــوه  ميشيل 
على  تحصل  آسيوية  نجمة  أول  يجعلها 
الجائزة. فاز كوان وشينرت بجائزة أفضل 

سيناريو أصلي.
“كــل شــيء في كل  يتم ترشيح فيلم  لم 
مكان دفعة واحــدة” ألفضل ممثل، وهي 
 5  1935 الــعــام  منذ  مــرة  ألول  تضم  فئة 
لم يتم ترشيحهم من قبل، وفاز  ممثلين 

بريندان فريزر عن فيلم “الحوت”.
Ke Huy Quan بجائزة أفضل ممثل  فاز 

Every� “مساعد عن دوره في فيلم 
وسجلت   ،”thing Everywhere

جـــيـــمـــي 
لـــــــــي 

رمزا سينمائيا  تعتبر  التي هي  كورتيس، 
Hallow� الكالسيكي  الرعب  فيلم  “منذ 

een” والذي قدم منذ العام 1978.
كان حفل هذا العام هو المرة األولى التي 
عبر  آسيويين  ممثلين   4 فيها  يتنافس 

فئات تمثيل متعددة.
”يوه“ 60 عاما هي أول امرأة آسيوية يتم 
ترشيحها ألفضل ممثلة من ناحية التمييز 
ألنـــه مـــن الــنــاحــيــة الــفــنــيــة كــانــت مــيــرل 
بريطاني  أصــل  من  كانت  التي  أوبــيــرون 
وجنوب آسيوي مختلط، هي األولى في 
العام 1935، وحصلت على ترشيح لعملها 
في فيلم “The Dark Angel”، لكنها أخفت 
تراثها خوفا من التمييز في هوليوود في 

ذلك الوقت.
أول ممثلة كوبية  أرمــاس”  “آنا دي  كانت 
عن  ممثلة،  أفضل  لجائزة  ترشيحها  يتم 
Netf�  دورها في دور “مارلين مونرو” في

lix فيلم Blonde “شقراء”.
حصلت أنجيال باسيت أيضا على أول مرة 

ممثلة  أول  لتصبح  الــحــفــل،  فــي  أخـــرى 
Mar�  تحصل على ترشيح لدور في فيلم

vel، وتم ترشيحها ألفضل ممثلة مساعدة 
فيلم  فــي  رامــونــدا  للملكة  تصويرها  عــن 
 ،Black Panther: Wakanda Forever

وفاز الفيلم في جائزة تصميم األزياء.
 All Quiet on the Western“ فيلم  فــاز 
Front” بأربعة في وقت مبكر، خاصة في 

الفئات الفنية.
تورو(  لجييرمو ديل  )بينوكيو  فيلم  وفاز 
ــوم مــتــحــركــة.  بــجــائــزة أفــضــل فــيــلــم رســ
وذهبت جائزة أفضل فيلم وثائقي لفيلم 
)نافالني( الذي تدور أحداثه حول تسميم 
في  نافالني،  أليكسي  الروسي  المعارض 

واقعة كادت أن تودي بحياته.
جذب حفل هذا العام اهتماما إضافيا بعد 
خالل  روك  كريس  سميث  ويــل  صفع  أن 
عرض العام الماضي، حيث طرح المضيف 
العديد من  جيمي كيميل 
ــنـــكـــات فــتــلــك الــلــيــلــة  الـ

السينمائية الكبيرة.
ــات  ــطـ ــحـ ــمـ ومـــــــن الـ
الـــــــــــبـــــــــــارزة 
األخــــرى 
التي 

ــة، وصــلــتــان غــنــائــيــتــان  ــحــفــل شــهــدتــهــا ال
أدت  وقــد  وريهانا،  غاغا  ليدي  للنجمتين 
كــانــت مرشحة  الــتــي  األغــنــيــة  منهما  كــل 
عنها. كذلك استمتع الجمهور برقصة على 
أغنية  أنغام  الهندية على  السينما  طريقة 
“ناتو ناتو” من فيلم “آر آر آر” التي حازت 

جائزة أوسكار.

* هـــذه قــائــمــة كــامــلــة لــلــفــائــزيــن بــجــوائــز 
االوسكار السينمائية للعام 2023:

كــل مكان في  “كــل شـــيء..  فيلم:  أفضل 
نفس الوقت”

“كل  فيلم  يوه عن  أفضل ممثلة: ميشيل 
شيء.. كل مكان في نفس الوقت”

أفــضــل مــمــثــل: بــرنــدان فــريــزر عــن فيلم 
“الحوت”

ــوان ودانــيــال  أفــضــل مــخــرج: دانـــيـــال كــ
شاينرت عن فيلم “كل شــيء.. كل مكان 

في نفس الوقت”
أفضل ممثل مساعد: كي هوي كوان عن 
ــيء.. كــل مــكــان فــي نفس  فيلم “كـــل شــ

الوقت”
أفضل ممثلة مساعدة: جيمي لي كيرتس 
عن فيلم “كل شيء.. كل مكان في نفس 

الوقت”
أفضل فيلم دولي: “كل شيء هادئ على 

الجبهة الغربية”، ألمانيا
ــوم مــتــحــركــة طــويــل:  ــ أفـــضـــل فــيــلــم رسـ

“بينوكيو لجييرمو ديل تورو”
أفضل فيلم وثائقي طويل: “نافالني”

كل  شــيء..  “كــل  أصلي:  سيناريو  أفضل 
مكان في نفس الوقت” من تأليف دانيال 

كوان ودانيال شاينرت
أفضل سيناريو مقتبس: “حديث نسائي” 

لسارة بولي
“كــل شيء  تــصــويــريــة:  أفــضــل موسيقى 
ــادئ عــلــى الــجــبــهــة الــغــربــيــة” لــفــولــكــر  ــ هـ

بيرتلمان
فيلم  من  ناتو”  “ناتو  أغنية:  أفضل 

كيرافاني  إم.إم.  ألحان  “آر.آر.آر”، 
وكلمات تشاندرابوزي

أفضل تصوير سينمائي: جيمس 
ــل شــيء  ــن فــيــلــم “كــ فــريــنــد عـ

هادئ على الجبهة الغربية”
أفضل مؤثرات بصرية: “أفاتار: 

طريق الماء”
“تــوب  أفــضــل هندسة صــوتــيــة: 

غن: مافريك”
كل  شــيء..  “كل  مونتاج:  أفضل 

مكان في نفس الوقت”
هادئ  شــيء  “كــل  إنتاج:  تصميم  أفضل 

على الجبهة الغربية”
أفضل تصميم أزياء: روث كارتر عن فيلم 

“النمر األسود: واكاندا إلى األبد”
أفضل مكياج وتصفيف شعر: “الحوت”

أفضل فيلم وثائقي قصير: “مربو الفيل”
أفضل فيلم قصير: “وداع ايرلندي”

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير: “الولد 
والخلد والثعلب والحصان”
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