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ولنا كلمة
»الوصول إلى القمة سهل والصعوبة في المحافظة عليها«..

عبــارة تتــردد كثيــًرا على مســامعنا، يفهمهــا الجميع، لكن ال يــدرك عمق 
معناهــا إال من عــاش تفاصيلهــا، ســواء أدرك الصعب أم فرط فــي القمة. 

منــذ العــام 1980م انطلق مهرجــان الخليــج لإلذاعة والتلفزيــون من على 
أرض دولــة الكويــت، ُولــد كبيــًرا شــامًخا، وأصبح فــي مقدمــة مهرجانات 

اإلذاعــة والتلفزيون في الشــرق األوســط. 
مّر المهرجــان خالل األربعة عقــود بمتغيرات عديدة، وبظروف اســتثنائية، 
بعضهــا كان فيــه ريــاٌح عاتيــة، لكن أشــرعة أبنــاء دول مجلــس التعاون 

حافظــت علــى ســفينة التفوق مبحرة وســط أمــواج القمــة العالية. 
وعندما حان موعد الدورة الخامســة عشــرة للمهرجان )21-23 يونيو 2022م( 
فــي المنامة، جــاء التأكيد من جديــد على اســتحقاق المهرجــان للمكانة 

التي وصــل إليها.
وبالرغــم مــن فتــرة االنقطاع لســنوات مــن آخــر دورة عقــدت، إال أنه ظهر 
بصورة مشــرقة، زادهــا حضور النجــوم من اإلعــالم والفن إشــعاًعا وبهجة. 
ولــم يكن لهــذا النجــاح أن يتم لــوال العمل المنظــم والتكاملــي بين جهاز 
إذاعــة وتلفزيــون الخليــج ووزارة شــؤون اإلعــالم بمملكة البحريــن، إضافة 

للدعــم غير المحــدود من الهيئــات األعضــاء بالجهاز. 
ثالثة أيام مفعمــة بالبهجة، مليئة بالفكر والنقاش المفيد، عاشــها ضيوف 
مهرجــان الخليــج لإلذاعــة والتلفزيون، وكانــت أركان مقر إقامــة المهرجان 

حقول ورٍد تنعش ســماء المنامة. 
وفــي ختــام المهرجان، نصــب أبناء مجلــس التعــاون أشــرعتهم الذهبية 
والفضية، ليســتمر مهرجانهم مســتقًرا في القمة التي يستحقها، وليتجدد 
الحافز لــدى اإلعالم الخليجــي والعربي للعمل من أجل أن تقترن أســماءهم 
بأشــرعة الذهــب والفضــة، مــن خــالل التنافس األشــد شراســة والتحكيم 

ومصداقية.  موضوعيــة  األكثر 
وعلى دروب النجاح نلتقيكم دائًما..
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واســتهل الدكتــور نايــف الحجــرف كلمتــه بتقديــم أطيــب 
وأســمى معانــي الفخــر واالعتــزاز إلــى قــادة دول مجلــس 
المناســبة  بهــذه  المجلــس  وإلــى مواطنــي دول  التعــاون، 
البيــت  يحفــظ  أن   – وجــل  عــز   – المولــى  العزيــزة، ســائاًل 
الخليجــي الكبيــر، ويديــم عــزه وأمنــه واســتقراره وازدهاره.
تأتــي  العــام  لهــذا  الســنوية  الذكــرى  أن  معاليــه  وأوضــح 
ومجلــس التعــاون يمضــي بمســيرته المباركــة وفــي عقده 
الخامــس، لتحقيــق أهدافــه وطموحــات أبنائــه، وترجمتهــا 
والبنــاء  المكتســبات،  علــى  الحفــاظ  إلــى  يهــدف  واقًعــا 
للمســتقبل بــكل ثقــة وعزيمة واقتدار، مشــيًرا إلــى الجهود 
المبذولــة مــن أجل تنفيــذ الخطــط التنمويــة الطموحة في 
كل دولــة مــن دول المجلــس، والتــي تمضي قدمــا لتحقيق 
ارتكزت  التنمية الشــاملة والمســتدامة، والتــي  مســتهدفات 
علــى المواطــن الخليجي كمحــور للتنمية وهدفها الرئيســي 
ومحركهــا األساســي، والتــي عكســت مؤشــراتها المتقدمــة 
عالميًّــا المكانــة االقتصادية لــدول المجلس، والتــي أصبحت 
نموذًجــا رائــًدا ليــس علــى المســتوى الوطني فحســب، بل 

والعالمي. اإلقليمــي  المســتوى  وعلــى 
وبّيــن د. الحجــرف أن هــذه الذكرى تأتــي هذا العــام والعالم 
أو  سياســية  أو  أمنيــة  ســواًء  متســارعة  تحديــات  يواجــه 
التعامــل  الــذي يحتــم  اقتصاديــة وبيئيــة وغذائيــة، األمــر 
وتداعياتهــا،  التحديــات  تلــك  مــع  والتكاملــي  الجماعــي 
وتحصيــن أمن واســتقرار دول المجلس، وصون ودعم مســيرة 
التعــاون المباركــة وحماية مكتســباتها، واالســتمرار بالتعامل 
الســلم  لتعزيــز  الدولــي  المجتمــع  مــع  والفعــال  اإليجابــي 
واألمــن اإلقليمي والعالمــي، وتأتي – أيًضا – الذكرى الســنوية 
ومجلــس التعــاون يحظى ويتمتــع بمكانة إقليميــة وعالمية 
مرموقــة، كونه أنجــح تجربــة تكاملية فــي المنطقة، أضحت 
ركيــزة أساســية لألمن واالســتقرار، وصوًتــا للحكمــة واالتزان، 
ونموذًجــا فريــًدا للحياة الكريمــة، وفق رؤى حكيمــة وملهمة 

المجلس. دول  لقــادة 

كما أشــار معاليــه أن هذه الذكــرى تأتي والمواطــن الخليجي 
بانتمائــه  ويســمو  واالســتقرار،  باألمــن  اهلل  بفضــل  ينعــم 
ومبادئــه، ويشــعر بالفخــر بمنجزاتــه ومكتســباته، ويمد يد 
العــون والمســاعدة ألشــقائه واإلنســانية جمعــاء، مســلًطا 
الضــوء بهذه المناســبة علــى القــادة المؤسســين – رحمهم 
اهلل – واألســاس المتيــن الــذي وضعوه لهــذا الكيان الراســخ، 
ليبقــى الحصــن المنيــع ألبنائه وشــاهًدا على وحــدة الهدف 

. لمصير ا و
واختتــم معالــي األمين العــام كلمته متمنًيــا أن تأتي الذكرى 
الســنوية مــن كل عــام والطموحــات أكبــر واألهداف أســمى 
والمســتقبل أفضــل بإذن اهلل تعالــى، ليبقى الصرح الشــامخ، 
راســخ األســاس، قوي البنيان، ســاعيًّا بالخير، محقًقا لألمنيات 
والطموحــات، ومســتكماًل لمســيرة التعــاون المباركــة بدعم 

وحمايــة وتوجيــه من قــادة دول المجلس.

األمين العام في الذكرى )41( لقيام مجلس التعاون

مسيرة المجلس تحافظ على المكتسبات 
وتحقق التكامل وتبني للمستقبل

األمانة العامة - الرياض|| 

 أكــد معالي األمين العــام لمجلس التعاون لــدول الخليج العربية الدكتــور نايف الحجرف، على أن مســيرة مجلس التعاون 
تحافظ على المكتســبات وتحقق التكامل، وتبني للمســتقبل، وتصون األمن واالســتقرار، في أنجــح تجربة تكاملية.

جــاء ذلك في كلمــة معاليه بمناســبة الذكــرى الحاديــة واألربعين لقيــام مجلس التعــاون، والتي تصــادف 25 مايو 
مــن كل عام. 
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 أكــد معالــي الدكتــور نايــف الحجــرف، األميــن العــام لمجلس 
التعــاون لدول الخليــج العربية، على أهميــة التكامل االقتصادي 
الخليجــي وتعزيــز اإلمكانيــات الجماعيــة لمواجهــة التحديات 

الفرص.  واغتنــام 
جاء ذلك خالل مشــاركة معاليه في االجتماع الثامن والخمســين 
لمجلــس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعــاون، والذي عقد في 
15 يونيو 2022م، بالعاصمة العمانية مســقط، برئاســة ســعادة 
رئيــس اتحــاد غــرف دول مجلــس التعــاون الخليجــي - رئيس 
اتحــاد الغرف الســعودية )رئيــس الــدورة الحالية(، وبمشــاركة 
أصحاب الســعادة رؤســاء الغــرف الخليجية واألميــن العام التحاد 

غــرف دول مجلس التعــاون الخليجي.
 جــرى خــالل اللقاء مناقشــة عدد مــن الموضوعــات التي تهم 
القطــاع الخــاص بــدول مجلــس التعــاون فــي مجــاالت األمن 
الغذائــي والمائي، والتحــول الرقمي، والثــورة الصناعية وتأثيرها 
علــى القطــاع الخــاص، وأهميــة تنســيق الجهــود بيــن دول 

المجلــس فيما يتعلــق بهــذه الموضوعــات الهامة.

كمــا تم بحث ســبل تعزيــز االســتثمار لمواطنــي دول المجلس، 
فــي دول مجلــس التعاون بهــدف توطين رأس المــال الخليجي 
فــي مشــاريع التكامل على أســس تجاريــة واقتصاديــة، وذلك 
لخدمــة مســيرة التعــاون المباركــة وتحقيــق توجيهــات ورؤى 
أصحــاب الجاللــة والســمو قــادة دول المجلس، وتطلعــات أبناء 

دول المجلــس نحــو مزيد مــن التكامــل في كافــة المجاالت.

خالل مشاركته في االجتماع الـ)58( لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون..

األمين العام يؤكد على أهمية التكامل االقتصادي 
الخليجي وتعزيز اإلمكانيات الجماعية لمواجهة 

التحديات واغتنام الفرص

أكــد معالــي الدكتــور نايــف الحجــرف، األميــن العــام لمجلس 
التعــاون لدول الخليــج العربية، أن دول المجلــس دائمة الحرص 
علــى إغاثة ومســاعدة الالجئين وفقــًا للمبادئ اإلنســانية التي 
تقرهــا االتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة ذات الصلــة، وذلــك 
انطالقــا بما جاء بــه الدين اإلســالمي الحنيف مــن تكريس روح 

اإلخــاء والمودة والتســامح ومســاعدة كل محتــاج ومنكوب. 
والــذي  لالجئيــن  العالمــي  اليــوم  بمناســبة  ذلــك  جــاء 
20 من يونيــو من كل عــام، وأشــار معاليه بهذه  يوافــق الـــ
المناســبة، والتــي تركــز فــي عــام 2022 علــى »الحق في 
التمــاس األمــان«، إلــى أنــه يجــب علــى المجتمــع الدولي 
أن يتضافــر لحمايــة الالجئيــن فــي شــتى بقاع العالــم لما 
والكــوارث  واالضطهــادات  والعنــف  الحــروب  جــّراء  عانــوه 
التــي حلــت بهــم، وأنــه ال يمكــن مســاعدتهم إال بتكاتف 

الجميــع، وبصــورة تحفــظ كرامتهــم وحقوقهــم. 
وقــال معاليــه إن دول مجلــس التعــاون لهــا مواقفهــا الثابتة 
بتســخير كافة اإلمكانيات والقــدرات لالجئين فــي العالم وتوفير 
الرعايــة الصحية واالجتماعية والغذائيــة واإلغاثية لهم، من خالل 
الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون مع المفوضية الســامية 
لألمــم المتحدة لشــؤون الالجئيــن وأثرها اإليجابــي والمثمر في 

إعانــة الالجئين على مواجهــة الظروف المعيشــية الصعبة.
كمــا أعــرب معاليه عــن قلقه من االزديــاد الملحوظ فــي أعداد 
الالجئيــن حــول العالم، مؤكــدا تعاطف دول المجلــس ودعمها 
المســتمر لــكل مــا من شــأنه اإلســهام في رفــع المعانــاة عن 
الالجئين ومســاعدتهم، وحــرص دول المجلــس وأملها بأن يعم 
الســالم فــي العالم أجمــع، لكي يتمكــن الالجئون مــن العودة 

ألوطانهم.

بمناسبة اليوم العالمي لالجئين.. 
األمين العام يؤكد أن دول مجلس التعاون دائمة الحرص 

على إغاثة ومساعدة الالجئين وفًقا للمبادئ اإلنسانية
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وأوضــح معالي األمين العــام خالل المحاضــرة أن مجلس التعاون 
كيــان راســخ يســتند علــى قاعــدة صلبــة ويعمل للمســتقبل 
للحفــاظ على مكتســبات دولــه وشــعوبه، مســتعرًضا منجزات 
المســيرة المباركة خــالل األربعة عقود الماضية، ومســلًطا الضوء 
علــى أهم المحطــات التي شــكلت عالمــة فارقة في المســيرة 

المباركة.
وتحــدث د. الحجــرف عــن مجلس التعــاون وإســهاماته في ظل 
المتغيــرات اإلقليميــة والدوليــة، وبقــاء المجلس شــاهًدا على 
قــوة كيانه وصالبــة قاعدته علــى الرغم مما مرت بــه المنطقة 
مــن تحديــات، مؤكــًدا على ضــرورة االســتمرار في دفع مســيرة 
العمل الخليجي المشــترك، وتسخير القدرات الشــاملة السياسية 

واالقتصاديــة والعســكرية لمواجهة مختلــف التحديات.
وبّيــن معاليــه أن أمــن دول المجلــس كل ال يتجــزأ، مســتذكًرا 
الخطــوات العمليــة التــي اتخذتهــا دول المجلس لدعــم أمنها 
الجماعي كاتفاقيــة الدفاع المشــترك، واإلســتراتيجية الدفاعية 
لــدول المجلــس، وربط مراكــز عمليات القــوات الجويــة والدفاع 
الجوي “مشــروع حــزام التعــاون”، وتنفيــذ التماريــن والتدريبات 
الثنائية والمشــتركة، والموافقة على إنشــاء األكاديمية الخليجية 
للدراســات اإلســتراتيجية واألمنية، وافتتاح مقر القيادة العسكرية 
الموحــدة لدول مجلس التعــاون في مدينة الريــاض، والتي تأتي 
جميعهــا كترجمة حقيقية لما يلقاه التعاون الدفاعي المشــترك 
مــن دعم واهتمام من قــادة دول المجلس، حفظهم اهلل ورعاهم.
وتحــدث معاليه عن منهجيــة مجلس التعاون وانعكاســها على 
األمن والســالم اإلقليمي والعالمي، واســتقراء اآلفاق المستقبلية 
للمجلــس إلبقائه كأهم كيان سياســي واقتصادي على مســتوى 
اإلقليــم، حيــث أكــد أن المجلــس أثبــت قدرتــه علــى ذلك من 
خــالل مواجهــة التحديات على مــدى )40( عاًمــا، والحفاظ على 
المكتســبات والمضي للمســتقبل بكل ثقة واقتدار، محافًظا في 
الوقت نفســه على مبادئــه وثوابته تجاه قضايــا األمتين العربية 
واإلســالمية، واالنخــراط اإليجابــي مــع المجتمع الدولــي لتعزيز 

العالمي. واالســتقرار  األمن 
وتطــرق معالي األميــن العام إلى إنجــازات مجلــس التعاون في 
مختلف المجــاالت، تحقيًقا لتطلعات قادة دول المجلس، مشــيًدا 
بالعالقــات الوطيــدة التي تجمع دول مجلس التعــاون وجهودها 
الحثيثــة لتحقيق مزيًدا مــن الترابط والتكامــل، مؤكًدا أن مجلس 

التعاون قادر على مواجهة مختلف التحديات، ومواصلة مســيرته 
المباركــة نحــو األهداف الســامية للمجلس، من أجــل خير وصالح 

مواطنيــه والحفاظ على أمن واســتقرار المنطقة. 
وأوضــح د. الحجــرف أن مــا تتمتع بــه دول المجلس مــن عناصر 
قــوة تكاملية تمكــن المجلس من تعزيــز دوره الريــادي والتنموي 
نحــو تحقيق التنمية الشــاملة، وفي نفس الوقــت الحفاظ على 
المكانــة اإلقليميــة والدولية للمجلــس ودوره الريــادي في تعزيز 
الســلم واألمــن اإلقليمــي، والعمل علــى اســتقرار المنطقة وما 

يمثلــه من عامل أساســي لألمــن والســلم العالميين.
واســتعرض معاليــه مجاالت العمــل الخليجي المشــترك والعمل 
علــى تنفيذ قرارات مقام المجلس األعلى واســتكمال تنفيذ رؤية 
خــادم الحرمين الشــريفين، التــي تتطلب التركيز على اســتكمال 
االتحــاد الجمركــي والســوق الخليجيــة المشــتركة، مــع التركيز 
علــى متطلبــات الثــورة الصناعية الرابعــة والــذكاء االصطناعي 
وتعزيــز األمــن الســيبراني وحمايــة المجتمــع والشــباب وتعزيز 
الرســالة اإلعالمية اإليجابية، مع التركيز على اســتمرارية اســتثمار 
دول المجلــس فــي التعليــم ورأس المــال البشــري كأحــد أهم 
مرتكــزات التكامل الخليجي، كمــا أكد على ضرورة بنــاء العالقات 
اإلســتراتيجية مع الدول والمجموعات الدولية واإلقليمية لتدعيم 
مكانــة المجلس اإلســتراتيجية لخدمــة مصالحــه والحفاظ على 

أمنه واســتقراره.
واختتــم د. الحجــرف المحاضــرة منوًهــا بضــرورة االســتثمار في 
المســتقبل والبنــاء علــى الثوابــت والعمــل لتحقيــق المكانــة 
الرائــدة لمجلس التعــاون، تنفيًذا لتوجيهات قــادة دول المجلس، 

ورعاهم. اهلل  حفظهــم 

خالل محاضرته في كلية الدفاع الوطني بسلطنة عُمان
د. الحجرف: مجلس التعاون ركيزة األمن 

واالستقرار في المنطقة ورائد التنمية الشاملة
 أكــد معالي الدكتور نايــف الحجرف، األمين العام لمجلــس التعاون لدول الخليــج العربية، أن مجلس التعــاون ركيزة األمن 
واالســتقرار في المنطقة ورائد التنمية الشــاملة، يصون المنجزات والمكتســبات ويمضي للمســتقبل بكل ثقة وطموح. 

جــاء ذلــك خالل محاضــرة معاليه ضمــن برنامج الدفعة التاســعة في مقــر كلية الدفاع الوطني، بمعســكر بيــت الفلج، 
بالعاصمة الُعمانية مســقط، فــي 19 مايو 2022م.
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بحضــور أصحــاب المعالي والســعادة وزراء التجــارة بدول مجلس 
التعــاون، وقــع معالــي الدكتــور نايف الحجــرف، األميــن العام 
لمجلــس التعــاون، ومعالي آن مــاري تريفيليــان، وزيــرة التجارة 
الدوليــة البريطانية فــي المملكــة المتحدة، إطــالق مفاوضات 
اتفاقيــة التجارة الحرة بين مجلس التعاون لــدول الخليج العربية 
والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمى وإيرلندا الشــمالية، في 

22 يونيــو 2022م، بمقــر األمانــة العامة فــي الرياض. 
وعبــر معالــي األميــن العــام عــن أهمية هــذه الخطــوة والتي 
تعكــس الرغبــة لتعزيز العالقــات االســتراتيجية بيــن الطرفين 

المشــتركة.  المصالح  لخدمــة 
وعقد أصحاب المعالي والســعادة وزراء التجارة في دول المجلس 
اجتماعًا مشــتركا مــع وزيرة التجــارة الخارجيــة البريطانية حيث 
تــرأس معالــي الدكتــور إبراهيــم بــن عبدالعزيز العســاف، وزير 
الدولــة وعضو مجلــس الوزراء فــي المملكة العربية الســعودية 
)رئيس الــدورة الحاليــة(، الجانب الخليجي، بينما ترأســت الوزيرة 
آن مــاري تريفيليان الجانــب البريطاني، وبمشــاركة وزراء التجارة 
فــي دول مجلــس التعــاون ومعالــي األميــن العــام لمجلــس 
التعــاون، ومعالي عبدالرحمــن بن أحمد الحربــي، رئيس الفريق 

الخليجــي للمفاوضات .
وقد صدر عن االتفاقية البيان التالي: 

يســرنا أن نعلن اليــوم إطالق مفاوضــات اتفاقية التجــارة الحرة 
بيــن مجلس التعــاون لدول الخليــج العربية والمملكــة المتحدة 
لبريطانيــا العظمــى وايرلنــدا الشــمالية، فبنــاًء علــى الروابط 
الوثيقــة بين مجلــس التعاون لــدول الخليج العربيــة والمملكة 
المتحــدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشــمالية، مــن المؤمل أن 
تســهم اتفاقية التجــارة الحرة بين الجانبين فــي تعزيز العالقات 

االقتصادية والشــراكة االســتراتيجية بيننا.
إننــا ندرك أنــه بات مــن األهمية بمــكان أن ندعم ايجــاد بيئة 
تجاريــة مفتوحة تقــوم على القواعــد التجاريــة العالمية التي 

مــن شــانها أن تعزز النمــو واالزدهار لــدى الجانبين.
إن اتفاقيــة التجــارة الحــرة ســتكون طموحة وشــاملة وحديثة 
ومناســبة للقــرن الحــادي والعشــرين، كمــا أنها ستســهم في 
تعزيــز النمــو االقتصادي وخلــق فــرص العمل من خــالل تعزيز 
التجارة فــي الســلع والخدمات والمجــاالت الجديــدة والتقنيات 

المتطــورة بمــا يعــود بالنفع علــى الجانبين.
لقد توصــل كل من معالــي الدكتور نايف فالح مبــارك الحجرف، 

األميــن العــام لمجلس التعــاون الخليجــي، ومعالي الســيدة آن 
مــاري تريفيليــان، وزيرة التجــارة الدولية بالمملكــة المتحدة إلى 

التفاهــم التالي:
يعلن مجلس التعــاون لدول الخليج العربيــة، والمملكة المتحدة 
لبريطانيا العظمى وايرلندا الشــمالية رســميًا إطــالق مفاوضات 
اتفاقيــة التجــارة الحــرة بيــن الجانبيــن والســعي إلــى إطالق 

الجولــة األولــى للمفاوضات فــي صيف 2022.
عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الدكتور نايف فالح مبارك الحجرف
األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

عن المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
وايرلندا الشمالية

السيدة  آن - ماري تريفيليان
وزيرة التجارة الدولية بالمملكة المتحدة

بحضور وزراء التجارة بدول المجلس 

إطالق مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس 
التعاون والمملكة المتحدة
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الرياض – إذاعة وتلفزيون الخليج|| 

التقــى معالــي الدكتــور نايــف الحجــرف، األميــن العام 
لمجلــس التعاون لــدول الخليــج العربية، خالل مشــاركة 
معاليــه في المنتــدى االقتصــادي العالمي فــي دافوس 
بسويســرا، مايــو الماضــي، بعــدد من الرؤســاء والــوزراء 
ورؤســاء الحكومات فــي دول أوروبا وإفريقيــا دول الخليج 
العربيــة، لبحث آفاق التعاون المشــترك لخدمــة المصالح 

المشتركة. 

األمين العام يلتقي في دافوس بعدد من 
الرؤساء والوزراء

رٔييس مجلس ٕادارة التنمية االقتصادية بجمهورية سنغافورة

رٔييس جمهورية ٔارمينيارٔييس حكومة ٕاقليم كردستاب بالعراق

وزير خارجية السعودية
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الرٔييس التنفيذي لمٔوسسة التمويل األفريقيةوزير االقتصاد في سلطنة ُعمان

وزير التجارة في جمهورية الهندوزير خارجية جمهورية باكستان

وزيرة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربيةرٔييسة الحكومة التونسية

وزير الدولة للشٔوون الخارجية بجمهورية بنغالديشرٔييس اللجنة الدولية للصليب األحمر
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العمل الخليجي  
المشترك

ــتمر  ــاط مس نـشـ
ــتقبل أفضل لمس

3
ــعــشــريــن لـــلـــوزراء  ــرابـــع وال ــاع الـ ــم ــت االج
بــدول  البيئة  شـــؤون  عــن  المسؤولين 

مجلس التعاون.

5
األمين  يستقبل  الرياض  منطقة  أمير 
العمل  مــســيــرة  ويــســتــعــرضــا  الـــعـــام 

الخليجي المشترك.

12
توقيع مذكرة تفاهم بين األمانة العامة 
لمجلس التعاون والهيئة الوطنية لألمن 
السيبراني بالمملكة العربية السعودية 

13 األمين العام يلتقي بنائب رئيس وزراء 
مملكة البحرين.

13 األمين  يستقبل  البحرين  مملكة  ملك 
العام لمجلس التعاون.

17 األمين العام يلتقي بنائب رئيس الوزراء 
وزير الخارجية في دولة قطر.

17 العام  األمين  يستقبل  قطر  دولة  أمير 
لمجلس التعاون.

17 االجتماع التاسع للجنة الطاقة المتجددة 
والجديدة بدول المجلس.

19 توقيع مذكرة تفاهم بين األمانة العامة 
والمجلس النقدي الخليجي.
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يشارك 21 التعاون  لمجلس  العام  األمين 
في منتدى قطر االقتصادي

15
لمكافحة  الدائمة  للجنة   )42( االجتماع 
الممارسات الضارة في التجارة الدولية 

بدول المجلس.

15
رئيس  بــنــائــب  يلتقي  ــعــام  ال ــن  األمــي
ــدفــاع في  ال لــشــؤون  ــوزراء  ــ ال مجلس 

سلطنة عمان

المالي 13 التعاون  للجنة   )116( االجتماع 
واالقتصادي بدول المجلس.

هيئات 2 رؤســـاء  للجنة   )18( االجــتــمــاع 
وجمعيات الهالل األحمر بدول المجلس.

م
20

22
و 

ني
يو

م
20

22
ل 

ري
أب

االجتماع )12( لفريق عمل حزام التعاون 29
بدول المجلس.

26
االجتماع السادس للجنة الدائمة لألمن 
السيبراني بدول مجلس التعاون للعام 

2022م.

25
البرية  القوات  لقادة  العشرين  االجتماع 

بالقوات المسلحة بدول المجلس.

17
االجتماع )23( للجنة المختصين باألجهزة 
ومكافحة  النزاهة  حماي  عن  المسؤولة 

الفساد بدول المجلس.

م
20

22
و 

اي
م
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شـــؤون دوليـــة

ــتمر  ــاط مس نـشـ
ــتقبل أفضل لمس

20
روسيا  سفير  يستقبل  الــعــام  األمــيــن 
ــدى الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة  ــ ــة ل ــاديـ ــحـ االتـ

السعودية.

21
األمين العام يستقبل رئيس بعثة األمم 
المتحدة لدعم اتفاق الحديدة رئيس لجنة 

إعادة االنتشار في اليمن.

 24
األمانة العامة تشارك في اجتماع وزراء 

”FATF« مجموعة العمل المالي

 17
العامة  األمــانــة  بين  تنسيقي  اجتماع 
المملكة  في  األســرة  شؤون  ومجلس 
العربية السعودية ومنظمة )يونيسف(.

 17
األمم  لدى  التعاون  لمجلس  الدائمة  البعثة 
المتحدة تشارك في الدورة )31( للجنة منع 

الجريمة والعدالة الجنائية بفيينا.

 10 ــشــارك فــي الــحــوار  األمــانــة الــعــامــة ت
األوروبي للطاقة والتغير المناخي.

 11
السياسية  لــلــشــؤون  الــمــســاعــد  األمــيــن 
سفارة  بوفد  يجتمع  باألمانة  والمفاوضات 
الواليات المتحدة األمريكية لدى السعودية.

 16
وفد دبلوماسي ياباني يزور األمانة العامة 
بهدف االطالع على أهداف مجلس التعاون 

في تحقيق التنسيق والتكامل.

 9
األمين العام يؤكد دعم مجلس التعاون 
األمــن  لتعزيز  الهادفة  الجهود  لكافة 

واالستقرار في اليمن الشقيق.
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 13
الخارجية  ــر  وزي ومساعد  العام  األمين 
العالقات  تعزيز  ُسبل  يبحثان  الياباني 

)الخليجي – اليابانية(.

 12

العالقات  تعزيز  أوجــه  يبحث  العام  األمين 
استقباله  خــالل  الفيتنامية(   – )الخليجية 
لسفير جمهورية فيتنام لدى المملكة العربية 

السعودية.

 6
اليونان لدى  العام وسفير جمهورية  األمين 
المملكة العربية السعودية يبحان ُسبل تعزيز 

التعاون )الخليجي – اليوناني(.

 6
األمين العام يستقبل مدير إدارة الشرق 
األوسط وآسيا الوسطى في صندوق 

النقد الدولي.

تعزيز 5  أهمية  على  يؤكد  العام  األمين 
العالقات )الخليجية – األذربيجانية(.

م
20

22
ل 

ري
أب

جمهورية 7  سفير  يستقبل  العام  األمين 
تركيا لدى المملكة العربية السعودية.

 7

قرغيزستان  جمهورية  وسفير  العام  األمين 
السعودية  العربية  المملكة  ــدى  ل الجديد 
يبحثان عالقات الصداقة والتعاون )الخليجية 

– القيرغيزية(.

 19
السياسية  للشؤون  المساعد  األمــيــن 
والمفاوضات يلتقي بوفد الكلية الملكية 

للدراسات الدفاعية البريطانية.

م
20

22
و 

ني
يو

 2
بأعمال  القائم  يستقبل  العام  األمين 
السفارة األمريكية لدى المملكة العربية 

السعودية.

م
20

22
و 

اي
م
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»إعالمنا.. هويتنا«
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المنامة: إذاعة وتلفزيون الخليج || 

أســدل مهرجــان الخليــج لإلذاعة والتلفزيون مســاء الخميــس 23 يونيو 2022م فــي المنامة، الســتار على أعمال 
دورته الخامســة عشــرة، والتي نظمها جهــاز إذاعة وتلفزيــون الخليج بالتعــاون مع وزارة شــؤون اإلعالم بمملكة 
البحريــن، خــالل الفتــرة مــن 21-23 يونيــو 2022، وذلك في ليلــة رائعة وحفــل بهيــج، مختتًما ثالثــة أيام من 
الفعاليــات واألنشــطة اإلعالمية والفنية الثرية والممتعــة، والتي تبارى فيها نجوم دول مجلــس التعاون الخليجي 

في طــرح إبداعاتهــم وأفكارهم لتطوير حاضر ومســتقبل اإلعــالم الخليجي.

مهرجان الخليج 15
يحاكي النجوم ويرفع األشرعة

بعد ثالثة أيام من الحراك اإلعالمي والفكري..
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ملف خاص - مهرجان الخليج لإلذاعة والتلفزيون

الحفــل أقيــم فــي مســرح البحريــن الوطنــي تحــت رعايــة 
ســعادة الدكتــور رمــزان بــن عبــداهلل النعيمي، وزير شــئون 
اإلعــالم بمملكــة البحريــن، وبحضــور رؤســاء وفــود الهيئات 
األعضــاء بجهــاز إذاعــة وتلفزيون الخليــج، وكبار المســؤولين 
والعربيــة،  الخليجيــة  والتلفزيــون  اإلذاعــة  أجهــزة  عــن 
والمنتجيــن والموزعيــن ونجــوم اإلعــالم والفــن الخليجييــن 

. ب لعر ا و
بــدأ الحفــل بعــرض فيلــم وثائقي بعنــوان »مروا مــن هنا«، 
تطــرق لمســيرة عــدد من نجــوم الفــن واإلعــالم الخليجيين 
من الــرواد الذين كانــت لهم بصمــات وتاريخ حافــل وعاصروا 

حفل الختام
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ملف خاص - مهرجان الخليج لإلذاعة والتلفزيون

مهرجــان الخليــج لإلذاعــة والتلفزيــون منذ بداياتــه، وكيف 
أتــاح لهــم المهرجــان فرًصــا لمزيــد من اإلبــداع، كمــا عرض 
الفيلــم لقطــات مصــورة لمشــاركاتهم فــي دورات المهرجان 

. قبة لمتعا ا
وفــي الفقــرة الفنيــة للحفــل قــدم الفنــان فيصــل األنصاري 
مجموعة مــن األغاني الخليجيــة، وتفاعل الجمهــور الحاضر مع 
مــا قدمه مــن طرب وأغانــي تعبر حــدود المشــاعر والوجدان. 
وألقــى رئيــس لجــان التحكيــم، مشــاري بــن عبــد الرحمــن 
البعيجــان، كلمــة أوضــح فيهــا أن عــدد األعمال المتنافســة 
فــي كافة فروع المســابقات بلــغ )293( عمــاًل، مبيًنا أنه جرى 
االســتعانة بجهــود )75( محكًمــا مــن مختلــف بلــدان الوطن 
العربــي، مــن أصحــاب االختصــاص والخبــرات، وتــم اعتمــاد 
أســلوب التحكيم عــن بعد لتحقيــق الحيــاد والنزاهة، وأعرب 
عــن جزيل شــكره ألعضــاء لجــان التحكيــم كل باســمه على 

الجهــد المبــذول إلنهــاء العمل فــي الوقــت المحدد. 
علــى  القائميــن  لجميــع  بالشــكر  البعيجــان  تقــدم  كمــا 
المهرجـــان علـــى كـــرم الضيافــة والــود الــذي غمــروا بــه 
الجميــع، وقــدم تهانيــه لجميــع الفائزيــن، متمنًيــا لمــن لم 
يحالفــه الحــظ االســتمرار والفــوز فــي الــدورات القادمــة. 

بعدهــا، تقــدم رؤســاء الوفود للصعــود إلى مســرح االحتفال 
لتســليم مجموعــة مــن األشــرعة الذهبية والفضيــة لألعمال 
الفائــزة، أعقبهــا صعود رئيــس المهرجان ونائبــه وأمين عام 
المهرجــان لتســليم األشــرعة الذهبيــة والفضيــة للمجموعة 
الثانيــة مــن الفائزيــن، حيث تم اإلعــالن عن أســماء الفائزين 
األعمــال  مســابقة  وتضمنــت  المســابقات،  مختلــف  فــي 
التلفزيونيــة للهيئــات األعضــاء، مســابقة األعمــال اإلذاعية 
للهيئــات األعضــاء، مســابقة األعمــال التلفزيونيــة للقطــاع 
مســابقة  الخاصــة،  الخليجيــة  اإلذاعــات  مســابقة  الخــاص، 
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ومســابقة  الرقمــي،  اإلعــالم  مســابقة  القصيــرة،  األفــالم 
الصحافــة اإللكترونيــة. 

كمــا تــم تكريــم رئاســة لجــان التحكيم، وهــم: رئيــس لجان 
دولــة  مــن  البعيجــان،  عبدالرحمــن  بــن  مشــاري  التحكيــم 
ســمير  لإلذاعــة  التحكيــم  لجــان  رئيــس  ونائــب  الكويــت، 

العربيــة الســعودية، ونائــب رئيــس  المملكــة  بخــش، مــن 
لجــان التحكيــم للتلفزيون عيســى الميل، من دولــة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة، ورئيــس لجنــة متابعــة أعمــال التحكيم 
عبدالرحمــن بــن عبدالعزيــز المرشــد، مــن المملكــة العربية 

الســعودية. 
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ملف خاص - مهرجان الخليج لإلذاعة والتلفزيون

وقــام ســعادة وزيــر اإلعــالم يرافقــه كبــار المســؤولين في 
أجهــزة اإلذاعــة والتلفزيــون بــدول مجلــس التعــاون بجولة 
فــي أرجاء الســوق وأقســامه المختلفة، واســتمع إلى شــرح 
مــن القائميــن عليهــا عن أهــداف وتطلعات مشــاركتهم في 
هذه الدورة مــن المهرجان، مبدًيــا إعجابه بالمســتويات التي 

ظهــرت عليهــا األجنحة المشــاركة فــي المهرجان.
وبهــذه المناســبة، أكــد الوزيــر فــي تصريــح خــاص لوكالة 

سوق اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني
انطلقــت فعاليات المهرجان بافتتاح ســوق اإلنتاج اإلذاعي 
والتلفزيوني ومعرض مراحل اإلنتــاج اإلذاعي والتلفزيوني، 
وذلــك في الحادية عشــرة مــن صبــاح الثالثــاء 21 يونيو 
2022 بمقــر المهرجان في فندق »آرت ريــزورت جزر أمواج«، 
برعاية ســعادة الدكتور رمــزان بن عبــداهلل النعيمي، وزير 
شــئون اإلعالم بمملكة البحريــن، رئيس الدورة الخامســة 
عشــرة لمهرجــان الخليــج لإلذاعــة والتلفزيــون، وبحضور 
أصحــاب الســعادة رؤســاء الوفود الرســمية مــن الهيئات 
األعضــاء بجهاز إذاعــة وتلفزيــون الخليج، وعــدد من كبار 
المســئولين في أجهــزة اإلذاعــة والتلفزيــون الخليجية، 
والقنــوات  الشــركات  وممثلــي  والموزعيــن  والمنتجيــن 
الفضائية المشــاركة في الســوق، وعدد مــن نجوم اإلعالم 

والعرب. الخليجييــن  والفن 
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أنبــاء البحرين »بنــا«، أهمية اســتمرار التواصــل اإلعالمي 
والفني بكل أشــكاله بين دول مجلس التعــاون الخليجي، 
لمــا يحققه مــن حماية للهويــة الوطنيــة الجامعة لدول 
المجلــس، كأحــد عناصر القــوة التــي نفتخر بهــا ونتميز 

مــن خاللها.
ة  مميــز فرصــة  يعتبــر  ج  إلنتــا ا ن ســوق  أ وضــح  أ و
كين  ر للمشــا لمختلفــة  ا رب  لتجــا ا علــى  لالطــالع 
عــي،  إلذا ا و يونــي  لتلفز ا ج  إلنتــا ا الت  مجــا فــي 
الت  مجــا وفتــح  بــط  ا و لر ا يــز  تعز فــي  يســهم  ممــا 
كين، وهــو  ر لمشــا ت بيــن ا ا لخبــر دل ا تبــا ون و لتعــا ا
لفنية  ا ل  ألعمــا ا ر  تطــو علــى  ًبــا  يجا إ ســينعكس  مــا 

. لخليجيــة« ا إلعالميــة  وا
وتميــز الســوق في هــذه الــدورة بمشــاركة واســعة من 
دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة وعدد من 
الهيئــات الخليجية، حيث ضم 6 أجنحــة للهيئات األعضاء، 
وجناح األمانــة العامة لمجلــس التعــاون الخليجي، جناح 
مؤسســة اإلنتــاج البرامجــي المشــترك، وجنــاح مجلــس 
الصحــة الخليجــي، ومركــز اإلحصــاء الخليجــي، باإلضافة 
إلى حضــور متميز لجنــاح اتحــاد إذاعات الــدول العربية، 
وعــدد مــن القنوات وشــركات اإلنتــاج الفنــي واإلعالمي 

الخاص. القطــاع  من 
البحرينيــة  التراثيــة  الشــعبية  الفنــون  فــرق  وقدمــت   
عرًضــا نــال إعجــاب واستحســان المشــاركين والحاضرين 
في ســوق اإلنتــاج اإلذاعــي والتلفزيوني، الذيــن تفاعلوا 
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مــع العــروض الفنيــة التي جالــت أرجاء الســوق.
وشــهدت مختلــف جنبــات الســوق حركة نشــطة مــن قبل 
حضــور المهرجــان، والذيــن اطلعــوا علــى كل مــا يتضمنــه 
كل جنــاح مــن التعريــف بإنتاجهــم الفني والدرامــي، وأبدى 
الجميــع إعجابهــم بالمســتوى المتميز فــي التنظيم واألماكن 

المخصصــة للــدول والوفــود المشــاركة بالمهرجان.

وحرصــت الهيئــات والجهــات المشــاركة فــي الســوق على 
خلــق حالــة مــن اإلبهار فــي بنــاء مقراتهــا من أجــل جذب 
انتبــاه الحضــور والزائريــن، وقامــت بعــض الوفــود بتقديــم 

التمــور والحلــوى الشــعبية علــى رواد الســوق.
بالســوق  والشــركات  الهيئــات  اهتمــام  مجــاالت  وتنوعــت 
اإلذاعــي  واإلنتــاج  الدراميــة  المسلســالت  بيــن  واألعمــال 
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واألعمــال الفنية المخصصــة لألطفال »األنميشــن«، وتصدرت 
إعالنــات األعمــال الفنيــة ونجومهــا العديــد مــن أجنحــة 

الجهــات المشــاركة فــي الســوق.
وأعــرب العديــد مــن المشــاركين فــي الســوق والزائريــن عن 
إعجابهم بما يشــتمل عليه من أقســام، مؤكدين أهمية السوق 
فــي إتاحــة الفرصــة للمبدعين مــن الخليــج والــدول العربية 

للتعــاون في عمليــات التوزيــع واإلنتاج، مؤكديــن أن المهرجان 
في هذه النســخة يواصل مســيرته الرائعة في التطور واالبتكار.
وأشــاروا إلــى أهمية الســوق فــي توثيــق أطر التعــاون في 
مجــال االســتثمار اإلعالمــي والفني بيــن جميع المشــاركين، 
كمــا أنه يفتح آفاقا أوســع نحــو الوصول إلــى تكامل إعالمي 

خليجــي يلبــي التطلعات.
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وكان الحفــل قــد بدأ بالســالم الملكي، ثــم تابع الحضــور فيلمًا 
ترحيبيــًا بعنوان »ابتهــج أنت في المنامة«، اســتعرض صفحات 
هامــة مــن تاريــخ مملكــة البحريــن العريــق، ومالمــح النهضة 
الحضاريــة التي تشــهدها، وما قدمته من مســاهمات إنســانية 

وثقافيــة وحضارية للمنطقــة والعالم. 

ثــم ألقى ســعادة وزير اإلعــالم، رئيــس المهرجــان، كلمة رحب 
فيها بضيوف وحضــور مهرجان الخليج لإلذاعــة والتلفزيون في 
دورته الخامســة عشــرة، بعد ســنوات من االنقطاع، مشــيرًا إلى 
مــا قدمه المهرجــان من إســهامات واضحة ومؤثــرة في صناعة 

المحتــوى والمضمون اإلعالمــي الخليجي.
وأعــرب الوزير النعيمــي عن اعتــزاز مملكة البحرين باســتضافة 
فعاليــات المهرجــان، متمنيًا للمشــاركين النجــاح والتوفيق في 
تحقيــق أهدافه فــي الوصول باإلنتــاج اإلعالمــي والتلفزيوني 
واإلذاعــي الخليجي ليكــون مواكًبا لمســتجدات العصــر، وملبًيا 
لجهــود وتطلعــات دول مجلــس التعــاون فــي مجــال التنمية 

والمستدامة. الشــاملة 
كمــا تقدم الوزير النعيمي بخالص الشــكر والتقديــر لجهاز إذاعة 
وتلفزيــون الخليــج، على ما بذلــه من جهود حثيثــة في إعداد 
وتنظيــم المهرجان بالشــكل الذي يليق بما وصلــت إليه مجاالت 

الفنون واإلعــالم في دول مجلس التعــاون من تطور.
وأشــاد الوزير النعيمي بمــا قدمه رواد اإلعــالم الخليجي، منوهًا 

حفل افتتاح المهرجان 
شــهد مســاء الثالثاء في المســرح الوطني بالمنامة، حفل االفتتاح الرســمي للمهرجان، برعاية ســعادة الدكتور رمزان بن 
عبــد اهلل النعيمي، وزير شــؤون اإلعــالم البحرينية رئيس مهرجــان الخليج لإلذاعــة والتلفزيون، وبحضور رؤســاء الوفود 

المشــاركة والمكرمين وضيوف المهرجان مــن الفنانيين واإلعالميين.
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بعطائهم الــذي كان له األثر الكبير في مســيرة اإلعالم الخليجي 
بشــكل عام، وعلى األجيال اإلعالمية الشــابة.

بعــد ذلك تابع الحضــور فيلمًا عن تاريخ المهرجــان منذ انطالقته 
عــام 1980 في دولــة الكويــت الشــقيقة، وانتقاله إلــى مملكة 
البحريــن في دورته الرابعــة عام 1994، مســتعرضًا أهم المحطات 

والتطــورات التي مــر بها على مــدى أكثر مــن أربعة عقود.
ثــم ألقى أمين عــام المهرجان، مدير عام جهــاز إذاعة وتلفزيون 
الخليج، األســتاذ مجــّري بن مبــارك القحطاني، كلمــة أكد فيها 
على ما حققــه المهرجان فــي التعامل مع الواقع والمســتقبل 
المتغيــر لإلعالم وللجمهور، ممــا دفعه إلى التطويــر والتحديث 
فــي عصر يتنافس فيــه ذكاء المتلقــي وذكاء التقنيــة، والرابح 

األكبر من هــذا التنافس هو اإلنســان.
وقــال القحطانــي إن اختيــار عنــوان »إعالمنا.. هويتنــا« لهذه 
الــدورة يعبر عن االعتــزاز باإلعالم وتأثيره على اإلنســان والمكان، 
وريــادة صناعة اإلعــالم الخليجي وتأثيــره في العالــم، وافتخارًا 
بهويتنــا العربية الخليجيــة التي حملت مشــاعل النور والحضارة 

العالم. إلى 
وأضــاف: »فــي هــذه الــدورة تــم اســتبدال الجوائــز الذهبيــة 
والفضيــة المخصصة للمســابقات إلى الشــراع الذهبي والشــراع 
الفضــي، كرمــز الرتبــاط اإلنســان الخليجــي بالبحــر والغــوص 

الصيد«. والشــراع واللؤلــؤ وشــبكة 
تجمــع  أكبــر  ُيعــد  المهرجــان  أن  علــى  القحطانــي  وشــدد 
لإلعالمييــن والفنانييــن، حيث بلغ عــدد المشــاركين نحو 300 
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إعالمــي وفنان وجهــات إبداعيــة وإعالميــة ومؤسســات إنتاج 
وبث فضائي، إضافة إلى عشــرات المدعويــن والضيوف المهتمين 
باإلعــالم والفــن واإلبداع، كما يشــارك في التنافس على أشــرعة 
المهرجــان مــا يقارب مــن 300 عمل إذاعــي وتلفزيونــي وأفالم 
وإنتاجــات رقميــة، وبلغ عــدد المحكمين لهــذه الــدورة نحو 75 
محكمــًا مــن مختلف الــدول العربية، حرصــًا على تنــوع الخبرات 
والتجــارب ولضمــان أعلى معاييــر التنافس والعدالة والشــفافية.
وأشــار أمين عام المهرجان إلى حق رمــوز العمل اإلعالمي والفني 
فــي التكريــم والتقديــر، حيث تكريــم 26 رمــزًا وقامــة إعالمية، 
ترســيخًا لمبــدأ تقدير الــرواد، واســتمرارًا للتكريــم المتواصل لهم 

الماضية. المهرجــان  دورات  عبر 
وفي كلمة مســجلة نيابة عن المكرمين، عبر اإلعالمي الســعودي 
غالــب كامل عن شــكره وتقديــره إلدارة المهرجان علــى ما توليه 
مــن اهتمام بــرواد العمل اإلعالمــي والفني في الخليــج، تقديرًا 
للجهــود التــي قدموها علــى مدى ســنوات في خدمة الرســالة 
اإلعالميــة الوطنيــة، والتي أســهمت في تعزيز الحضــور الوطني 

العالمية. المحافــل  مختلف  في 
بعــد ذلك تابــع الحضور فيلمــًا تســجيليًا خاًصا بالمبنــى الجديد 
لجهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليج، في حــي الســفارات بالعاصمة 

الســعودية الرياض، والذي تكفلت بإنشــائه حكومة خادم الحرمين 
الشــريفين، والــذي يضم قاعــات متعــددة االســتخدام إلى جانب 

اســتوديو مجهز بأحــدث األجهزة والمرافــق العامة. 
بعــد ذلك، قام ســعادة وزير شــؤون اإلعــالم في مملكــة البحرين 
رئيــس مهرجــان الخليج لإلذاعــة والتلفزيــون، الدكتــور رمزان بن 
عبــداهلل النعيمــي، بتســليم الــدروع التكريميــة لـ 26 شــخصية 
وجهــة مــن رواد العمــل اإلعالمــي الخليجــي، مــن بينهــم 5 
شــخصيات و3 هيئــات يكرمهــا جهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليج 
لدورهــم البارز في دعــم أعماله، وهم: الدكتور عبداهلل بن ســعيد 
أحمــد أبو راس، المدير العــام لجهاز إذاعة وتلفزيــون الخليج خالل 
الفتــرة مــن )2006 - 2016(، الدكتــور أحمــد بن موســى الضبيبان، 
المخرج والمنتج الســينمائي بســام الذوادي، األستاذة صفية سعد 
الرميحــي، وعبــداهلل بــن عبدالعزيز العويــس، إضافة إلــى تكريم 
كل مــن هيئة اإلذاعــة والتلفزيــون بالمملكة العربية الســعودية، 
وزارة شــؤون اإلعــالم بمملكة البحرين، ومؤسســة اإلنتاج البرامجي 

المشــترك لمجلس التعاون لــدول الخليــج العربية.
كمــا تم تكريم رواد العمــل اإلعالمي الخليجي، مــن دولة االمارات 
العربيــة المتحــدة: األســتاذ راشــد أميري، أحــد أبــرز رواد اإلعالم 
الرياضــي الخليجي، ولعــب دورًا بارزًا في نقــل الدوريات الخليجية 
والعربيــة والعالميــة للجمهــور الخليجــي، كما جرى تكريم اســم 
الراحــل محمــد مســعود المزروعي مديــر إذاعة أبوظبي ســابقًا، 
واســم الراحــل عبدالرحمــن ســعيد المحمــودي، وهو أحــد رواد 
العمــل اإلذاعــي وعمــل فــي إذاعــة أبوظبــي وتــرأس قســم 

فيها. المذيعيــن 
ومــن مملكــة البحرين تم تكريم: المخرج حســن عيســى القالف، 
والذي أخــرج العديد من البرامج التلفزيونية والمناســبات المحلية 
والدينيــة، واختير عضوًا ضمن فريــق التحكيم في مهرجان األفالم 
العالمية لبرامج الشــباب واألطفــال في ألمانيا، واألســتاذة بدرية 
عبداللطيــف هجــرس، وهي مــن أوائــل المذيعــات الرائدات في 
إذاعــة البحريــن وأول مذيعة رســمية في الســبعينات، والدكتور 



27 العدد 129 - يونيو 2022م

نبيل طــه مديــر األكاديمية األولمبيــة البحرينيــة، وعضو لجنة 
التدريــب واألســاليب باإلتحاد الدولــي لكرة اليــد، ومحاضر دولي 

اليد. كــرة  لعبة  في 
ومــن المملكــة العربية الســعودية جرى تكريم كل من: األســتاذ 
غالب كامل، والــذي عمل في إذاعة جدة والتلفزيون الســعودي، 
وتولــى العديد مــن المناصب القياديــة في اإلعالم الســعودي، 
ويعــد واحــدًا مــن أبــرز قــراء النشــرات اإلخباريــة فــي العالم 
العربــي، واألســتاذ إبراهيــم بــن أحمــد الصقعــوب، والــذي بدأ 
مســيرته مذيعًا بإذاعــة الرياض ثم تولى منصب مســاعد رئيس 
هيئــة اإلذاعة والتلفزيون لشــؤون اإلذاعة ووكيــل وزارة الثقافة 
واإلعالم المســاعد لشؤون اإلذاعة، واألســتاذ عادل محمد عصام 
الديــن، والذي ترأس القســم الرياضي لعدد مــن الصحف اليومية 
والمجــالت الرياضيــة والصحــف اإللكترونية، وأعد وقــدم العديد 

مــن البرامج الرياضيــة في اإلذاعات الســعودية.
ومن ســلطنة عمان تم تكريم كل من: األســتاذ خميس بن محمد 
البلوشــي، والذي تولــى إدارة القنــاة الرياضية العمانيــة ومديرًا 
إلذاعــة الشــباب، األســتاذ داود بــن ســليمان القاســمي، والذي 
قــدم العديــد مــن البرامــج الحواريــة والسياســية واإلقتصادية 
والثقافيــة، وتولي منصب مديــر دائرة التحرير الســمعي بقطاع 
األخبــار في الهيئة العامــة لإلذاعة والتلفزيون بســلطنة عمان، 
واألســتاذ محمــد بن علــي المرجبــي، والذي أعد وقــدم العديد 
من البرامــج اإلذاعيــة والتلفزيونيــة لمعظم البرامج المســجلة 
والمباشــرة والنقــل الخارجــي من داخــل وخارج ســلطنة عمان، 

وقام بتأليــف العديد مــن الكتب.
ومــن دولــة قطــر جــرى تكريم كل مــن: األســتاذ مبــارك جهام 
الكــواري، والذي بــدأ مســيرته العمليــة بالعمل مراقبــًا لإلعالم 
الخارجي ثــم عين رئيســًا تنفيذيًا للمؤسســة القطرية لإلعالم، 
ويعمل حاليًا مستشــارًا إعالمًيا في المؤسســة القطرية لإلعالم، 
واألســتاذ محمــد بــن عبدالرحمــن الكــواري، والذي تولــى إدارة 
إذاعة قطــر ومدير إدارة تلفزيــون قطر، وعين مستشــارًا إعالميًا 

فــي مكتــب الرئيــس التنفيــذي للمؤسســة القطريــة لإلعالم، 
واألســتاذ علي ناصر الكبيســي، والذي بدأ مســيرته العملية في 
المؤسســة القطريــة لإلعالم، وتــدرج في العديد مــن الوظائف 

واإلقليمية. الخليجية  اإلشــرافية 
ومــن دولــة الكويــت تــم تكريــم كل مــن: األســتاذ بــدر ناصر 
بورســلي، والــذي عمــل مخرجــًا فــي تلفزيــون دولــة الكويت، 
وقــدم العديد من البرامج التلفزيونية، واألســتاذ جاســم النبهان 
والــذي بدأ مســيرته الفنية عضوًا في فرقة المســرح الشــعبي، 
ثــم انتخب عضــوًا لمجلــس إدارته، ليصبــح أصغر عضــو يتولى 
هــذا المنصــب، وتنوعت أعمالــه الفنيــة بين اإلخــراج واإلعداد 
المســرحي والتمثيل، واألســتاذ مطلق نصار الشــريفي، الذي بدأ 
مســيرته العمليــة محررًا رياضيــًا في جريدة »السياســة«، وعمل 

معــدًا ومقدمــًا للبرامــج الرياضية فــي إذاعة دولــة الكويت.
واختتــم الحفــل بأوبريــت غنائــي بعنــوان »خليجــي لألبد«، 
والــذي قدم لوحــات غنائيــة راقصة اســتعرضت جوانــب هامة 
مــن التاريــخ اإلعالمي والفنــي لــدول المجلس، مســلطًا الضوء 
علــى أهمية التمســك بالقيم والتــراث الخليجي فــي مواجهة 

محــاوالت التغريــب التي تســتهدف األجيال الشــابة.
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ركــز المتحدثــون خالل هذه النــدوة على أهميــة تطوير محتوى 
التغييــرات  مواكبــة  علــى  قــادرا  ليكــون  الخليجــي  اإلعــالم 
المتســارعة في هــذا المجال، وبخاصة في ظل انتشــار وســائل 
ومنصات اإلعــالم الرقمية ومواقع »التواصــل االجتماعي« وأثرها 

المجتمعات. علــى 
وأشــار المتحدثــون إلى ضــرورة التركيز على اإلعالميين الشــباب 
فــي دول مجلــس التعاون، والعمــل على تدريبهــم وتطويرهم 
بمــا يؤهلهــم لتقديــم مضامين إعالميــة تحافظ علــى الهوية 
والتربويــة  األخالقيــة  القيــم  بمنظومــة  وترتقــي  الخليجيــة 
والتعليميــة، فــي ظــل عــدم وجــود ضوابــط أو قيــود تحكم 
اإلعــالم الرقمــي وانتشــاره بيــن مختلــف األوســاط، وبخاصــة 

واألطفال. الشــباب 
وتطــرق د. راشــد النعيمــي إلــى مــا يشــهده اإلعــالم عالمًيا 
وخليجًيــا من تطور ســريع وصوال إلــى ظهور المنصــات الرقمية 

واإلعــالم الجديــد وضــرورة أن يكــون التركيــز عنــد مناقشــة 
مســتقبل اإلعــالم الخليجــي علــى محوريــن، أولهمــا تأهيــل 
الكــوادر الشــبابية العاملة فــي مجال اإلعالم بشــقيه التقليدي 
والرقمــي بما يتناســب مع المتغيــرات المتســارعة، والثاني هو 
التركيــز على قضيــة المحتوى اإلعالمي باعتبــاره قضية محورية 
تحدد مالمح الرســالة اإلعالميــة وتوثق الواقــع الحالي لألجيال 
القادمــة، وذلك يتطلب تعريف الشــباب مــن المنخرطين بالعمل 
اإلعالمــي بأساســيات وأخالقيــات هــذا العمل وأهميــة االلتزام 
بالمصداقيــة والمهنيــة عند صناعة ونشــر الخبــر والمعلومات.
أمــا د. عبدالرحمــن بحر، فيرى أن مســألة التفكير في مســتقبل 
اإلعالم تمثل هاجًســا لجميــع العاملين في هذا المجــال، إذ أنه 
بعد انتشــار منصات اإلعــالم الجديد وتزايدهــا وتفاعل الجماهير 
معها، أصبحت القنــوات اإلعالمية التقليدية والرســمية مطالبة 
بتطويــر تقنياتهــا وأســاليبها، وأن يكــون ضمن خططهــا زيادة 

ندوات وورش عمل 
نظــم جهــاز إذاعة وتلفزيون الخليج )3( ندوات وورشــة عمــل واحدة ولقاء تفاعلي، ضمــن فعاليات المهرجان، شــارك فيها عدد من 

األســماء البــارزة ذات التجربة المميزة، وحظيت بحضــور كثيف ومداخالت مثرية، فيمــا يلي تفاصيلها: 

ندوة »مستقبل اإلعالم الخليجي« 
انطلقــت ظهــر اليوم األول مــن المهرجــان أولى النــدوات التي نظمها الجهــاز ضمن فعاليــات المهرجــان، تحت عنوان 
»مســتقبل اإلعالم الخليجــي«، وأدارها عبدالرحمن البشــري، مقــدم البرامج في اإلذاعــة والتلفزيون الســعودي، وضمت 
قائمــة المتحدثين كل من: د. راشــد النعيمي المديــر التنفيذي لمكتب تنظيم اإلعــالم بدولة االمــارات العربية المتحدة، 
د. عبدالرحمــن محمد بحــر وكيل وزارة شــؤون اإلعالم بمملكة البحرين، األســتاذ خالــد الغامدي نائب الرئيــس التنفيذي 
لهيئــة االذاعــة والتلفزيون بالمملكة العربية الســعودية، د. محمد الشعشــعي مديــر عام اإلعالم واإلذاعــة والتلفزيون 
بمحافظــة ظفار في ســلطنة عمــان، األســتاذ أحمد الهاجــري مدير التخطيــط والجودة والتعــاون الدولــي بدولة قطر، 
األســتاذ ســعد الفندي مدير إدارة البرنامــج العام بإذاعة دولة الكويت، واألســتاذ مجــري بن مبــارك القحطاني مدير عام 

الخليج. وتلفزيــون  إذاعة  جهاز 
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التفاعــل وتوظيف وســائل اإلعالم الحديث، مشــدًدا على ضرورة 
أن تبــدأ األجهــزة اإلعالميــة الرســمية الخليجية في تأســيس 
مــا أســماه »المنصــة الرابعــة« بعــد وكاالت األنبــاء الحكومية 

الرقمية«. والتلفزيــون واإلذاعة، وهي »المنصــة 
وشــدد الدكتور بحــر على أن تحديــات التكنولوجيــات الحديثة 
وتنامــي دور القطاع اإلعالمي الخاص يســتلزم التحرك نحو مزيد 
مــن التكامل مع هــذا القطاع، مــع التأكيد على أهميــة االلتزام 
بالتنافســية المسؤولة واســتدامتها وتطويرها، داعًيا إلى احتواء 
اإلعالميين الشــباب والمؤثرين على منصات »السوشــال ميديا«.
مــن جهتــه، أكــد خالــد الغامــدي أن اإلعــالم مهمــا اختلفت 
المنصــات التــي تقدمه يظــل هــو األســاس، وألن دول مجلس 
التعــاون يجمعهــا جمهور واحــد وثقافــة واحدة، فهــو يحتاج 
إلــى أن يكــون أكثــر تنظيًمــا، داعًيا إلــى وضع خطة خمســية 
إعالميــة خليجيــة مشــتركة بهدف تطويــر محتــوى منظومة 
اإلعــالم فــي دول المنطقــة بما يتناســب مع جمهور الشــباب 
الــذي يمثل نحــو %70 من مواطنــي دول الخليجــي، منوها إلى 

ضرورة تطويــر الكــوادر الشــابة وتأهيليها.
وفي ذات الســياق، قــال د. محمــد الشعشــعي إن التركيز عند 
بحــث مســتقبل االعــالم الخليجي يجــب أن ينصــب على عدة 
محــاور، لعــل أبرزهــا ضرورة إنهــاء الضبابيــة الحالية في شــكل 
التنافســية بين اإلعالم بشــكله التقليدي واإلعــالم الجديد، وأن 
يكــون هنــاك نوع مــن التكاملية وإشــراك الشــباب فــي أجندة 
اإلعــالم الخليجــي ليــس فقــط بتغطيــة برامجهــم، وإنما من 
خالل النظــر إلى أفكارهــم وطموحاتهم وإشــراكهم في تقديم 

اإلعالمية. البرامج والخطــط  وإعــداد 

وتحــدث األســتاذ أحمــد الهاجــري عــن مــا يمثله مســتقبل 
، وضــرورة االهتمــام بالمحتوى الذي  اإلعــالم الخليجي من تحدٍّ
يتم تقديمــه، وأن تكون اإلدارات المســئولة عن أجهزة اإلعالم 

الخليجيــة أكثــر تواصال مع الشــباب وإبــراز إنتاجهــم الفكري.
ويرى األســتاذ ســعد الفندي أن اإلعــالم الخليجــي يمتلك في 
الوقــت الراهــن أهم المؤسســات اإلعالمية بالشــرق األوســط 
وهــو الــذي يقــود اإلعــالم فــي المنطقــة، وإذا أراد أن يظل 
في هــذه المكانــة فعليه الســيطرة على اإلعــالم الرقمي من 
خالل دخــول هذا المجــال بقوة بواســطة األجهــزة اإلعالمية 
الرســمية، وتقديم محتوى يعــزز القيم واألخــالق والهوية، وال 
يحصــر دوره فــي التســويق لبرامجه كمــا يحدث فــي الوقت 

لراهن. ا
وشــدد األســتاذ مجــري بن مبــارك القحطانــي على ضــرورة أن 
يقوم اإلعالم الخليجي الرســمي بدراســة الجمهور المســتهدف 
بالرســالة اإلعالميــة، ومن ثم يتــم تطويرها بما يتناســب مع ما 
يحتاجــه هــذا الجمهــور، معتبــرا أن مــن أبرز مشــكالت اإلعالم 
الخليجــي عدم وجود مشــروع واضــح ومحدد لهــذا اإلعالم يتم 
التخطيــط له، ولذلــك يجب أن تكــون النظرة المســتقبلية نحو 

مــا يمكن تســميته بـ«الجيل الرابــع من المنصــات اإلعالمية«.
وشــهدت الندوة عــدًدا مــن مداخالت الحضــور، والتــي تناولت 
أغلبيتهــا التأكيــد علــى أهميــة التركيز علــى مســألة تدريب 
اإلعالميين وإنشــاء مؤسســات جديدة ُتعنــى بالتدريب، وأن يتم 
االهتمــام بالمدربين اإلعالمييــن الخليجيين ومنحهــم مزيًدا من 
الفرص، الســيما وأن غالبيتهم مــن أصحاب الكفــاءات والخبرات 

االعالميــة الكبيرة.
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وتحــدث فــي النــدوة كل من: أمــل الحليــان مديــر إدارة البرامج 
بقطــاع اإلذاعــة والتلفزيــون بمؤسســة دبي لإلعالم مــن دولة 
اإلمارات العربيــة المتحدة، مريم الغامدي مذيعــة وكاتبة وممثلة 
مــن المملكــة العربية الســعودية، إيمــان الكعبي رئيس قســم 
التواصــل اإلعالمي في إذاعــة دولة قطر، إيمــان مرهون إعالمية 
مــن مملكة البحريــن، إيمــان النجم إعالميــة من دولــة الكويت، 
وبيان البلوشــية من ســلطنة عمان، وأدارتها مقدمة البرامج في 

تلفزيــون البحرين شــيماء رحيمي.
واتفقــت المشــاركات في الندوة علــى أن عمل المــرأة الخليجية 
فــي اإلعــالم يواجه العديــد من التحديــات، وبخاصــة مع ظهور 
وســائل اإلعــالم الجديــد و«السوشــال ميديــا«، وهو مــا يتطلب 
من المســئولين واإلعالميات أنفســهن الســعي مــن أجل تطوير 
المحتــوى اإلعالمــي الذي يتــم تقديمــه، وانتقدن قيــام بعض 
النســاء ممن يطلقــن على أنفســهن إعالميــات بتقديــم مواد 
إعالميــة تتنافي والقيــم الدينية والعــادات والتقاليــد والهوية 
الخليجيــة، فــي ظل عــدم وجود ضوابــط تحكم هــذا النوع من 

اإلعالم.
وفــي بدايــة النــدوة، تطرقت »أمــل الحليــان« في مشــاركتها 
إلــى الصعوبــات التي واجهــت اإلعالميــات قديًما لدخــول هذه 
المهنــة، وكيف أنهن حفــرن في الصخر من أجل إثبات أنفســهن 
وكفاءتهــن فــي هــذا المجــال، مقارنة بالوضــع الحالــي، والذي 
أصبــح فيه دخول مجال اإلعالم بشــقيه التقليــدي والرقمي أكثر 

. لة سهو
ودعــت الحليــان إلــى تركيــز اإلعــالم في الوقــت الراهــن على 
المحتــوى الــذي يتــم تقديمــه، وأن يكون نافًعــا وإيجابًيــا، مثل 
تعزيز تبــادل المذيعيــن والمذيعــات بين دول مجلــس التعاون، 
وزيــادة معدالت البث المشــترك بيــن الدول الخليجيــة، من أجل 
اكتســاب الخبرات، وبما يســهم في التعبير عن الوحدة الخليجية 

وتفعيلهــا كما كان يحدث ســابقًا.

أمــا »إيمــان مرهون« فأكــدت علــى أن اإلعالم بصفــة عامة هو 
مهنــة البحث عــن المتاعــب، ويواجه فــي كل فترة مــن فتراته 
تحديــات وصعوبات، ولكــن تختلف طبيعتها بحســب كل مرحلة 
زمنيــة، وبالتالــي فــإن العمــل اإلعالمي ليــس طريًقا مفروًشــا 
بالــورود، ســواء للرجــل أو للمرأة، ولكــن المرأة بشــكل خاص في 
بدايــة عملها اإلعالمــي واجهت صعوبات أكثــر، حيث كان عليها 
إثبات نفســها، والخروج مــن نطاق البرامج النســائية والترفيهية 

والمســابقات إلى البرامج السياســية والحوارية.
وأبدت مرهون رفضها لربط بعض األجهزة والمؤسســات اإلعالمية 
العربيــة والخليجية بين ظهور المرأة اإلعالمــي وعمرها، كأن يتم 
إحالتهــا إلــى التقاعد بمجــرد وصولها إلى ســن معيــن، مقارنة 
بالــدول الغربيــة التــي تصبح فيــه اإلعالميــة أكثر تألقــًا وطلبًا 
للعمــل كلما تقــدم بها العمــر وازدادت خبرة وتجربــة في مجال 

. عملها
وفــي مشــاركتها، قالــت »مريــم الغامــدي« إن المــرأة الخليجية 
العاملــة في مجــال اإلعالم واجهــت الكثير مــن الصعوبات ولكن 
مســيرتها لم تتوقف وظلت مســتمرة، وتبــوأت مكانتها وصنعت 
لنفســها مســاحة جيــدة إلــى جانــب الرجل فــي هــذا المجال 
الحيــوي، مســتعرضة تجربتهــا الشــخصية فــي دخــول المجال 
اإلعالمــي منــذ الخمســينيات، مــن خالل اإلعــالم المقــروء، ثم 
المســموع عبر اإلذاعــة، ومن ثــم المرئي عبر التلفزيــون، واصفة 
هــذه التجربــة بالثريــة، وقــد تقبلــت الجماهير وجــود األصوات 
النســائية الوطنية في وســائل اإلعــالم بعد أن أثبتــت نجاحها.
وأيــدت الغامــدي ما قالتــه زميلتهــا »إيمان مرهون« عــن ضرورة 
النظر في ربــط عطاء المذيعة واإلعالمية بمســألة العمر، مؤكدة 
أنــه يجب أن يكون هناك دمــج بين وجود الخبرات والشــباب بما 

يتيح االســتفادة وتبادل المعــارف بين األجيال.
مــن جانبهــا، انتقدت »بيــان البلوشــية« واقع المــرأة الخليجية 
عبر مواقــع التواصل االجتماعــي، والتي تركز علــى تقديم المرأة 

ندوة المرأة الخليجية في اإلعالم
وســط حضور نســائي كبيــر، ُعقدت صبــاح األربعاء، ثانــي أيــام المهرجان، النــدوة الثانية التــي ينظمها جهــاز إذاعة 
وتلفزيــون الخليج ضمن فعاليــات مهرجان الخليج لإلذاعة والتلفزيون في دورته الخامســة عشــرة، وجــاءت تحت عنوان 
»المــرأة الخليجيــة في اإلعالم«، وناقشــت عدة محــاور من أهمهــا، التحديات التي تواجــه المرأة في اإلعــالم الخليجي، 
وواقــع المــرأة الخليجية على منصات التواصــل االجتماعي، باإلضافة إلى اســتعراض مجموعة من النمــاذج الناجحة لعمل 

الخليجي. اإلعــالم  المرأة في 
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بصورة غيــر الئقة، وأنها تهتم فقط »بقشــور« األمور 
الحياتية وتغفل النماذج الحقيقيــة للمرأة الخليجية.
ورأت البلوشــية أن اإلعــالم التقليــدي رغــم أنه على 
النقيض من ذلك يقدم صورة جيــدة للمرأة الخليجية، 
إال أنه ال يســهم في صناعة »نجــوم« من اإلعالميين، 
وال يــروج لإلعالمييــن المنتميــن لــه، وهو مــا يترك 
الســاحة لمن يطلقن على أنفســهن »إعالميات« من 
»الفاشينســتات« الحتالل هذه المكانــة، رغم أنهن ال 
يقدمــن محتوى هــادف أو مضمون جيد، مشــيرة إلى 
أن الجيــل الحالي مــن اإلعالميات يواجهــن تحديات 
عديــدة، منها إقناع المشــاهد بما يقدمنــه من مادة، 
وبخاصــة في ظل تعــدد الخيارات أمام المشــاهد مع 
تزايد أعــداد منصات اإلعــالم الرقمي، مشــددة على 
ضــرورة أن يتم التركيز على تقديــم مضامين إعالمية 
موجهة للشباب، وتحمل رســائل تعزز القيم الوطنية.
أمــا »إيمان الكعبي«، فترى أن المــرأة الخليجية أثبتت 
كفاءتهــا وقدرتهــا علــى نقــل محتــوى إعالمي ذو 
قيمة كبيــرة، وأن تزايد وســائل التواصــل االجتماعي 
لــن يلغــي وجود اإلعــالم التقليــدي، بل ســيعزز من 
وجــوده، مؤكــدة أن اإلعالم الجديد أصبــح مرئيًا على 
النطــاق العالمي، وأن علينا فــي دول مجلس التعاون 
مخاطبــة العالم من خالله، وإظهــار مجتمعاتنا بصورة 
مشــرفة من خالل مــا نعرضه ونتداولــه ونقدمه في 

المنصات اإلعالميــة الرقمية.
وشــددت الكعبــي علــى أهميــة اســتغالل مواقــع 
التواصــل االجتماعي فــي تقديم مضاميــن إعالمية 
تتماشــي مــع أفكارنــا وعاداتنــا وتقاليدنــا وديننــا 
اإلســالمي الحنيــف، وأن ننقــل مــن خاللــه للعالــم 
حقيقــة مجتمعاتنــا، مــع ضــرورة تغييــر أي محتوى 
إعالمي يســفه من قيمــة المرأة الخليجيــة، وأن يتم 
تقديــم مــواد إعالميــة تعكــس الصــورة الحقيقية 

للمــرأة الخليجيــة المثقفــة وصاحبــة الفكــر النّير.
مــن جهتهــا، أكــدت »إيمــان النجــم« أن الســاحة 
اإلعالميــة في الوقــت الراهن لم تعــد مقتصرة على 
اإلذاعــة والتلفزيــون مع ظهــور »السوشــال ميديا«، 
حيــث أصبح العالــم اآلن مفتوًحا وأكثر اتســاًعا، ولكن 
بعض هــذه المنصات تقــدم محتويات تحمــل الكثير 
من القيــم واألفــكار الخاطئــة والعنصرية، ممــا يزيد 

الحاجــة إلى دخــول هذا المجال من قبــل اإلعالميين 
الملتزميــن الذين يقدمون مــواد وبرامج جادة وهادفة 
لمواجهــة تلــك األفــكار، وحماية األجيال الشــابة من 

آثارها.
وأشــارت النجم إلــى أن العمل في المجــال اإلعالمي 
متاح، والفرص موجودة للرجال والنســاء على الســواء، 
فهــو أداة ال تعتمــد علــى جنــس دون ســواه، ولكن 
يجب على المرأة أن تثبت كفاءتها وقدراتها، مشــيدة 
بتجربــة دولــة الكويــت فــي احتضــان اإلعالميــات 

وصناعة »نجــوم« في هــذا المجال.
وتنوعــت مداخالت الحضــور وتمحورت حــول العديد 
مــن العناويــن، أهمهــا: كيفيــة حماية اإلعــالم من 
الفوضــى الراهنــة، وأهميــة الحفــاظ علــى مهنــة 
المذيــع والمذيعــة، فــي ظــل وجود دخيــالت على 
المهنــة أصبحــن نجمــات، وتحــول البعــض منهــن 
لمذيعــات ال يلتزمــن بالضوابط األخالقيــة والدينية، 

وآليــات صناعــة »النجمــة« اإلعالمية.
وفــي هــذا الســياق، أكد د. عبــد الرحمن محــد بحر، 
وكيــل وزارة شــؤون اإلعــالم بمملكــة البحريــن، في 
مداخلتــه أن األجهــزة اإلعالمية الرســمية الخليجية 
تحتــاج إلــى سياســات تهتــم بــإدارة النجــوم، لكي 
نؤســس لصناعة نجم إعالمي بالمواصفات المطلوبة، 
مســتعرًضا تجربة البحرين في تمكيــن المرأة ودعمها 
مــن خالل وجود لجــان لتكافؤ الفرص داخــل الوزارات 

واألجهــزة الحكومية.
وأشــار الدكتــور بحــر إلــى أن دور المرأة فــي اإلعالم 
البحرينــي ال يقتصــر علــى تقديــم برامــج الطبــخ 
واألســرة، بل إنها شــريكة فــي إعــداد وتقديم كافة 
المــواد والبرامج اإلعالميــة، منوًها بــدور اإلعالم في 
التركيز علــى نجاحات الــدول في مختلــف المجاالت 
االقتصاديــة والصحيــة والتعليميــة ... إلــخ، باعتباره 

مكســًبا مهًمــا ومطلوًبا.
وأكــد جانب مــن الحضور أيًضــا على أهميــة الحفاظ 
علــى صــورة المــرأة الخليجية فــي اإلعــالم والدراما، 
ال ســيما فــي ظــل قيام عــدد مــن شــركات اإلنتاج 
الخاصــة بتقديم مسلســالت وأعمال فنيــة تقلل من 
قيمــة المــرأة، وتتعمــد إهانتها وإظهارهــا في صورة 

الضعيفــة والمغلوبة علــى أمرها.
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أدار اللقــاء محمــد النحيت، وهو صانع محتــوى اجتماعي ومقدم 
برامــج تلفزيونيــة، وضمــت قائمــة المتحدثيــن كل مــن: مالك 
الروقــي مديــر أخبــار فــي قنــاة )mbc( مــن المملكــة العربية 
الســعودية، أحمــد المرزوقي، صانــع محتوى إقتصــادي من دولة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة، محمــد العريمــي، مذيــع وناشــط 
اجتماعي من ســلطنة عمــان، عبدالعزيز الموينــع، مدير عمليات 
التســويق في مؤسســة محمد بن ســلمان )مســك( من المملكة 
العربية الســعودية، فيصل البصري، ناشــط في مواقــع التواصل 
اإلجتماعــي مــن دولــة الكويــت، عبــد الرحمــن فــاروق، صانع 
محتوى ألعــاب إلكترونية مــن مملكة البحرين، محمد الموســى، 

مقدم مســرحي تلفزيونــي من المملكــة العربية الســعودية.
وتضمنــت التجــارب الشــخصية التــي قدمهــا المشــاركون في 
اللقــاء العديد من األفــكار والنصائح الواقعية عــن أهمية الكفاح 
والمثابــرة لتحقيق األهــداف، وأهميــة نقل التجربة الشــخصية 
إلــى اآلخريــن، من أجــل االســتفادة منهــا، وإلهــام اآلخرين في 

الوصــول إلى التغييــر األفضل لحياة الشــباب والناشــئة.
االقتصاديــة  مجاالتهــا  بتنــوع  المعروضــة  التجــارب  وتميــزت 
واالجتماعيــة والرياضيــة والفنية واإلعالمية، وركــزت على آليات 
صناعة محتــوى إعالمي يلقى اهتمام الجمهــور، ويتميز باحترام 

وتقديــر القيــم المجتمعية الخليجيــة والعربية.
وركــز الشــباب في مشــاركاتهم، خــالل اللقاء، على أن الســبيل 
األمثــل لمواجهة أي مد إعالمي ســيء قادم مــن الخارج ال يكون 
مــن خالل المنع، بــل بتقديم محتوى إعالمي مفيــد، وله القدرة 

علــى التأثير اإليجابي، ويســتطيع جــذب الجمهور إليه.
وأظهــرت التجــارب الشــخصية للمشــاركين، أن الوصــول إلــى 
النجــاح ليس مســتحياًل، أو ضربة حظ، ولكنه يحتــاج إلى العمل 
واالجتهاد المســتمر، وأن يتعرف كل شخص على إمكانياته، ومن 

ثم االنطــالق إلى تحقيقهــا، وصواًل إلــى التغيير نحــو األفضل.
وأوضحت التجــارب كذلك، أن تحويل الهواية إلــى عمل احترافي 
في مجــال اإلعــالم اإللكتروني هــو أمر قابــل للتطبيــق، طالما 
ســعى اإلنســان لذلــك، واتجه إلــى تنميــة هواياتــه ومواهبه 
وتوظيفها بالشــكل األمثــل، وبالتالي تحقيق إنجــازات ونجاحات 
محليــة ودوليــة، واليقين بــأن الوصول إلــى القمة ليــس باألمر 

الســهل، ولكن األصعــب هو الحفــاظ على البقــاء فيها.

ندوة »تجارب شبابية«
وضمــن فعاليــات مهرجان الخليــج لإلذاعــة والتلفزيون في دورته الخامســة عشــرة، أقيم مســاء األربعاء لقــاء بعنوان 
»تجارب شــبابية«، اســتعرض خاللــه عدد من اإلعالمييــن وصّناع المحتــوى من الشــباب تجاربهم في الدخــول إلى هذا 

المجــال، وكيفيــة تجاوزهم للتحديــات، وصواًل إلى تحقيــق أحالمهم.
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شــارك فــي ورشــة العمــل كل مــن: اإلعالميــة بقنــاة العربية 
المديفــر،  اهلل  عبــد  الســعودي  اإلعالمــي  الرمحــي،  منتهــى 
المــدرب العالمي فــي تطوير القــادة واإلعالميين عّمار شــهاب، 
والمستشــار اإلعالمي الســعودي ماجد الغامــدي، وأدارها مبارك 

الدجيــن، المتخصــص فــي االتصال المؤسســي.
وأجمــع المشــاركون في الورشــة علــى أهمية عنصــر التدريب، 
ليــس في مجــال اإلعالم فحســب، وإنمــا في جميــع المجاالت، 
وأن اإلعــالم الخليجــي والعربــي يواجــه مشــكلة عميقــة في 
مســألة التدريب، وذلــك يعود إلى العديد من األســباب المتعلقة 
بمؤسســات العمــل، ســواء كانــت حكوميــة أو خاصــة، أو فــي 
طبيعــة برامــج التدريب التــي يتــم تقديمها، أو فــي المدربين 
أنفســهم، وفــي مــا يمتلكونه مــن خبــرات تؤهلهــم لتقديم 

الــدورات والبرامــج التدريبية.
وشــّددوا علــى أن الحكم على نجاح التدريب، يكــون بعد أن يتم 
الوصول إلى المحصلة المســتهدفة، ويرتفــع بمهارات المتدربين، 
وتطرقــوا إلــى المقارنة بيــن التدريب بشــكله التقليــدي وعبر 
الواقــع االفتراضي، ورأى معظمهــم أن التدريــب التقليدي وجًها 

لوجــه أكثر إفادة فــي نقل المهــارات والخبرات.
وانتقــد »عبــداهلل المديفر« طــرق التدريس في أقســام اإلعالم 
بالجامعــات، ألنهــا تركز فقــط على تقديــم المعــارف العلمية، 
وال تضــع برامــج لتدريــب طلبــة اإلعــالم واالتصــال، وهــو األمر 
الــذي ينتج عناصــر إعالمية تفتقــد المهــارات المطلوبة للعمل 

اإلعالمــي الشــامل والجيد.
وأكــد المديفــر أن حــل مشــكلة التدريــب ال يكــون مــن خالل 
األكاديميــات المتخصصــة أو الجامعــات، أو بجهــود األفــراد، أو 
شــركات التدريب العامة أو الخاصة بالشــأن اإلعالمي، وإنما يجب 

أن تقــوم الدولــة بهذا المشــروع.
مــن جهتــه أشــار »ماجــد الغامــدي«، إلــى أن أحــد التقاريــر 
المتخصصــة عــام 2019م أوضــح أن العالم ينفق علــى التدريب 
ســنوًيا ما يعــادل 300 مليــار دوالر، غالبيتها في مجــال اإلعالم 
واالتصــال، وهو مــا يوضــح أن الحاجــة للتدريب يمثــل احتياًجا 
واهتماًمــا عالمًيــا، وفي ضوء ذلك فــإن التدريب يجــب أن يرتكز 
على العديد مــن المقومات التي تتماشــى والتطــورات التقنية 
في مجــاالت اإلعــالم واالتصــال، وأن تركز جهــات التدريب على 

ورشة عمل »مستقبل التدريب اإلعالمي في الخليج« 
أقيمــت صبــاح الخميس، ثالث أيــام المهرجان، ورشــة عمل تحــت عنوان »مســتقبل التدريــب اإلعالمي فــي الخليج«، 
وتطرقــت إلى عــدة محاور تتعلق بواقــع التدريب اإلعالمي فــي الخليج، ومدى أهميــة التدريب في مجــال اإلعالم، وأهم 

العناصــر التي تســهم في نجــاح التدريب اإلعالمي، ومســتقبل التدريــب اإلعالمي في الخليــج، وغيرها.
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منــح المتدرب ثالثــة أمور هامــة، هــي: المعــارف، واالتجاهات، 
والمهارات.

وقال الغامدي إن مشــكلة دورات التدريب التــي تقدم حالًيا، أنها 
ال تتناســب فــي كثير من األحيــان مع الواقــع، وأحياًنــا يقدمها 
مدربــون ال يمتلكــون الخبــرة والكفــاءة، الفًتــا إلــى أن التدريب 
يقــوم على وجــود مدرب، ومنهــج، ومتدربين، إضافــة إلى بيئة 
مكانيــة، والعنصــر األهم فــي كل هــذه المنظومة هــو المدرب، 
داعًيا المؤسســات اإلعالميــة إلى التركيز علــى التدريب الداخلي 

بيــن موظفيها، ولكــن بذكاء واحترافيــة عالية.
من جانبــه قال »عّمــار شــهاب« إن أزمة المؤسســات اإلعالمية 
عــدم مواكبتهــا للنهج الجديــد فــي التدريب، رغــم أن اإلعالم 
اختصــاص مهم جــًدا، وأنه عند البــدء في التدريب مــن الضرورة 
بمــكان أن نحــدد طبيعة ونوعيــة احتياج المؤسســة اإلعالمية 
للتدريــب، مؤكــًدا أن التدريــب ليــس حكــًرا علــى المؤسســات 
الرســمية أو الخاصة، مشــيرًا إلى أن اإلعالمي هو أفضل شــخص 
مؤهــل لتقديم الــدورات التدريبيــة، وأن نجــاح اإلعالمي يعتمد 
علــى العديد من المقومــات المرتبطة جميعها بمــدى »الذكاء« 

والمهــارات لديــه في كل مــا يتعلق بــأداء مهنته.
ورأى شــهاب أن األزمة الحقيقية التــي يواجهها اإلعالم الخليجي 
والعربــي هي أزمة إحصاء وغياب البنيــة التحتية لإلعالم، وعدم 
وجود نظــام واضح ومحدد لهذا األمر، مؤكــًدا أنه ليس كل حامل 
لشــهادة التدريب يصلح ألن يكون مدرًبــا، ألن التدريب يحتاج إلى 

مهارة وملكات شــخصية و«كاريزما« خاصة بالمدربين.

أما اإلعالمية »منتهى الرمحي« فترى أهمية أن تقوم شــخصيات 
موثوقــة ولديها الخبرة الالزمة بعمليــة التدريب واالضطالع بتلك 
المهمــة، مؤيدة الــرأي القائل بــأن اإلعالمي هو األفضــل للقيام 
بمهمــة التدريــب، ألنه يمتلــك المهــارات اإلعالمية، ويكتســب 
خبــرات إضافية من خــالل تعامله مع زمالء المهنــة في محيط 

. عمله
وانتقدت الرمحي ســعي كل »من هــّب ودّب« للعمل في المجال 
اإلعالمــي، أو الرغبــة فــي الظهــور، دون النظر إلــى المحتوى أو 
المعلومــة التي يقدمها، وشــددت علــى أهميــة أن يرتقي كل 
مــن يريــد العمل في اإلعــالم بمســتوى مهاراتــه وثقافاته، وأن 
يقدم محتوى يناســب المجتمعــات ويحترم األعــراف والتقاليد.

وتضمنــت مداخــالت الحضور التعليــق على جملة مــن القضايا، 
ومــن أبرزها أهميــة التركيــز على المعــارف الثقافيــة والخبرات 
العمليــة عنــد اختيــار المدربيــن، وأهمية أن يســعى اإلعالمي 
إلــى تطوير معارفــه ومهاراته، وانتقدوا وجــود بعض »الدخالء« 
علــى مهنة اإلعــالم، والذين لــم يجتهدوا في تطوير أنفســهم، 
أو الذيــن يقدمــون محتــوى إعالمي يتنافــي والقيــم والتقاليد 

االجتماعية.
وفي ختام الورشــة أبــدت »منتهــى الرمحي« تفاؤلها بشــأن 
حــل أزمــة التدريب فــي اإلعــالم الخليجــي في المســتقبل، 
وتســليط المزيــد من الضــوء علــى هــذه القضيــة المحورية؛ 
ألنهــا لــم تعــد مســألة رفاهيــة، وإنما أمــر أساســي ال يمكن 

عنه. اإلســتغناء 
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شــارك في النــدوة كل من: عمر فــاروق، صانع محتــوى ومؤثر 
فــي وســائط التواصــل االجتماعــي، د. محمد الحاجــي، مدير 
إدارة التغييــر الســلوكي بــوزارة الصحــة الســعودية، عبداهلل 
الســبيعي، متخصــص فــي التقنيــة والتطبيقــات، اإلعالمي 
القطــري محمد ســعدون الكــواري، بــركات الوقيان، مستشــار 
وكبيــر اختصاصي إعــالم، وأدارتها اإلعالميــة ومقدمة البرامج 

الشــيباني. ندى 
النجوميــة  إن  الوقيــان«  »بــركات  قــال  مشــاركته،  وضمــن 
مســؤولية، والمشــهور عليــه أن يطــوع هذه الشــهرة لخدمة 
الديــن والوطــن والمجتمــع واألخــالق والتقاليــد المجتمعية، 
ول والحكومــات فــي اتخــاذ إجراءات  مؤكــًدا علــى حــق الــدُّ
ضــد صانعي المحتــوى والمشــاهير الذين يتجــاوزون القواعد 

واألســس المجتمعيــة واألخالقيــة.
وشــّدد الوقيان على أهمية أن ال يهمل المشــاهير من شــباب 
مواقع التواصل االجتماعي اكتســاب الخبــرات من جيل الرواد، 
بما يســاعدهم فــي تطوير إنتاجهــم وضبط بوصلتــه، معتبًرا 
أن الشــخص الــذي يظهــر عبــر وســائل التواصــل االجتماعي 
أمــام النــاس ليس ُملًكا لنفســه، بــل للجمهور الــذي يخاطبه، 

ولــذا عليــه أن يكــون ملتزًمــا باألخــالق الحميــدة، وأن يكون 
لمتابعيه. حســنة  قدوًة 

مــن ناحيتــه، أكــد »محمــد ســعدون الكــواري«، أن مواجهة 
أيــة تجــاوزات فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي والمنصات 
اإلعالميــة الرقميــة والرقابة عليهــا، أكثر صعوبة مــن الرقابة 
علــى اإلعالم فــي األجيال الســابقة، حيــث كان التواصل يتم 
مــن طرف واحد، ولــم يكن للجمهور أي مســاهمة أو مشــاركة 
فــي صناعــة أي محتــوى، مضيًفــا، أن الــوزارات بشــكل عــام 
ومــن بينهــا وزارات وهيئــات اإلعــالم يجــب أن يكــون دورها 
حالًيا دور إشــرافي يضع األســس والقوانيــن، دون الدخول إلى 
مجــال المحتــوى، وعليها أن تســهم في صنع نجــوم ونماذج 
جيــدة، ُكٌل فــي موقعــه، وأن يكــون التحــرك مــواٍز لســرعة 

والرقمية. التكنولوجيــة  التطــورات 
مــن جهتــه قــال »عبــداهلل الســبيعي«، إن أهميــة اإلعالم 
أن  اإلعالمييــن  علــى  وبالتالــي  لحظــي،  أنــه  فــي  تكمــن 
يواكبــوا ذلــك، ويســتعدوا باألدوات التــي ُتمّكنهــم من صنع 
الخبر ونشــره بســرعة، مؤكــًدا أن االســتمرارية علــى منصات 
التواصــل مرتبطــة بمــا يتم تقديمــه من محتــوى هادف، وأن 

ندوة »النجومية والمسؤولية« 
تألــق نجــوم اإلعــالم والتواصل االجتماعي فــي نــدوة »النجومية والمســؤولية«، والتــي أقيمت مســاء الخميس، ضمن 
فعاليــات اليوم الختامي لمهرجان الخليج لإلذاعة والتلفزيون في دورته الخامســة عشــرة، وناقشــت النــدوة العديد من 
المحــاور الهامــة حول كيفيــة صناعة محتوى إعالمــي مؤثر، وواقع ومســتقبل منصات ومشــاهير التواصــل االجتماعي، 
م من محتوى وفًقــا للمعايير اإلعالميــة والقيم الدينية  وإشــكالية المســئولية األدبية واألخالقيــة والقانونية فيما ُيقــدَّ

لمجتمعية. وا
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مــن يركــض وراء »الترينــد« لن يســتمر.
أمــا »د. محمــد الحاجي«، فأكد أن الشــخصية المشــهورة عبر 
وســائل التواصــل االجتماعي عليهــا أن ُتظِهر أفضــل ما لديها 
مــن أخالقيات وقيــم وعلم وثقافــة لتحافظ علــى النجومية، 
مســتعرًضا عــدًدا من األفكار التــي يمكن أن تحقــق النجومية 
في هــذا المجــال، ومنها جــذب الجمهور من خــالل المحتوى 
الهــادف البســيط، وجعلــه قابــل للتطبيق، ويحمــل قدًرا من 

اإلبهــار البصري.
وفــي هذا الســياق قــدم المتحدثــون أيضا عدًدا مــن األفكار، 
وضــع  علــى  المحتــوى  صانــع  يحــرص  أن  ضــرورة  ومنهــا: 
لمســاته الشــخصية والتحــدث بأســلوب متفــرد، وكذلــك أن 
يكون الشــخص المؤثر ســفيًرا لبلــده، ويقدم رســالة أخالقية 
الطــرح،  فــي  والمباشــرة  بالوضــوح  يتميــز  وأن  ووطنيــة، 
وأن يكــون علــى درايــة تامــة بطبيعــة الشــريحة العمريــة 
واالجتماعيــة التــي يخاطبهــا، وأن يكون صاحــب مبادرة في 
طــرح وتنــاول الموضوعــات، وأال يكــون عمله مجــرد رد فعل 
لما ينتشــر مــن »تريندات« علــى مواقع التواصــل االجتماعي 

. ة د لمتعد ا
وفــي إطــار النقــاش عــن جــدوى وضــع قوانين تضبــط أداء 
منصــات التواصــل االجتماعــي، أكــد »عمــر فــاروق«، أنــه ال 
يؤيــد ذلــك التوجــه، ألن وضع قيــود علــى اإلعــالم الجديد 
ســيؤدي في نهاية المطاف إلى تشــابه المــواد المقدمة في 
المضمــون، وســيجبر بعضهــا علــى التوقــف، وأن األفضل هو 
وضــع الخطــوط العامة التــي تحكم هــذا النوع مــن اإلعالم، 
ومــن ثّم يكــون اإلعالمي أو صانــع المحتوى هــو الرقيب على 

. نفسه

أمــا »محمــد ســعدون الكــواري«، فأكــد أنــه يؤيــد تشــجيع 
اإلبــداع واالبتــكار، ويــرى أن تقنيــن ووضــع ضوابــط لعمــل 
المنصــات الرقمية ســيؤدي إلــى إعاقتها، فيمــا أكد »عبداهلل 
الســبيعي« أن القيــود يجــب أن يضعهــا النجــم واإلعالمــي 
بنفســه، وأن يكون المحتوى المنشــور ال يتعــارض مع الثوابت 

الدينيــة والوطنيــة والمجتمعيــة.
وشــّدد المتحدثــون في النــدوة علــى أن الرســالة اإلعالمية 
إمكانياتــه  علــى  يتعــرف  أن  عليــه  إعالمــي  وكل  مهمــة، 
تقابلهــا  لــه  الممنوحــة  الحريــة  أن  يــدرك  وأن  ويطورهــا، 
مســئولية تجــاه األخريــن، وأن من يســعى للظهــور من أجل 

الظهــور البــد أنــه ســيختفي يوًمــا ما.
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الجهةالجائزة الفضيةالجهةالجائزة الذهبيةفرع المسابقةم

بعض الناسالدراما االجتماعية1
وزارة اإلعالم
سلطنة ُعمان

جزر األمادوس
وزارة شؤون اإلعالم
مملكة البحرين

شوق على السيف
وزارة اإلعالم
دولة الكويت

يوميات أم سحنونالدراما الكوميدية2
وزارة شؤون اإلعالم
مملكة البحرين

السدرة
وزارة اإلعالم
دولة الكويت

خطار الهنا
هيئة الشارقة لإلذاعة 
والتلفزيون 
دولة اإلمارات العربية المتحدة

3
برامج الطفل 
واألسرة

عوالم تك
هيئة اإلذاعة والتلفزيون
المملكة العربية السعودية

أسرتي مع التحية
وزارة اإلعالم
دولة الكويت

جنة األرضالبرامج الدينية4
وزارة شؤون اإلعالم
مملكة البحرين

تالوات المساجد
هيئة اإلذاعة والتلفزيون
المملكة العربية السعودية

أثير العربية
وزارة اإلعالم
سلطنة ُعمان

5
البرامج الثقافية 
)الهوية الخليجية(

خيمة النور
وزارة اإلعالم
دولة الكويت

سوق عكاظ
وزارة اإلعالم
مملكة البحرين

ساعة كاسيتبرامج المنوعات6
وزارة اإلعالم
دولة الكويت

األثير
هيئة الشارقة لإلذاعة 
والتلفزيون
دولة اإلمارات العربية المتحدة

البرامج الحوارية7

نوافذ على 
المستقبل

وزارة شؤون اإلعالم
مملكة البحرين

قضية األسبوع
وزارة اإلعالم
دولة الكويت

مسك الكالم
هيئة اإلذاعة والتلفزيون
المملكة العربية السعودية

البرامج الرياضية8

جلوبل سبورتس
وزارة اإلعالم
دولة الكويت

تيكي تاكا
هيئة اإلذاعة والتلفزيون
المملكة العربية السعودية خارج المستطيل 

األخضر
وزارة  شؤون اإلعالم
مملكة البحرين

9
برامج البيئة )خليجنا 
أخضر(

التغيير المناخي
المؤسسة القطرية لإلعالم
دولة قطر

بيئتنا خليجية
وزارة اإلعالم
دولة الكويت

10
الفواصل اإلذاعية 
)فالشات(

عبر أثير إكسبو 2020
مؤسسة دبي لإلعالم

دولة اإلمارات العربية 
المتحدة

ترددات إذاعة سلطنة 
ُعمان في مختلف 
مناطق ومحافظات 
سلطنة ُعمان

وزارة اإلعالم
سلطنة ُعمان

فالش توعوي
وزارة اإلعالم
دولة الكويت

مسابقة إذاعات الهيئات األعضاء
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مسابقة تلفزيونات الهيئات األعضاء
الجهةالجائزة الفضيةالجهةالجائزة الذهبيةفرع المسابقةم

الزقومالدراما االجتماعية1
وزارة شؤون اإلعالم

مملكة البحرين
سماء عالية

مؤسسة دبي لإلعالم
دولة اإلمارات العربية المتحدة

الدراما الكوميدية2

نتفلوركس
هيئة اإلذاعة والتلفزيون

المملكة العربية السعودية
اسمع وشوف

وزارة اإلعالم
سلطنة ُعمان

هشتاق شو
وزارة شؤون اإلعالم

مملكة البحرين

سددهابرامج المسابقات3
هيئة اإلذاعة والتلفزيون

المملكة العربية السعودية
زمكان

وزارة اإلعالم
سلطنة ُعمان

4
البرامج الثقافية 
)الهوية الخليجية(

الحادي
وزارة اإلعالم
سلطنة ُعمان

أبعاد ثقافية
مؤسسة دبي لإلعالم

دولة اإلمارات العربية المتحدة
دخينة

وزارة اإلعالم
دولة الكويت

صوت التالوةالبرامج الدينية5

هيئة الشارقة لإلذاعة 
والتلفزيون

دولة اإلمارات العربية 
المتحدة

فاستبقوا الخيرات
المؤسسة القطرية لإلعالم

دولة قطر

أرقام خضراءالفواصل التوعوية6
هيئة اإلذاعة والتلفزيون

المملكة العربية السعودية
مجتمع واعي

وزارة شؤون اإلعالم
مملكة البحرين

7
برامج البيئة )خليجنا 

أخضر(
شريعة الزيد

هيئة الشارقة لإلذاعة 
والتلفزيون 

دولة اإلمارات العربية 
المتحدة

يال بحر
هيئة اإلذاعة والتلفزيون

المملكة العربية السعودية

نحو الضياء
وزارة اإلعالم
سلطنة ُعمان

وطنيالبرامج الحوارية8
وزارة شؤون اإلعالم

مملكة البحرين
مراحل

هيئة اإلذاعة والتلفزيون
المملكة العربية السعودية

البرامج الرياضية9

سبيد – الموسم 
الثامن

قنوات الكأس الرياضية
المؤسسة القطرية لإلعالم

دولة قطر
هبة ريح

وزارة اإلعالم
سلطنة ُعمان

رياضة سكوب
هيئة اإلذاعة والتلفزيون

المملكة العربية السعودية
بانوراما المالعب

وزارة شؤون اإلعالم
مملكة البحرين

10
برامج األسرة 

والطفل
نجوم العلم

هيئة الشارقة لإلذاعة 
والتلفزيون 

دولة اإلمارات العربية 
المتحدة

عيالنا
وزارة شؤون اإلعالم

مملكة البحرين
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مسابقة اإلذاعات الخليجية الخاصة
الجهةالجائزة الفضيةالجهةالجائزة الذهبيةفرع المسابقةم

بين السماء واألرضبرامج المنوعات
FM إذاعة الوصال

سلطنة ُعمان
دبل كليك

شركة أبو ظبي لإلعالم
دولة اإلمارات العربية المتحدة

خلك في بيتكالفواصل اإلذاعية
FM إذاعة أبو ظبي

دولة اإلمارات العربية 
المتحدة

مسلسل درب القلق
UFM إذاعة

المملكة العربية السعودية

حرف وظرفبرامج المسابقات
FM إذاعة هال
سلطنة ُعمان

قبل الفطور
 FM إذاعة روتانا

المملكة العربية السعودية

عشرين ليلة وليلة
FM إذاعة روتانا

المملكة العربية السعودية

كبينة خليلالبرامج الرياضية
إذاعة الوصال 
سلطنة ُعمان

هاترك
FM إذاعة اإلمارات

دولة اإلمارات العربية المتحدة

أثير الكورة
سكاي نيوز

دولة اإلمارات العربية المتحدة

مسابقة األفالم القصيرة 
الجهةالجائزة الفضيةالجهةالجائزة الذهبيةفرع المسابقةم

األفالم الروائية 
القصيرة

زوال
أكاديمية األفالم بادن

ألمانيا

حلم صغير
Cinewavesfilms

دولة اإلمارات العربية المتحدة

فيلم عثمان
Bright frame

المملكة العربية السعودية

األفالم الوثائقية 
والرسوم المتحركة

منسي 
عبد الله فهم

المملكة العربية السعودية
دعم فلسطين منهج 

سعودي راسخ

الرياض اليوم
مؤسسة اليمامة الصحفية
المملكة العربية السعودية

مسابقة اإلعالم الرقمي
الجهةالجائزة الفضيةالجهةالجائزة الذهبية

القلب عصا بيضاء
صحيفة البالد 
مملكة البحرين

للنجاح قصة
الشرق لألخبار

المملكة العربية السعودية

مسابقة الصحافة اإللكترونية
الجهةالجائزة الفضيةالجهةالجائزة الذهبية

ثروة ُعمان البحرية تستنزفها 
العمالة السائبة

FM إذاعة الوصال
سلطنة ُعمان

المسيحيون في البحرين 
يحتفلون بعيد الميالد

صحيفة البالد
مملكة البحرين
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المسابقة التلفزيونية للقطاع الخاص
الجهةالجائزة الفضيةالجهةالجائزة الذهبيةفرع المسابقةم

الموكب الخالدالدراما االجتماعية1
كان استديو

سلطنة ُعمان
جلمود الصحاري

مؤسسة عصام الحجاوي
المملكة األردنية الهاشمية

الدراما الكوميدية2
كيف تتصرف 

وتسعف من حولك 
)سالمتك(

مجلس الصحة لدول مجلس 
التعاون

بنات مسعود
شركة أبو ظبي لإلعالم

دولة اإلمارات العربية المتحدة

Be my guestبرامج المنوعات3
مجموعة روتانا

المملكة العربية السعودية
لك االختيار

مؤسسة اإلنتاج البرامجي 
المشترك

دولة الكويت

4
برامج األطفال 

واألسرة

سر الكهف
شركة بيبي كالي
مملكة البحرين

عالم جلوبي الملون
منصة شاهد

المملكة العربية السعودية
آية ودعاء

ATA Animation Studio
مصر

5
البرامج الثقافية 
)الهوية الخليجية(

كيف المعنوية
شركة أبو ظبي لإلعالم
دولة اإلمارات العربية 

المتحدة
الخليج أمانة

مؤسسة اإلنتاج البرامجي 
المشترك

دولة الكويت

عمر جديدالبرامج التوعوية6
شركة أبو ظبي لإلعالم
دولة اإلمارات العربية 

المتحدة

السالمة المرورية 
)حزام األمان(

مؤسسة اإلنتاج البرامجي 
المشترك

دولة الكويت

البرامج الوثائقية

اآلثار
مؤسسة اإلنتاج البرامجي 

المشترك
دولة الكويت

سحر النيل
شركة نبتة لإلنتاج الفني 

واإلعالمي
جمهورية السودان

أعز الناس
شركة أبو ظبي لإلعالم
دولة اإلمارات العربية 

المتحدة

واعيالبرامج الحوارية

شركة أبو ظبي لإلعالم
قناة أبو ظبي

دولة اإلمارات العربية 
المتحدة

الليوان
مجموعة روتانا

المملكة العربية السعودية

البرامج الرياضية

أكشن مع وليد
MBC Action

المملكة العربية السعودية
كـورة

مجموعة روتانا
المملكة العربية السعودية

في المرمى
قناة العربية اإلخبارية

المملكة العربية السعودية

الشركات الراعية التي تم تكريمها
شركة روشن لتنظيم المؤتمرات والمعارض

عرب سات

Creative Media

Studio Master

وكالة روح

The Art Hotel & Resort
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األشرعة الذهبية - مسابقة إذاعات الهيئات األعضاء
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األشرعة الفضية - مسابقة إذاعات الهيئات األعضاء
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ملف خاص - مهرجان الخليج لإلذاعة والتلفزيون

األشرعة الذهبية - مسابقة تلفزيونات الهيئات األعضاء
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األشرعة الفضية - مسابقة تلفزيونات الهيئات األعضاء
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ملف خاص - مهرجان الخليج لإلذاعة والتلفزيون

األشرعة الذهبية - مسابقة اإلذاعات الخليجية الخاصة

األشرعة الفضية - مسابقة اإلذاعات الخليجية الخاصة
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األشرعة الذهبية - المسابقة التلفزيونية للقطاع الخاص
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ملف خاص - مهرجان الخليج لإلذاعة والتلفزيون

األشرعة الفضية - المسابقة التلفزيونية للقطاع الخاص

األشرعة الذهبية - مسابقة األفالم القصيرة

األشرعة الفضية - مسابقة األفالم القصيرة
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مسابقة اإلعالم الرقمي 

األشرعة الذهبية  لألعمال اإلنسانية

الشراع الفضيالشراع الذهبي

مسابقة الصحافة اإللكترونية

الشراع الفضيالشراع الذهبي
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د. وجدان فهد || 

التعبيــرات العنصريــة بحد ذاتها ُتعــّد مخالفة صريحة للمــادة الرابعة من االتفاقيــة الدولية لمكافحــة التمييز العنصرى، 
حيــث تنص على أن الدول األطراف في االتفاقية تشــجب جميع الدعايــات والتنظيمات القائمة علــى األفكار أو النظريات 
القائلــة بتفــوق أي عــرق أو أية جماعة من لــون أو أصل اثني واحــد، أو التي تحاول تبرير أو تعزيز أي شــكل من أشــكال 

الكراهية العنصريــة والتمييز العنصري.

التحيز اإلعالمي في القضايا اإلنسانية

وعلــى الرغم مــن الجهود الدوليــة لمكافحة العنصريــة والتحيز 
واهتمــام مجلــس حقــوق االنســان ومناقشــته فــي دورتــه 
الخمســين األخيــرة تداعيــات العنصريــة والتمييــز العنصري، إال 
أن تكرار الممارســات العنصريــة ومعاناة الالجئين والمهمشــين، 
تســتدعي ضــرورة الوقفــة الصارمــة لمراجعة جــدوى المواثيق 
الدوليــة والمهنيــة فــي ضبــط الــدور اإلعالمــي والدفــاع عن 

حقوق هــؤالء البشــر الذيــن يتعرضــون للتمييــز والعنصرية.
لقد كشــفت األزمة )الروســية/األوكرانية( عن انتهاكات إنسانية 
طالــت المهاجرين أو طالبــي اللجوء، وتحديًدا مــن جانب أجهزة 
اإلعــالم، حيث اســتخدمت بعضها لغــة التحيــز والعنصرية ضد 
العــرب وأصحــاب البشــرة الســمراء، باإلضافة إلى عدم الســماح 

لبعضهــم بعبــور الحــدود األوكرانيــة والحصــول علــي فرصــة 
اســتكمال الحياة في الدول المســتقبلة للمهاجريــن والالجئين، 

بعيــًدا عن ويــالت الحرب.
كما كشــفت األزمة تصنيف الغــرب للمواطنيــن النازحين من بؤر 
الصراع في الشــرق األوســط إلــى مواطنين من الدرجــة الثانية، 
وأنــه ال يمكــن بــأي حــال مــن األحــوال مســاواتهم بمواطني 
دول االتحــاد األوروبــي، ما يعتبــر مخالفة صريحــة وكارثية لكل 

واألخالقية.  اإلنســانية  المعايير 
وممــا أثار االســتياء إزاء التحيز اإلعالمي في تغطيــة أخبار األزمة 
)الروســية/األوكرانية( مــا ذكره مراســل شــبكة »ســي بي أس« 
األمريكيــة تشــارلي داغاتــا، الذي قال: »هــذا المــكان »أوكرانيا« 
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لم يشــهد، مــع احترامي للعــراق وأفغانســتان، نزاًعا لســنوات 
طويلــة«، و«تعرفــون أنــه )مــكان( متحضــر وأوروبــي بشــكل 
نســبي، وعلــّي أن أختــار كلماتــي بعنايــة، مدينــة ال تتوقع أو 

تأمــل أن هذا ســيحدث«.
وأدت تعليقــات داغاتــا لــردة فعــل واســعة رد عليهــا معتذًرا 
بســرعة، لكنــه ليس وحــده في التغطيــة المتحيــزة، فقد ذكر 
أحــد المعلقين  فــي برنامج إخباري فرنســي: »نحــن ال نتحدث 
عــن الالجئيــن الســوريين، بــل نتحــدث عــن أوروبييــن خلفوا 

وراءهم ســيارات تشــبه ســياراتنا لحمايــة حياتهم«.
وكتــب المعلق البريطانــي في صحيفة »ديلي تلغــراف« دانيال 
هانــان: »يبدون مثلنا، وهو مــا يجعل )األمر( صادًمــا: فالحرب لم 

تعــد أمًرا يحدث فــي الدول المعدمة وألنــاس بعيدين!«.
وفي ذات الســياق لــم تبرز أي قناة أوروبية ســواء خاصة أو عامة 
قــرار منع الســلطات البولندية لبعــض الطالب األفارقــة والعرب 
بالعبــور من حدود أوكرانيــا إلى بولندا، فيما عــدا بعض الصحف 

المكتوبة.
ومشــهد آخــر مــن مشــاهد التحيــز فــي األزمــة )الروســية/
األوكرانيــة(، أن الصحافــة البريطانية وفي غضون ثالثة أســابيع 
فقط مــن اندالع األزمة قد نــادت بضرورة حمايــة اإلرث الثقافي 
األوكرانــي، بينمــا اهتمامهــا بإرث العــراق وأفغانســتان قد جاء 

متأخــًرا، وقــد تفكك وتمت ســرقته.
ورًدا علــى تلــك التغطيــات اإلعالميــة الغربية المتحيــزة، فقد 
ســجل الصحفيــون العرب ردة فعلهــم، فصدر بيــان من جمعية 
المتحــدة  بالواليــات  أوســطيين  والشــرق  العــرب  الصحفييــن 

األمريكيــة جــاء فيــه: »فــي األيــام األخيــرة رصدنا نمــاذج من 
التغطيــة العنصريــة التــي تعطي أهميــة أكبر لبعــض ضحايا 
الحــروب مقارنة مــع ضحايا حــروب آخرين، يتعيــن على هيئات 
التحريــر أال تقــوم بمقارنات تتضمن تبرير نــزاع بالمقارنة مع نزاع 
آخر، فالخســائر المدنية وتهجير الســكان أعمال تظل متســاوية 

في البشــاعة ســواء حدثــت في أوكرانيــا او بلــدان أخرى«.
ومع إشــادتنا بمحاولة جمعيــة الصحفيين العــرب في الواليات 
المتحــدة األمريكيــة فــي اتخــاذ موقــف عاجــل إزاء التغطية 
اإلعالميــة الغربيــة المتحيــزة لقضيــة إنســانية هامــة، فإننا 
نخلــص فــي مقالنــا إلــى أهميــة دعــم وتكثيــف المبــادرات 
اإلعالميــة الشــرق أوســطية، والعربيــة على وجــه الخصوص، 
بالمعاييــر  بااللتــزام  الدوليــة  اإلعــالم  وســائل  نظــر  للفــت 
المهنيــة في التغطيــة اإلعالمية المســتقلة خــالل الصراعات 
المســلحة، وأن تســلط الضــوء علــى االنتهاكات التــي يتعرض 
لهــا الالجئيــن، حيث ُتعــّد الممارســات اإلعالمية جــزء ال يتجزأ 
مــن الحــرب نفســها، وأال تعلــي مــن العنصرية بين الشــعوب 
وتنتهــك وتحطــم المبادئ األساســية لحقوق اإلنســان القائمة 
على مبدأ المســاواة بين كل البشــر، وأن تتجنــب اختراق مبادئ 
الحريــة والموضوعيــة بانحيازهــا لعنصــر بشــري بعينــه فــي 
اختــراق واضح لمبــادئ األمم المتحــدة ولقيم حقوق اإلنســان 
التــي يتســاوى فيها جميع البشــر، وهــي المســاواة في نفس 
الحقوق ونبــذ العنصرية والتمييز ومواجهــة ازدواجية المعايير، 
وفًقا لجميــع المواثيق الدوليــة وما تضمنته الشــرعية الدولية 

لإلنســان. حقوق  من 
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كابسات 2022م
تحديات واسعة في استدامة قطاع البث 

الفضائي وتغيّرات في طبيعة استهالك المحتوى

دبي – إذاعة وتلفزيون الخليج|| 

وســط تغييرات واســعة النطاق يشــهدها قطاع البث الفضائي، شــهدت مدينة دبي في دولة اإلمــارات العربية المتحدة 
فعاليــات المعــرض الدولي لإلعــالم الرقمي واتصــاالت األقمار االصطناعيــة )كابســات 2022م(، خالل الفترة مــن 17 – 19 
مايــو 2022م، فــي مركز دبــي التجاري العالمــي، وُيعّد )كابســات( أكبر تجمع دولــي متخصص في قطاع اتصــاالت األقمار 

االصطناعية والبــث وتصوير المحتوى فــي المنطقة.
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أكثر من )200( عالمة تجارية من )35( دولة
المتعلقــة  الموضوعــات  علــى  2022م(،  )كابســات  ركــز 
بتحديــات اســتدامة قطــاع الفضــاء والتغّيــرات فــي طبيعة 
اســتهالك المحتــوى، بمشــاركة ُنخبــة مــن مشــغلي األقمار 
االصطناعيــة والبــث ومنتجــي المحتــوى، حيث شــاركت أكثر 
مــن )200( عالمــة تجاريــة مــن )35( دولة، وتضمــن المعرض 
ثــالث فعاليــات رئيســة متخصصــة، وهــي مؤتمــر المحتوى، 
وقمة »ســات إكســبو«، وفعالية محتــوى الجيــل التالي، وقد 
اســتضاف المعــرض والمؤتمر مجموعــة من الشــركات الرائدة 
ومجموعــة  ونايــل ســات،  »عربســات،  مثــل  القطــاع،  فــي 
تيكوم، وتركســات، وكفيســت ميديــا، وروس فيديــو، وإيفرتز 
األذربيجانيــة«،  الوطنيــة  الفضــاء  ووكالــة  مايكروسيســتمز، 
باإلضافــة إلــى أجنحــة خاصــة لــكٍل مــن بافاريــا وبريطانيا 

العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية.
كذلك اســتقطبت قمة »ســات إكسبو« مشــاركين من جنسيات 
متعــددة، تضمنت مجموعة من األســماء البارزة مــن صناع القرار 
التنفيذيين مــن »كوزميك آبل« من الواليــات المتحدة األمريكية، 
والرابطــة العالميــة لمشــغلي األقمــار االصطناعيــة، وشــركة 
تقنيــات شــبكات األقمــار االصطناعيــة، وشــركة »ســي كوم« 
ألنظمــة األقمــار االصطناعية من كنــدا وإنمارســات، ومجموعة 
ســاتكومز إنوفيشــن، وإس إي إس نتوركس، وإي تي إل سيستمز، 
وكراتــوس وجــي فــي إف مــن المملكة المتحــدة، إلــى جانب 

عربســات من المملكــة العربية الســعودية.

إرضاء المستهلكين وضمان ربحية الشركات
ُافتتــح مؤتمــر المحتــوى فــي إطــار »كابســات 2022م« أعماله 
بكلمــة رئيســية ألقاها ماجــد الســويدي، المدير العــام لمدينة 
دبــي لإلعــالم ومدينــة دبــي لالســتوديوهات ومدينــة دبي 
لإلنتاج، مشــيًرا إلــى األعداد المتزايــدة لرواد األعمال ومســاعي 
دبي الســتقطاب المواهب والمؤسســات على حدٍّ ســواء، لتكون 

بمثابــة حافــز لالرتقاء بمســتوى قطــاع اإلعالم فــي اإلمارة.
وقــال الســويدي: »نحــرص علــى توفيــر الظــروف والمنظومة 
المالئمــة لــرواد األعمال، إذ لمســنا خــالل العام الماضــي زيادة 
واضحــة فــي أعــداد الشــركات التــي تســعى لالســتثمار هنا، 
واكتشــاف مزايــا اإلصالحات الحكوميــة الرامية إلــى دعم قطاع 
اإلعــالم، وتحــّول »كابســات« إلــى منصــة فريــدة خصيًصا هذا 
العــام، حيــث تقــدم مجموعة واســعة مــن الفرص التــي تركز 

علــى اســتقطاب الشــركات واألفــراد الُمبدعين«.
وقــد تناولت جلســة حواريــة، جمعــت مجموعة من أبــرز قادة 
مؤسســات البث فــي المنطقة والعالم، ُســبل إيصــال المحتوى 
للمســتهلكين والطبيعــة الُمعّقدة آللية صنع القــرار الرامية إلى 
إرضــاء المســتهلكين وضمان ربحية الشــركات في فترة تشــهد 

تنافًســا واضًحا بين الوســائط التقليديــة والرقمية.
وأشــار وائــل محمــد البطــي نائــب رئيــس المؤسســة العربية 
لالتصــاالت الفضائية والرئيــس التنفيذي للشــؤون التجارية، إلى 
أن التركيــز على إضفاء الطابــع المحلي علــى اإلنتاجات وضمان 
جودتهــا أهــم عوامل رضــا العمالء، ال ســيما في ضوء اســتمرار 
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االعتمــاد على خدمــات األقمــار االصطناعية.
مــن جانبــه أكــد الدكتور ريــاض بن كمــال نجم، رئيــس الهيئة 
العامة لإلعالم المرئي والمســموع ســابقًا فــي المملكة العربية 
الســعودية، رئيــس اللجنــة االستشــارية ألكاديميــة التدريــب 
اإلعالمــي باتحــاد اإلذاعــات العربيــة، أن قطاع اإلعــالم يواجه 
تحديــات عــدة خاصــة مــع دخــول عالــم األقمــار االصطناعية 
والمنافســة عبر شــبكة اإلنترنت ووســائل التواصــل االجتماعي، 
الفًتــا إلى أن صناعــة المحتوى تواجــه العديد مــن التحديات – 
أيًضــا – بســبب الظــروف الجيوسياســية واالقتصاديــة التي يمر 

بهــا العالم فــي الوقــت الحاضر. 

الميتافيرس والرموز غير القابلة لالستبدال 
اســتقطب مؤتمر المحتوى عدًدا من أبرز رواد القطاع الستكشــاف 
أحــدث التوجهات في مجــاالت الميتافيرس والرمــوز غير القابلة 
لالســتبدال، ومحتــوى منصــات التواصل االجتماعي ومنافســات 
البــث علــى »اإلنترنــت«، إلــى جانــب خدمــات البــث الصوتي 
)البودكاســت( ومدونات الفيديو والمحتوى الموســيقي، شــملت 
قائمــة المشــاركين ممثليــن عــن مجموعة مــن أكبر الشــركات 
في القطــاع، مثل: تويتــر وميتا، ومجموعة روتانا، وإم بي ســي، 
وســتارز بالي، ومدينــة دبي لإلعــالم، وهيئة اإلعــالم اإلبداعي 
ومبادرة أبو ظبــي لأللعاب والرياضات اإللكترونيــة، باإلضافة إلى 
قنــاة »ســي إن بي ســي« عربية، وشــركة التصنيــف اإلعالمية 
الســعودية، ووزارة اإلعــالم والثقافــة والســياحة فــي نيجيريا 

بلس. ديزني  ومنصــة 

األخبار ونماذج االشتراك في المنطقة 
ناقــش مجموعــة من أبــرز صناع محتــوى األخبار فــي المنطقة 
تحديــات اعتماد نماذج االشــتراك فــي منطقة الخليــج العربية 
وتأثيرها على اإليرادات في منصــات البث التلفزيوني التقليدية، 
وأوضــح ريــاض حمــادة، رئيــس قســم األخبــار االقتصادية في 

الشــرق لألخبــار، أن المصداقيــة تشــكل عائًقــا يمنــع القنوات 
اإلخباريــة فــي المنطقة من تطبيــق نظام االشــتراك المدفوع، 
ويقــول حمــادة: »ال تزال خدمــة البــث التلفزيونــي التقليدية 
الخيــار األبرز لنــا، غير أننا نبحث عــن مصادر إيــرادات أخرى، مثل 
الفعاليــات الحية، والتي ُتعد وســيلة للحصــول على المعلومات 

واالســتفادة من منصــات التواصــل االجتماعي«.
وتحدثــت لبنى فواز، مديــرة المحتوى التلفزيونــي والرقمي في 
قناة »ســي إن بي ســي« عربية، حول إيرادات المنصات وهيمنة 
التلفزيــون التقليدي على الوســائل اإلعالمية حتــى اآلن، حيث 
قالــت: »ُيعــد التلفزيون التقليــدي مصدر الدخل الرئيســي لدينا 
علــى الرغم مــن إدراكنا الحتياجــات الجمهور وســعينا لتلبيتها 
دوًما من خالل بنــاء عالقات قائمة على الثقة مع المشــاهدين، 
كمــا نســعى لتنويع وســائل نقل المحتــوى بما يلبــي مختلف 

تطلعــات جمهورنا الجديد«.

االقتصاد اإلبداعي ودور وسائل التواصل 
ناقشــت كل مــن كندة إبراهيــم، مديرة الشــراكات اإلعالمية في 
تويتــر لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، ومــون باز، 
مديــرة شــراكات المبدعين في الشــرق األوســط وإفريقيا وتركيا 
لدى شــركة ميتا، ازدهار االقتصاد اإلبداعي ودور وســائل التواصل 
االجتماعــي في هــذا النجاح، وذلك خالل جلســة حــوار أقيمت 
ضمــن فعاليــات مؤتمر المحتــوى، حيث كشــفت الخبيرتان عزم 
المنصتيــن على زيــادة التركيز علــى صناع المحتــوى واالقتصاد 

اإلبداعــي الــذي بلغت قيمته أخيــًرا )100( مليــار دوالر أمريكي.
وأشــارت مــون بــاز إلــى أن مشــاهدات الفيديو تشــكل نســبة 
)%50( مــن وقت المســتخدمين علــى فيســبوك، و)%20( على 
إنســتغرام، حيــث قالت: »حــان الوقــت اآلن للتركيز علــى ُصناع 
المحتــوى وتعويــض تقصيرنــا فــي هــذا الجانب، حيــث يؤكد 
اســتثمارنا في ميزتي »فيســبوك« و«وتش وريلــز« على التزامنا 
الكبيــر تجــاه ُصناع المحتــوى، علمًا أننــا نمتلــك أدوات تحقيق 
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األربــاح مثــل اإلعالنــات واالشــتراكات والفعاليــات اإللكترونيــة 
المدفوعــة وغيرهــا، ونقــوم حالًيا باختبــار برنامــج ريلز بونس 
فــي الواليــات المتحــدة األمريكية ضمن اســتثمار بقيمــة مليار 
دوالر أمريكــي، حيــث نعتزم إطــالق البرنامج عالمًيــا في الوقت 

. سب لمنا ا
قطاع البث المزدهر في المملكة العربية السعودية

شــهدت فعاليات اليوم األخير لمعرض كابســات 2022م، الكشف 
عــن منصة جديدة أخرى تهدف إلى قياس مســتويات مشــاهدة 
مقاطــع الفيديو والمحتــوى في المنــازل في المملكــة العربية 
الســعودية، وبــدأت الشــراكة بين الشــركة الســعودية للتقييم 
اإلعالمي وخبراء البيانات لدى شــركة )نيلســن Nielsen( نشاطها 
بالبحــث في خدمات البث عــن طريق القنــوات الفضائية والبث 
عبــر اإلنترنــت مــع مخططــات للتوســع الحًقــا نحــو قطاعات 
األلعــاب اإللكترونيــة وبرامج البث الصوتي واإلذاعة والمنشــورات 

المطبوعة.
المعــروف أن نيلســن شــركة عالميــة متخصصــة ولديهــا خبرة 
واســعة في مجــال قياس الجمهــور التلفزيونــي والرقمي، وفي 
هــذا الصدد، قالت ســارة ميســر، مديــر إدارة اإلعالم في نيلســن 
لمنطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وباكســتان: »نعمل 
التلفزيــون  رائــًدا لحلــول قيــاس مشــاهدات  ُمــزوًدا  بصفتنــا 
ومحتــوى الفيديــو علــى تطويــر مبــادرة متفردة فــي المملكة 
العربية الســعودية، علمًا أّن الدنمارك هــي الدولة الوحيدة حول 
العالــم التي تعمــل على تطبيق الحــل ذاته، وقالــت أيًضا: نحن 
نعتمــد على أحــدث تقنيــات القياس فــي العالم، ونســتخدم 
أدوات قيــاس المشــاهدات النانويــة من خالل جهــاز ُيدمج في 
التلفزيــون لُيعطينا تغذية متســقة ومســتمرة بــال انقطاع عن 
نشــاط المشــاهدة الُمســجل على ُكل جهاز تلفزيون، وُيعد هذا 
التصميم بســيًطا، إال أن اإلضافة األهم ســتكون مقياس البث عبر 
اإلنترنــت والذي يرتقي بالقياســات التي ُنســجلها إلى مســتوى 

تطمــح الدول األخــرى للوصول إليــه، ولن تقتصر قياســاتنا على 
المشــاهدات الخطيــة للبرامــج التلفزيونيــة؛ إذ ســيمنحنا جهاز 
قيــاس البث عبــر اإلنترنــت نظرة معمقــة حول المحتــوى الذي 

يتــم بثه«.

المحتوى الموجه لألطفال
وناقــش خبــراء مــن اســتوديوهات رائدة فــي مجــال المحتوى 
الموجــه لألطفــال الزخــم المتواصل الــذي تكتســبه موضوعات 
وتقنيات محددة في مجال إنشــاء المحتــوى، مضيفين أن النجاح 
فــي عمليــة إنشــاء مــادة أصلية مــع امتــالك حقــوق الملكية 
الفكريــة الخاصــة بها يمكــن أن يعني مزيــًدا مــن المرونة عند 
اتخــاذ قرار حيال كيفيــة تحقيق األرباح من األنشــطة المختلفة 

التــي تضم شــخصيات البرامــج المعروضة.
وفــي هــذا الصــدد، قــال كامــل ويــس، المديــر العــام لخدمة 
سبيســتون غــو، ورئيــس تطوير األعمــال في قناة سبيســتون: 
»يفتقــر الســوق لجهــات بث تركــز على إنشــاء أعمــال أصلية 
مميــزة، ونعمل في سبيســتون على بــث المحتــوى وترخيصه، 
فضــاًل عن التوســع في مجــال األلعاب، وهــو ما أدى إلــى زيادة 
اإليــرادات وتقديــم باقة واســعة مــن المحتوى للمســتهلكين، 
وُتعــد األعمــال األصليــة الطريقــة األفضــل لتأســيس عالمــة 
وتحقيــق الربح، بفضــل الحد من المعوقــات الناجمة عن امتالك 

العالمــات األخــرى للملكيــة الفكرية«.
وبدورهــا، قالت مريم الســركال، مديرة منصات ماجد في شــركة 
أبــو ظبــي لإلعــالم: »اســتغرقنا بعــض الوقــت إلدراك العناصر 
التــي تجعــل المحتوى مميــًزا، ويكمــن جمال المحتــوى الموجه 
لألطفــال في مرونتــه الكبيرة وإمكانيــة دبلجته للغــات كثيرة، 
واتخذنا قرار تأســيس اســتوديوهات خاصــة بنا مســبًقا، والتي 
توظــف اليــوم فريًقــا يضم أكثــر من )40( شــخًصا، فــي خطوة 
موفقة ســاعدتنا علــى التعامل مــع أعمالنا األصليــة وملكياتنا 

أكبر«. بمهــارة  الفكرية 
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رؤية نقدية

لقــد الحظ على ســبيل المثــال، أن القناة األولى فــي التلفزيون 
الفرنسي ال تحظى بتقدير الفرنســيين حسب استطالعات الرأي، 
لكــن قيــاس المشــاهدة التلفزيونية يثبت عكس ذلــك تماما، إذ 
يؤكــد أنهــا تجــذب أكبر عدد مــن المشــاهدين مقارنــة ببقية 

القنــوات التلفزيونّيــة الفرنســّية، وبالمقابل يولي الفرنســيون 
أهميــة أكبر للقناة الفرنكو- ألمانيــة )آر تي( ذات الطابع الثقافي 
ويبجلونها، في حيــن أن قياس المشــاهدة التلفزيونية يبّين أن 
عدد مشــاهديها متواضع جــداً، وتحتل الرتبة األخيرة في ســلم 

مشاهدو التلفزيون: هل يقولون عكس 
ما يفعلون؟

د. نصر الدين لعياضي|| 

تســاءل الكاتب ومؤســس القنــوات التلفزيونية المتخصصة في فرنســا، ســارج شيســك، فــي مقال له صــدر بمجلة » 
ميديــا« في 2006، قائــاًل: هل يعاني مشــاهدو التلفزيون الفرنســي مــن مرض انفصام الشــخصية؟!. 

لقــد ُوِلد هذا الســؤال مــن قراءته الفاحصة الســتطالعات الــرأي التي أنجزتهــا، تحت الطلــب، بعض المراكــز المختصة، 
لمعرفة آراء المشــاهدين الفرنســيين فيما يشــاهدون من برامــج القنــوات التلفزيونية، ولالطالع علــى حكمهم عليها، 

فاســتخلص أن ما يصرحــون به يتنافى مــع ما يمارســونه يومًيا. 
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تصنيــف القنــوات التلفزيونية حســب عدد المشــاهدين، ليس 
هــذا فحســب، بــل يذهب الكاتــب إلى درجــة التأكيــد على أن 
قمة التعــارض بين أقــوال المشــاهدين وأفعالهــم تتجلى أكثر 
فــي برامــج » تلفزيون الواقــع«؛ فأغلــب الفرنســيين يجزمون، 
فــي اســتطالعات الرأي، أنهــا ســخيفة وتافهة وســطحية، وال 
يتــرددون في وصــف القنــاة التلفزيونية التي تبثهــا بتلفزيون 
النفايــات، لكــن نتائج قيــاس عدد مشــاهديها تؤكــد تزايدهم 
باســتمرار، خاصــة أثنــاء بث الحلقــات األخيــرة مــن التصفيات 
بيــن المتنافســين، ويضيــف الكاتب ذاتــه قائاًل: )لــو كان هؤالء 
المشــاهدين علــى حق فيمــا ذهبوا إليــه الســتطاعت البرامج 
الثقافيــة والفكرية فــي القنــوات التلفزيونية اســتقطاب أكبر 
عــدد مــن المشــاهدين(، فمســؤولو القنــوات التلفزيونيــة لم 
يكفــوا عن التذمــر من البرامــج الثقافيــة التي ُيفــرض عليهم 

بّثهــا ألنها تحولت إلــى عامل طــارد لجمهــور التلفزيون!.

نفي
قــد يعتقد بعــض القراء أن ما ســبق ذكــره هي حجــج دامغة 
تــدل علــى أن الفرنســيين يعانــون، دون غيرهــم، مــن حالــة 

مرضيــة فــي عالقاتهــم بقنواتهــم التلفزيونية. 
لكن الكاتب ســارج شيســك ينســف هذا االعتقاد نافًيــا أن يكون 
المشــاهد الفرنســي أو أي مشــاهد آخر للقنوات التلفزيونية في 

العالــم يعاني من هذه الحالــة المرضية.
ويعلــل التعــارض بين قــول المشــاهدين وفعلهــم بجملة من 
العوامــل، لعل أبرزهــا يكمن فــي المراوغة أو الحيلــة للتخفيف 
مــن اإلحســاس بتأنيــب الضمير جــراء تبعيتهــم لتلفزيــون أو 
اإلدمــان علــى مشــاهدته، فالمواطــن الفرنســي يخصــص مــا 
معدلــه ثالث ســاعات ونصــف من يومــه لمشــاهدة التلفزيون، 

وأن %95 مــن الفرنســيين يشــاهدون التلفزيــون يومًيا. 
وحالــة تأنيب الضمير مــن التبعية للتلفزيون ظاهــرة قديمة وال 
تتعلق بشــعب دون ســواه، لكن وطأتها تختلــف من مجتمع إلى 

آخر، ومن شــريحة اجتماعية وعمريــة إلى أخرى. 
ويشــرح الباحثــان البريطانيــان المختصــان في علــم االجتماع، 
»دافيــد غونتليــت« و« آنات هيــل« هذه الظاهرة فــي كتابهما: 
»الحياة فــي التلفزيون: التلفزيــون، والثقافة والحيــاة اليومّية«، 
الصــادر فــي 1999، أي قبل أن تكتســح شــبكة االنترنــت الحياة 
االجتماعيــة، بالقــول، إن أغلــب النــاس الذيــن تســألهم: ماذا 
فعلتــم ليلــة أمــس؟ يجيبونك بنــوع مــن االعتذار واألســف: ال 
شــيء ســوى مشــاهدة التلفزيــون، وكأن مشــاهدة التلفزيون ال 
تعني ســوى إهدار الوقت، وصرفه فيما ال ينفــع، وإن كان القليل 
منهــم يجيبك بالقول إنــه تابع نشــرة األخبــار التلفزيونّية، من 
باب منــح نوع مــن الشــرعية للمشــاهدة التلفزيونّيــة وإعطاء 

قيمــة لما قــام به. 

حيل 
لعــل القــارئ الكريم صادفتــه بعــض المراوغات التــي يمكن أن 
تكشــف عــن ســر إصــرار البعض علــى متابعــة بعــض البرامج 
التلفزيونيــة التــي يصفهــا، بإلحــاح، بأنهــا تافهــة وســاذجة 

 . سطحية و
فبعــض الكهول الذين يتذمــرون من إدمان أفراد أســرتهم على 

مشــاهدة برامج تلفزيــون الواقع، التــي يصفونهــا بأنها تافهة 
وســخيفة، يتفاجؤون إن قلت لهــم: يبدو أنكــم تتابعونها أيضا 
طالمــا أنكــم مطلعون علــى ســخافتها، فيتلعثمــون ويرددون 
على اســتيحاء قــول المثقفيــن: إّن فضــول المعرفة هــو الذي 
دفعهــم إلى االطــالع على تطــور الذهنيات وســلوكيات الجيل 

الصاعــد عبر هــذه البرامج. 
أمــا أطــرف الحيــل فــي هــذا الباب هــي تلــك التي ســمعتها 
عندما ســألت أحــد المتذمريــن والغاضبين على برامــج الترفيه 
الرمضاني التــي بثتها القنوات التلفزيونّيــة الجزائرّية عما أجبره 
علــى متابعتهــا طالمــا أنه يشــكو مــن ضحالتها وســطحيتها 
وحتــى بالهتها، فأجابني إجابة فلســفية بالقــول: إنه الفضول 

لمعرفــة هــل أن للتفاهــة التلفزيونّية حدود تقــف عندها؟!. 
من الممكن أن يجيب المســتجوبون عن أســئلة االســتبانة التي 
توجههــا لهــم مراكــز اســتطالعات الــرأي، المتعلقــة بالقنوات 
التلفزيونيــة التــي يشــاهدونها والبرامــج التلفزيونيــة التــي 
يفضلونهــا أو التــي دأبوا علــى متابعتهــا، بما يتماشــى مع » 
الضمير الجمعي«، أي ينســاقون وراء الرأي الســائد أو الشائع حتى 
ال يخرجــون عن اإلجمــاع، فيجّددون عبر إجابتهــم انتماءهم إلى 

األغلبيــة الحاضــرة بآرائهــا وأفكارها في النقــاش العام.
قيمة

عالوة عــن التخفيف مــن وخز الضمير، يعتبر »ســارج شيســك« 
أن الفصــام الذي يعانــي منه المشــاهد التلفزيونــي، إن صحت 
تســميته كذلك، يحمــل قيمة كبــرى، إذ يفصح عن عــدم رضاه 
علــى مــا يشــاهده، ورغبته فــي مشــاهدة األفضــل، خاصة إذا 
كانــت مؤسســة التلفزيــون فقيرة وال تملــك مــن اإلمكانيات ما 
يســمح لها بشــراء المسلســالت واألفالم ذات النوعيــة الجديدة 
أو القيــام بإنتاجهــا، هــذا عــالوة عن وجــود تقــارب بين ميل 
المشاهد إلى مشــاهدة البرامج االســتقصائية والتقارير الحية إن 
ُوجــدت، والتي تعبر عــن تفاصيل حياته اليوميــة، وما يصرح به 

عنها.  المشــاهد  هذا 
إْن نظرنــا إلــى موضوع عدم تطابــق أقوال مشــاهدي التلفزيون 
مــع أفعالهم مــن زاوية أخــرى، نجــد أن الكثير من المشــاهدين 
يــرون فــي التلفزيون وســيلة للقضاء علــى الملل ومــلء الفراغ 
حتى بالفــراغ، وبعضهــم يتعامل مــع التلفزيون وكأنــه إذاعة، 
يشــغله ثــم ينصــرف إلــى أداء بعض األشــغال في المنــزل، وال 
ينظــر إليــه، بل يكتفــي باالســتماع إليه مــن بعيد ليســتأنس 
بالصــوت أو األصــوات فقط! هذا فضــال علــى أن التلفزيون ظّل 
موضــع ســجال متواصــل منــذ اختراعه، والســبب فــي ذلك ال 
يعــود لعجــز أي قنــاة تلفزيونية عــن الحصول علــى رضا جميع 
المشــاهدين، فلــكل قنــاة جمهورها أو لــكل جمهــور قناته، بل 
ألن التلفزيــون عــاش ويعيــش مفارقــة، وهــذا خالفــا لإلذاعة 
والصحافــة والمجلــة، إننا نحبــه ونكرهه في الوقــت ذاته وذلك 
لحضــوره الطاغي في حياتنا اليومية والســتحواذه على قســط 

وقتنا.  مــن  كبير 
لقــد ظــل التلفزيــون ردًحا مــن الزمــن منظًمــا إليقــاع حياتنا 
 Prime« االجتماعية واألســرية وفق مؤشــر وقت ذروة المشاهدة
Time«، الــذي يجمــع أكبــر عدد من المشــاهدين، والــذي تحّدد 
على أساســه أســعار اللقطات اإلعالنّيــة والبرامــج التلفزيونية، 
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رؤية نقدية

عــالوة علــى مــا يثيــره مــن توتــر داخل بعض األســر بســبب 
البرنامــج الــذي ُيْفرض علــى جميع أفرادهــا متابعتــه، فالكثير 
مــن البحــوث االجتماعيــة حاولــت معرفــة العالقة بيــن أفراد 
األســر عبر التلفزيون عندمــا كانوا يجتمعون لمشــاهدة برامجه، 
لقــد ســعت هذه البحــوث إلى معرفة ممارســة الســلطة داخل 
األســرة، فمــن يملــك جهــاز التحكــم عن بعــد فــي التلفزيون 
يفرض علــى الجميع متابعة القنــوات التلفزيونيــة التي يرغب 
فــي مشــاهدتها ألنه يتمتع بســلطة فعلية على أفراد األســرة.  
لقد كشــف الباحث المغربــي، عبد الرحمن الزيــري، في أطروحة 
الدكتــوراه التــي أعدها بعنــوان: »مقاربــة اثنوغرافيــة للتلّقي 
المباشــر لبرامــج القنــوات الفضائية عبــر األقمــار الصناعية في 
الوســط العائلي المغربي« في 1998، جانًبا من أشــكال التفاوض 
مــن أجل تحقيــق إجماع األســرة علــى البرامج التي يشــاهدها 
الجميــع مًعــا، إذ الحــظ أنــه بمجــرد أن يتراجــع دور الوالد في 
تلبيــة حاجيــات األســرة بعــد زوال دخلــه المالــي أو تناقصــه، 
ويتولــى أحد أفراد األســرة مســؤولية إعالة األســرة، وليكن االبن 

البكــر، فتنتقل إليه ســلطة الفصــل في هــذا التفاوض. 

تعقيد 
ال تنفــي كل التوضيحــات المذكــورة آنًفــا أن عالقــة المشــاهد 
بالتلفزيــون أضحــت معقــدة جــًدا، إذ ينــدرج مــا يجــري بيــن 
المشــاهد وما يشــاهده على شاشــة التلفزيون في خانة األسرار 
التي لــم تتمكن بعــد آليات قيــاس المشــاهدة التلفزيونية من 

كشــفها علــى الرغم مــن تطورهــا ودقتها. 
إنهــا اآلليات التي اســتطاعت الوصــول إلــى أدق التفاصيل عما 
يفضلــه المشــاهد ومدة المشــاهدة وأوقاتها، ومن يشــاركه في 

المشــاهدة، ورأيه فيما يشــاهد. 
لقــد دفعــت هــذه األســرار البحــوث االثنوغرافية إلــى الطعن 
في صحة بحــوث التأثير المطلــق للتلفزيون على المشــاهدين، 
فاهتــدت إلــى أن مشــاهدة التلفزيــون ســواء كانــت فردية أو 
جماعيــة (مع األهــل أو األصدقاء) تظّل ممارســة اتصالية بامتياز، 
إذ تتحــول إلــى ذريعــة للتفاعــل وإثــارة النقاش علــى هامش 
مــا يعرضه التلفزيــون، ومادة لتجديــد روابط االنتمــاء، أو تصبح 
مجرد وســيط الكتشــاف الــذات وتقويمها، حيــث يختلط فيها 

خطــاب التلفزيون مــع الخطاب عــن التلفزيون. 
فالخطاب عــن التلفزيون، مثلمــا يؤكد عالم االجتماع الفرنســي 
دومنيــك بويــي، ليــس مجــرد نــص مشــفر يحــال إلــى عالم 
الســيميائيات وُمَحلِّــل المحتــوى ذي الكفــاءة فــي فــك رموزه، 
فالمشــاهد يحتفــظ دائمــا بهامــش يفصلــه عــن خطابــات 
التلفزيــون، ويعكــس عالقتــه بهــذا الجهــاز وبمــا تثيــره فيه 

 . مجه ا بر
إّنهــا العالقــة التي بــدأت تفصح عنها الشاشــة الثانيــة، التي 
تكــون بيــد مــن يشــاهد التلفزيــون وال يســتغني عنهــا أبًدا، 
ويضعهــا بجانب جهــاز التحكم عــن بعد فــي التلفزيون، وهي 
شاشــة الهاتف الذكي أو اللــوح اإللكتروني والــذي يتواصل عبره 
المشــاهد مع أترابــه أو أصدقائه للتعليق على ما يشــاهد على 
شاشــة التلفزيون مباشــرة وبشــكل متزامن، أو للتعبير عما تثيره 
المشــاهد التلفزيونية أو التصريحات من مشــاعر أو أحاســيس، أو 
تســتدعيه من أفــكار أو تســتحضره من تجــارب، فالتلفزيون في 
آخــر المطــاف هــو مجمل مــا يبّثــه، أي خطاباتــه، وكّل ما نقله 

عنــه، أي خطاباتنا عنه.
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ماهية ساوند كالود
)ســاوند كالود Sound Cloud( هــي تطبيــق فــي منصــة على 
شــبكة اإلنترنت لتوزيع الصوتيات ومشــاركة الموســيقى، يمّكن 
مســتخدميه مــن تحميــل المــواد الصوتيــة وترويــج األعمــال 
الموســيقية والغنائيــة، وقد نما وتطــور ليصبح واحــًدا من أكبر 
خدمــات بث الموســيقى فــي العالــم، ووفق إحصــاءات أجريت 
فــي نوفمبــر 2021م، للمنصــة أكثر مــن )76( مليون مســتخدم 
نشــط شــهرًيا، مع أكثر من )175( مليون مســتخدم عالمي تصل 

المنصة. خدمــات  إليهم 
تأسســت الخدمة في أغســطس 2007م بمدينة برلين بواسطة 
مصمــم الصوت الســويدي ألكســندر ليونــج، وخبير الموســيقي 
اإللكترونيــة الســويدي إريك والفــورس، وقد تم إطــالق الموقع 
الخــاص بهــا فــي أكتوبــر 2008م، وكان القصد منــه في األصل 
الســماح للموســيقيين بالتعاون مًعا من خالل تســهيل مشاركة 
ومناقشــة التســجيالت، ولكن تــم تحويله الحًقا إلى أداة لنشــر 

وتوزيع الموســيقى. 
ووفًقــا لمجلة »وايــرد« األمريكية، بعد وقت قصير من إنشــائها، 
بدأت المنصــة الجديدة فــي تحدي هيمنة موقع )ماي ســبيس 
My Space( كمنصــة مهمــة للموســيقيين لنشــر موســيقاهم، 
والبحــث عــن الملفــات الموســيقية الجديــدة واألكثــر تنزيــاًل، 
فالتطبيــق يتيح تجميع المســارات وقوائم التشــغيل، فضاًل عن 

استكشــاف وســائط البودكاســت، والمواد الصوتية المختلفة.

خدمة يديرها المعجبون
هــذه المنصــة تطــورت من منصــة بــث تقليدية عبــر اإلنترنت 
إلــى شــركة توفــر مــوارد التســويق الترويجية لمســتخدميها، 
وهــي تقــدم عضويــات مجانية وأخــرى مدفوعة علــى النظام 
األساســي، وهــي متاحة فــي الهواتــف الذكية وأجهزة ســطح 

المكتــب وكونســوالت األلعــاب مثــل إكس بوكــس وغيره.
ويعــود الفضــل لســاوند كالود بأنهــا أول خدمــة بــث صوتي 
تتبنــى وتنفــذ نمــوذج دفــع يديــره المعجبــون يطلــق عليه 

منصات اإلعالم والترفيه الرقمي الجديدة

)ساوند كالود( .. صنعت نموذجًا جديدًا 
لنشر الموسيقى والغناء

د. عباس مصطفى صادق|| 

لزمن طويل ســادت اإلعالم الدولي أســماء إمبراطوريــات معروفة، مثل: »تايم وارنر، وإكســل شــبرنغر وبرتلزمان، وديزني، 
وغيرهم«. 

اآلن دخلــت وجــوه جديــدة تصنع محتــوى جديد كليَّا ويعرفها جيل الشــباب، أســماء مثــل: »نيتفليكس، فايــس ميديا، 
وبزفيــد، وفوكس، وإم أي ســي ميديــا، وأمازون برايــم فيديو، وهولــو وإم أي ســي، ودرودج ريبــورت، وبارامونت بلس، 
وهوتســتار، وتلفزيون آبل، وســبوتيفاي وســاوند كالود، هم عمالقة جدد في اإلعالم والترفيه الدولــي، بأحجام وتأثيرات 

واتجاهــات مختلفة، بعضهم حقــق نجاًحا منقطــع النظير وبعضهم تعرض للفشــل.

تكنولوجيا
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تكنولوجيا

)Fan-powered Royalties(، وقــد أثــرت المنصــة علــى صناعة 
الموســيقى مــن خــالل نجــاح العديــد مــن الفنانيــن الذيــن 
اســتخدموا هــذه الخدمــة إلطالق بدايــات نشــاطهم الفني أو 

. ه ير تطو
فضــاًل عن ذلك وفي ديســمبر 2012م، قدمت ســاوند كالود ميزة 
تســمى إعادة النشــر )Repost(، وهي على غرار إعــادة تغريدات 
موقــع تويتــر، وقد تــم تصميم عمليات إعادة النشــر لمســاعدة 

 .)Viral( الموســيقى الجديدة على االنتشــار السريع
لكــن منــذ البدايــة، أســاء الفنانون اســتخدام الميــزة من خالل 
إعــادة نشــر مقطوعاتهــم الخاصــة باســتمرار، ودفعهــا إلــى 
أعلــى خيــارات متابعيهم، بــل وأبرمت مجموعات مــن الفنانين 
اتفاقيــات إلعادة نشــر أغاني بعضهم البعض، وفــي النهاية تم 
اكتشــاف مدونة موســيقية شــهيرة تبيــع نظم تتضمــن إعادة 

نشــر مدفوعة.
اشــتكى المعجبــون والفنانون على حد ســواء بصــوت عاٍل من 
هــذه المشــكلة، لكن ســاوند كالود، التــي كانت منشــغلة في 
محاربــة تهديد وجودي من شــركات التســجيالت الرئيســية، لم 

تعالج إســاءة االســتخدام هــذه لثالث ســنوات تقريًبا.

المنصة والحقوق وبقاء الكيان
فــي ينايــر 2014م، أعلنت المنصة عــن دخولها فــي مفاوضات 
الترخيص مع شــركات الموســيقى الكبرى لمعالجة مسألة المواد 
المحميــة بحقوق الطبع والنشــر غير المصرح بهــا، والتي تظهر 
بانتظــام علــى المنصة، وجــاء هذا اإلعــالن في أعقــاب جولة 

مــن التمويل، ووفًقــا لمصادر إعالميــة، عمدت إلــى المفاوضات 
فــي محاولة لتجنب المشــكالت المماثلة التــي واجهتها غوغل، 
والتــي اضطــرت وقتهــا للتعامــل مع عــدد كبير من إشــعارات 

الحذف علــى يوتيوب.
فــي يونيــو 2016م، انتشــر خبــر عــن إفــالس المنصــة، ولكن 
القائمون عليها طمأنوا المســتخدمين حــول العالم بأن التطبيق 
سيســتمر في العمل، ونشــرت على حسابها الرســمي في تويتر 
تغريــدة قالــت فيهــا »إن جميــع المقاطــع الصوتية ســتبقى، 

ســنبقى«. نحن  وكذلك 
وكان خبــر إفالس الشــركة قد انتشــر بشــكل كبير عبــر مواقع 
التواصــل االجتماعي بعدما أكــدت وكاالت إخباريــة كبيرة الخبر، 
ا،  حيث ذكرت »بي بي ســي« أن الشــركة تشــهد اضطراًبــا ماليًّ
وذلــك بعد فصــل الشــركة )%40( مــن موظفيهــا، وأعلنت أن 
الســيولة الماليــة لديها تكفي فقــط حتى نهاية ســبتمبر من 

نفــس العام.
رًدا على ذلك ظلت ســاوند كالود تنشــط لالســتمرار أطول فترة 
ُممكنــة خصوًصا بعــد حصولها قبــل فترة على تمويــل بقيمة 
)70( مليــون دوالر أمريكــي، كما أن قرار إغالق مكتبيها وتســريح 
الموظفيــن جــاء أمال في االســتمرار بأقــل المصاريــف الُممكنة، 

وهو مــا جعل احتماليــة إغالقها أمرا ُمســتبعًدا.

االستمرارية وحصد الجوائز
التطــور الجــاد للمنصــة جعلها محــط األنظــار عالميًّــا، ففازت 
بجائــزة )شــرويدرزSchroders Innovation Award( لعــام 2011م،  
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وفــي عام 2012 تــم اختيارها كأفضل شــركة ناشــئة دولية في 
حفــل توزيــع جوائــز )Tech Crunch Crunchiest( التكنولوجية، 
 ،)Webby( وفــي عام 2015م فــازت – أيًضا – بجائزتين مــن جوائز
همــا جائــزة )Webby( وجائــزة )People Choice Award( ألفضل 

الصوت. لبــث  تطبيق 
كما أشــرنا جــاءت المنصة بثقافــة جديدة، فقــد أدخلت وألول 
مرة صناعة بث الموســيقى كطريقة جديدة للفنانين لمشــاركة 
موســيقاهم والترويج لها، حيث يمكن للفنانين والمســتخدمين 
بإنشــاء المــواد الموســيقية والغنائيــة وإصدارها بــدون ملصق 
تســجيل أو موزع، والمستخدمون هم مســتمعون وفنانون على 
حــد ســواء، يتشــاركون المنصة، ممــا يخلق مســاحة تركز على 

  . مجتمعهم
كذلــك أتاحت الميــزات التي تمّكن المســتخدمين مــن التعليق 
علــى األغاني وإبــداء اإلعجاب بهــا ومشــاركتها للمنصة للعمل 
كموقــع وســائط اجتماعيــة بــداًل من خدمــة بث، وقــد انتقل 
العديــد مــن الفنانيــن منهــا إلــى مراكــز صناعة الموســيقى 
الضخمــة بســبب زيــادة شــعبيتهم التــي حصلــوا عليهــا من 
المنصــة، إلــى درجة أنه فــي عــام 2018م، بدأت جائــزة غرامي 
الموســيقية فــي التعــرف علــى الفنانيــن وموســيقاهم مــن 

المتواجديــن على ســاوند كالود.

التطوير والبحث التميز
فــي ســياق تطويــر الخدمات، كشــفت الشــركة فــي 29 مارس 
2016م عــن خدمة بث موســيقى قائمة على االشــتراك باســم 

)Sound Cloud Go(؛ وهــي توفــر تجربــة خالية مــن اإلعالنات، 
وتشــغيل فــي وضع عــدم االتصال.

وقتهــا صــرح »إريــك والفــورس« المؤســس المشــارك أن هذا 
الوضع سيســاعد على تمييز ســاوند كالود غو، عن خدمات بث 
الموســيقى األخرى مثــل ســبوتفاي وآبل ميــوزك، حيث يمكن 
تقنًيــا توفيــر مكتبــة ضخمة مــن األغانــي مقارنــة بالخدمات 

المنافســة، مع درجــة أعلى مــن التنوع فــي محتواها. 
في 28 فبراير 2017م، غيرت ســاوند كالود غو اســمها إلى ساوند 
كالود غو بلس لتقدم مســارات موســيقية مختلطــة، كما باتت 
المنصة توفر خدمات متميزة للموســيقيين باســم ســاوند كالود 
غــو برو، وهــي تتيــح للمســتخدمين تحميل ما يصل إلى ســت 

ســاعات من الصوت وغيرها مــن ميزات.
وخــالل مراحــل تطورها تلقــت المنصــة الدعم مــن العديد من 
المســتثمرين ومنصــات الوســائط األخرى مثل تويتــر، وفي الربع 
الثالــث مــن عــام 2020م، ســجلت مكاســب اإليرادات وخســائر 
تشــغيل منخفضة بشــكل كبيــر، وفــي مــارس 2014م، أعلنت 
تويتــر أنها ستشــترك معها فــي تطوير أول تطبيق موســيقي 
متكامــل لها، مع ذلك لم يتقدم المشــروع أبًدا ألن ســاوند كالود 

تكــن جاهزة.  لم 
وفــي مايــو 2015م، تداولت بعض األنباء أن تويتــر كان يفكر في 
االســتحواذ عليهــا مقابل ما يقرب مــن )2( مليــار دوالر أمريكي، 
ومع ذلك فقد تم اســتبعاد احتمال االســتحواذ من قبل وســائل 

اإلعالم.
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تقرير

وتــم إبالغ موظفي شــبكة »ســي إن إن+«، التي تــم إطالقها 
فــي 29 مارس، ســيتم إغالقهــا وفًقا لمذكرة من رئيس »ســي 
إن إن« الجديــد »كريــس ليخت« حصلت عليهــا صحيفة »لوس 

أنجلوس تايمــز« األمريكية.
جــاءت هــذه الخطوة بعــد فتــرة وجيزة مــن اندمــاج »وورنر 

ميديــا« التي تجمع بين »ســي إن إن« و«إتــش بي أو ماكس« 
مــع »ديســكوفري« في شــركة عمالقة واحدة لإلعــالم والبث 

التدفقــي هي »وورنــز براذرز ديســكوفري«.
وقــد الحــظ المدير العام لـــ« وورنز بــراذرز ديســكوفري« جان 
بريــاك بيريــت أن »المســتهلكين فــي ســوق البــث التدفقي 

بعد شهر من انطالقتها واستقطابها ألشهر األسماء..

)CNN+( تتوقف وسط سوق تشبع بالبث 
التدفقي والشك في مستقبلها

إذاعة وتلفزيون الخليج – خاص|| 

مــا كادت خدمــة البــث التدفقــي المدفوعــة )CNN+( »ســي إن إن+« تنطلق في مــارس 2022م، حتى تــم اإلعالن عن 
توقفهــا فــي 30 أبريــل 2022م، وبالفعــل توقفت تماًما في مؤشــر على فشــل مشــروع كان كفياًل بضــخ الحيوية في 

األمريكية. اإلخباريــة  القناة 
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يريدون البســاطة وخدمة شــاملة تقدم تجربــة أفضل وفوائد 
أكثر مــن العروض المســتقلة«.

أمــا رئيــس »ســي إن إن« »كريــس ليخــت« فأكد أن الشــبكة 
»ســتكون أقــوى كجزء من إســتراتيجية البث المباشــر لشــركة 
»وورنــز بــراذرز+ ديســكوفري+« والتي تــرى في األخبــار جانًبا 
مهًمــا من عرض أوســع وأكثــر جاذبيــة، إلى جانــب المحتوى 

الرياضــي والترفيــه والوثائقي«.
وكان إعــالن »ســي إن إن« إطالق »ســي إن إن +« فــي يوليو 
2021م، بــدا حينهــا المشــروع األكثر طموًحا فــي مجال األخبار 
التلفزيونيــة عبــر اإلنترنــت في الواليــات المتحــدة األمريكية؛ 
لكــّن »ســي إن إن +« لم تتمكن من اســتقطاب عــدد كاٍف من 
المشــتركين لــدى إطالقها في 29 مــارس المنصــرم، نظًرا إلى 

أن ســوق البث التدفقــي متخمة أصــاًل بالعروض.
وقد ســلط انخفاض مشــتركي »نيتفليكس« فــي الربع األول 
الضــوء علــى الحــد األقصــى لمــا يرغــب المســتهلكون فــي 
إنفاقــه علــى خدمــات البــث، والتــي انتشــرت تحــت رعاية 
شــركات اإلعــالم والتكنولوجيا، بما في ذلك »وارنر ديســكفري، 

وكومكاســت، وأبــل وأمازون«.
وقال جون كالين، الرئيس الســابق لـ«ســي إن إن«، الذي شارك 
فــي العديد من الشــركات الناشــئة فــي مجــال التكنولوجيا: 
»إن تراجــع المشــتركين فــي نيتفليكــس ربمــا يضــع عالمة 
تعجــب على المخاوف الحالية والقائمة بالفعل بشــأن شــبكة 

الســي إن إن نفسها«.
خســرت »نيتفليكــس« )200( ألــف مشــترك فــي كل أنحــاء 
العالــم في الربع األول من العــام الحالي مقارنــة بنهاية العام 
2021م، وهــي ســابقة منــذ أكثــر مــن عشــر ســنوات دفعت 
بســعر أســهمها إلــى التراجــع فــي بورصــة »وول ســتريت« 

بنســبة وصلــت إلــى أكثر مــن )30%(.
وعــزت المنصــة األمريكيــة العمالقــة للبــث التدفقــي تراجع 
عــدد المشــتركين بشــكل أساســي إلــى صعوبة اســتقطاب 
مشــتركين جــدد فــي كل مناطق العالــم، إضافة إلــى تعليق 
الخدمة في روســيا، وحققــت المنصة الرائدة فــي قطاع البث 
التدفقــي نتائــج ضخمة خــالل جائحــة )كوفيــد – 19( بفعل 
إقبــال المســتخدمين علــى خدمــات الترفيــه المنزلــي أثناء 
فتــرة الحجر، وكانت الســوق تالًيــا تتوقع تصحيًحــا للوضع لكن 

القوة.  بهــذه  ليس 
وكانت »نيتفليكس« توقعت أن تكســب )2,5( مليون مشــترك 
إضافــي، فيمــا كان المحللــون يتوقعــون عــدًدا أكبــر، لكنها 
خســرت بــداًل مــن ذلــك بعضا منهــم، مــا أدى إلــى انخفاض 

مجمــوع االشــتراكات إلــى )221,64( مليوًنا.
مقــًرا  كاليفورنيــا  فــي  تتخــذ  التــي  المجموعــة  وأوضحــت 
»تســبب تعليق خدمتنا في روســيا واالنخفاض المســتمر في 
عدد المشــتركين الروس في خســارة صافيــة بلغت )700( ألف 
اشــتراك، ولوال ذلك، ألصبــح لدينا )500( ألف اشــتراك إضافي« 

الماضي. بالربــع  مقارنة 
وبالعــودة إلــى »ســي إن إن+«، فهــي خدمة بــث فيديو تم 
إطالقهــا فــي 29 مــارس 2022م. كفــرع مــن شــبكة األخبــار 

التلفزيونيــة األم، وقــد تــم اإلعالن عــن خدمة البــث الرقمي 
الجديــدة فــي 19 يوليــو 2021م، باعتبارهــا »تطــور كبيــر في 

مجــال الفيديــو اإلخبــاري وبداية عهــد جديد للشــركة«.
فــي ذلك اإلعالن تــم الحديث عــن تقديم خدمــة بث جديدة 
على مدار الســاعة لتوفر من )8 – 12( ســاعة مــن البرامج الحية 
يومًيــا، تكملهــا سلســلة أصلية يتــم تصميمها فقــط للخدمة 
الجديــدة وأخرى يتــم انتقاؤها من أرشــيف الشــبكة، باإلضافة 
إلــى »مجتمــع تفاعلــي« يســمح للمشــاهدين بالتفاعــل مع 

الهواء. علــى  المواهب 
الخدمــة الجديدة جذبت عــدًدا من نجوم اإلعــالم التلفزيوني 
فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة،  وكانــت مراســلة »إن بي 
ســي نيوز«  الســابقة »كاســي هانــت« من أوائل الشــخصيات 

التي تــم تأكيــد انضمامها. 
وفــي 12 ديســمبر 2021م، أعلنت الشــبكة أن ســكوت غالواي، 
الجديــدة  القنــاة   إلــى  انضــم  نيويــورك،  بجامعــة  األســتاذ 
كمســاهم فــي برامجهــا الحيــة األصليــة، وفي نفــس اليوم 
أعلــن كريــس واالس أنه ســينضم إلى »ســي إن إن+« بعد أن 

أمضــى )18( عاًمــا فــي »فوكــس نيوز«.
طوال شــهر ينايــر 2022م، انضــم العديد من مذيعــي األخبار 
فــي »ســي إن إن«، بمــا فــي ذلــك كيــت بولــدوان، وولــف 
بليتســر، وجيــك تابر، وفريــد زكريــا، ومضيف )NPR( الســابق 
أودي كورنيــش، إلى »ســي إن إن+« الســتضافة برامــج أصلية 

علــى خدمــة البث.
التوقعــات تشــير إلــى انتقــال معظــم البرامــج األصليــة إلى 
)HBO Max( أو القنــاة الرئيســية »ســي إن إن« التــي صــرح 
ليخت بــأن موظفي الخدمة »سيســتمرون فــي الحصول على 
الحقــوق والمزايــا خــالل الـــ)90( يوًمــا القادمة، الستكشــاف 
الفــرص في الشــركات األم،  فضاًل عن حقوق مــا بعد الخدمة. 
كانت قناة )ســي إن بي ســي( قــد نقلت عن مصــادر مطلعة 
قولها إن أقل من )10( آالف شــخص يســتخدمون خدمة )ســي 
إن إن+(، ولوضــع عــدد المســتخدمين اليومــي لخدمــة البث 
المباشــر فــي نصابــه الصحيــح، عانــت الشــبكة الكابــل مــن 
انخفــاض حاد في نســبة المشــاهدة فــي العــام الماضي مع 

. قها نطال ا
وقد ســعت »ســي إن إن« إلى جذب انتباه كبيــر عبر خدمتها 
)ســي إن إن+( حيث استقطبت المواهب ذات األســماء الكبيرة 
مــن شــبكات األخبار المنافســة، ولكن ظل هناك شــك واســع 
النطــاق بشــأن مــا إذا كان هنــاك طلــب كاٍف للحفــاظ على 
خدمة بــث األخبار المســتقلة، حيــث تهيمن خيــارات الترفيه 
أواًل علــى المشــهد بما في ذلــك »ديزني+«، التي اســتقطبت 

)10( ماليين مشــترك فــي اليوم األول مــن إطالقها. 
تعلــق  المراســلة السياســية كاســي هانت على هــذا الوضع 
بقولهــا: »األخبــار هي األخبار بغــض النظر عــن كيفية بثها أو 
مــكان بثهــا أو مصدرها«. كأنها تقــول لو توقفت هــذه القناة 

فغيرهــا موجود في الســاحة.
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رؤية نقدية

تغيرات جمة مســت مجــاالت الحيــاة، على مســتوى الجماعات 
واألفراد-على المســتوى المحلــي والمســتوى العالمي- محدثة 
ظواهــر جديــدة وتأثيــرات مباشــرة علــى مختلــف التنظيمات 
والبنــى االجتماعيــة، كمــا ظهــرت مفاهيــم ونظريــات وأطــر 

عديدة.  منهجيــة 
ومــن المفاهيــم التــي ذاع صيتهــا بشــكل يســتدعي االنتباه 
مفهــوم الشــبكات االجتماعيــة، فقــد أتاحت شــبكات التواصل 
االجتماعــي لمشــتركيها إمكانيــة مشــاركة الملفــات والصــور 
وتبــادل مقاطــع الفيديــو، كمــا مكنتهم مــن إنشــاء المدونات 
اإللكترونيــة وإجــراء المحادثات الفورية وإرســال الرســائل، ويعد 
»الفيــس بوك وتويتــر واليوتيوب« أهــم المواقــع التي تصدرت 

االجتماعية.  الشــبكات 
ونتيجــة لتنامي وتطور هــذه المواقع فقد أقبــل عليها ما يزيد 
عن ثلثي مســتخدمي شــبكة اإلنترنت وخاصة منهم الشــباب، 
كما لعبــت الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزالزل والتســونامي، 
واألحــداث السياســية دورًا هامــًا فــي شــعبية هذه الشــبكات، 
وأصبحت الوســيلة األساســية لتبادل المعلومات واألخبار الفورية 

في متابعة مســار وتطــورات األحداث.
  لقــد أصبحــت اليــوم وســائل اإلعــالم المختلفــة تقــوم بدور 
تربــوي مواز لمــا تقوم بــه المؤسســات التربوية فــي المجتمع؛ 
ذلــك ألنها تبــث رســائلها اإلعالميــة عبــر برامجهــا المختلفة 
التــي تدخل بيوتنا دون اســتئذان، وتؤثر في عمليات التنشــئة 
االجتماعيــة، والتثقيــف، والتوجيــه مــن خالل القيم، وإكســاب 
أنمــاط الســلوك والعــادات، وتكويــن الــرأي العام لــدى الفئات 

المجتمع.  أفــراد  من  المســتهدفة 
غيــر أن فــارق اإلمكانات البشــرية والتقنية والماليــة الذي يميل 
لصالــح الــدول المتقدمة جعل عمليــة التدفق اإلعالمي تســير 
فــي اتجــاه واحــد لتحقــق ســيطرة إعالميــة عالميــة للدول 
المتقدمــة، بحيــث تحولت وســائل اإلعــالم في الــدول النامية 
لمجــرد حلقة وســطى تعيــد بــث الرســائل اإلعالميــة للدول 

. مة لمتقد ا

المواطنة الصالحة واإلعالم
  تعتبــر المواطنة الصالحة متطلبًا أساســيًا مــن متطلبات تنمية 
المجتمعــات، لتســاعدها في االنطــالق نحو غايتها المنشــودة 

لبنــاء مجتمع مدني قوي ومتماســك تنمو فيــه الحريات وتتطور 
وســط أجــواء الحــوار المبنــي على أســاس العــدل والمســاواة 
والتكافــؤ واحتــرام التعدديــة، فالمواطنــة تشــكل انتقــااًل من 
الشــخص التابــع إلى الشــخص المشــارك والمســاهم في صنع 
الحيــاة المجتمعيــة بــكل تعبيراتهــا، وتتجلى أهميــة التربية 
اإلعالميــة على المواطنة للمجتمع في كونها ترســخ وتعزز حب 
الوطــن، والرغبــة في خدمتــه والدفاع عــن قضايــاه باإليجابية 
والمســئولية وبكامل الثقة بالنفس والتحلي بالســلوك الســوّي، 
واالندمــاج مــع الجماعة بــروح مــن التضامن واإلخــاء لفتح أفاق 

القادمة.   لألجيــال  جديدة 
  وفــي ظــل ما يتعرض لــه المجتمع مــن مخاطر جمــة، نتيجة 
وســائل اإلعــالم الحديثــة، وفــي ظــل التغيــرات االجتماعيــة 
التــي يمر بهــا الوطــن العربي بوجه عــام، ونتيجــة لما صاحب 
التكنولوجيــا الحديثــة وثــورة االتصــاالت، ومــع تغلغل وســائل 
التواصــل علــى النظــم االجتماعيــة ومــا أفرزتــه من ســلبيات 
تهــدد بفقدان قيــم الوالء والمواطنــة لدى أبنــاء المجتمع، يبرز 

التربية اإلعالمية وتحقيق المواطنة 
الصالحة

د. نجوى بنت ذياب المطيري|| 

حدثــت تغيــرات جوهريــة ونقلة نوعيــة وثــورة حقيقية في عالــم االتصال بســبب التطور المتســارع لوســائل اإلعالم 
واالتصــال في منتصف التســعينات من القرن الماضي، حيث انتشــرت شــبكة اإلنترنت في كافة أرجــاء المعمورة، وربطت 
أجزاء هذا العالم المترامية بفضائهـــا الواســـع، ومهـدت الطريـق لكافـــة المجتمعات للتقـارب والتعـــارف وتبـادل اآلراء 

والرغبات. واألفكار 
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الــدور الــذي يمكــن أن يؤديه اإلعالم بمــا يتوافر فيــه من موارد 
وإمكانــات تمكنــه مــن حشــد وتوجيــه جماهيــر المجتمع نحو 
القيــم المرغوبــة اجتماعيًا، الســيما قيم المواطنــة بما تتضمنه 
مــن والء للوطــن والتزام بمعايير المجتمع، وشــعور بالمســئولية 

األخالقيــة تجاه مــا يواجهه مــن قضايا. 
  فالمواطنة تعد في حقيقتها ســـلوكًا تطوعيـــًا حضـاريًا يقـوم 
بـه الفـــرد لصالح وطنـه، أو المكان الـــذي يعيـش فيـه، أو حتى 
المنظمة الـــي يعمـــل بها، فهـي التـزام ديـــني وأخالقي أكثـر 
مــن كونها ســلوكًا يخضــع أو يرتبط بنظــام رســمي أو لوائح أو 
مكافآت مباشـــرة، فهـــي مبنيـــة علـى قيـم ومبـــادئ اإلنسان 
الســـوي تجاه وطنـــه ومجتمعه، بحيث تصبـــح المواطنة لديـه 
عبـــارة عـن ممارســـة يوميـة في حياتـه وضمـــيره، بـل تشـكل 

جـــزءًا من شــخصيته وتكوينه. 

أبعاد المواطنة الصالحة
حظي مفهـــوم المواطنة باهتمام واســـع مـــن الباحثيـــن في 
قضايا التنميـــة ومتطلبـــات التطويـــر ومجاالت تحســين الحياة 
العامة، فقـد تعـددت مفاهيـم المواطنة حسـب وجهـات النظـر 
واالتجاهات المؤثرة فيهـــا، ومـــن أهم هـــذه التعريفـات هي أن 
»المواطنة ُتعد انتمـــاء ووالء لعقيـــدة ووطـــن وقيـم ومبـادئ، 
والتـزام مـــن المواطن بتحمـل مســـؤولياته تجاه وطنـه مقابـل 

الـــي يتمتـع بها«. الحقوق 
   وللمواطنـة أربعة مجاالت وأبعـاد رئيسـة هـي: )األبعاد المدنية، 
والسياسـية، واالجتماعية االقتصادية، والثقافيـة(، وتتمتـع هـذه 
المجاالت بدرجـــة كبـيرة مـــن الديناميـــة والترابط الوثيـق في 
ظـــل عالقة قائمـة علـى دعائـــم التفاعالت المعقدة، في إطـار 

الســـياق الراهـن للعولمة، وفيمـا يلـي تفاصيـل تلـك األبعاد:
 -المجال المدني للمواطنـــة: ويشيـــر إلى أســـلوب الحياة الـذي 
يمكــن للمواطنين مـــن خالله تحقيــق مجموعة مـــن األهداف 
المشــتركة الوثيقـــة الصلـــة بالمبــادئ واألســس الديمقراطية 
للمجتمـــع، وتتضمـــن مجموعة القيـــم األساســية للمجتمـــع 
والقيـــود المفروضة علـى قـــدرة الحكومة علـــى صنـع واتخاذ 
القـــرارات المتعلقــة بالمواطنيــن األفــراد وحقـــوق الجماعات 
والهيئــات ذات المصالــح الخاصــة في المجتمع، كمـــا يتضمـــن 
حريـــة التعبير عـن الـــرأي والمساواة أمـام القانـــون، إضافـة إلى 
حريـــة االجتماع وتكويـــن الجمعيات والوصـــول إلى المعلومات 

. بة لمطلو ا
- المجــال السياســي للمواطنة: ويتضمن تمتــع الفرد بالحق في 
التصويت في االنتخابات والمشاركة السياســـية، وفي هـذا اإلطار 
يمكننا اإلشــارة إلى أن االنتخابات الحرة والنزيهـــة تعـــد بمثابة 
الركيـــزة األساسية لهذا البعـد، كمـا هـو الحال في حقـوق األفراد 
في التمتـــع بالحرية والســـعي نحو تولي المناصب السياســـية 
في المجتمع، وبمعنـــى آخـــر، فـــإن المواطنة السياسـية تشـير 
فــي جوهرهـــا إلى مجموعــة الحقوق والواجبـــات السياســـية 

الوثيقـــة الصلـة بالنظام السياســـي القائـم في المجتمع.
-المجــال االجتماعــي االقتصادي للمواطنـــة: يشـــير إلى تلـــك 
العالقة الـــي تربـط بـن أفـــراد المجتمع في ســـياق مجتمعي 
معـــين، ويتضمـــن تعريـــف الحقــوق االجتماعيــة واالقتصادية 
لألفــراد وتمتعهــم بحقــوق الرفاهيـــة والكفايـــة االقتصادية، 

ويشـــير مفهـــوم المواطنة االجتماعية بـــدوره إلــى مجموعة 
العالقات الـــي تربـــط مـــا بين األفراد في المجتمع، وتتطلـــب 
ضـــرورة تمتعهم بالــوالء واالنتماء والتضامـــن االجتماعي، أمـــا 
مفهـــوم المواطنة االقتصادية فيشيـر بـــدوره إلى العالقة الـي 
تربـط مـــا بـين الفـرد وسـوق العمـــل واالستهالك في المجتمع 
ويتضمـن ضـــرورة تمتع الفـرد بشـكل ضمنـي بالحق في العمـل، 
والحصول علـــى الحد المطلوب مـــن وســـائل المعيشة وكسـب 

الـــرزق، أي: تكافـؤ الفـرص.
-المجال الثقافي للمواطنـــة: ويشـــير إلى الطريقـة الـتي تأخذ 
المجتمعات المختلفة مـــن خاللها في االعتبار جوانـــب وأبعـاد 
التنـــوع الثقافي المتزايد بها، والـتي تعـود باألساس إلى تمتعها 
بدرجـــات أكـبر مـن االنفتاح علـى الثقافـــات األخرى، كمـا يشـير 
مفهـــوم المواطنة الثقافيـة إلى مـــدى الوعـي بالتراث الثقافي 
المشترك للمجتمـــع، وتتضمـن ســـعي األفراد إلى الحصول علـى 
اعتـــراف المجتمعــات بالحقــوق الجماعية ألفــراد األقليات بها، 
وترتكـز العالقة التـي تربـط مـــا بـين الثقافـة والدولـة باألساس 
علـى دعائـم حقـوق اإلنسان الـــتي تقـر باألبعاد اإلنسانية ذات 

الطابـــع األنثروبولوجي للفرد.

دور التربية اإلعالمية
  يتأثــر انتمــاء الفــرد لوطنــه بعوامــل متعــددة، منهــا البيئة 
التــي يعيشــها خــالل مراحــل نمــوه، كاألســرة،  االجتماعيــة 
والمجتمــع المحلــي، والمدرســة، إضافــة إلــى مجمــل الظروف 
االقتصادية والسياســية التي يعيشــها المجتمع، والتي تنعكس 
على مســتوى معيشــة الفــرد، وهامــش الحريــة الــذي يتمتع 
بــه، لذلــك تتعدد مهــام التربيــة اإلعالمية تجاه تعزيــز مفهوم 

المواطنــة الصالحــة كمــا يلي:
- تعزيز احترام رموز الوطن في الماضي والحاضر.

- إبراز جهود اآلباء واألجداد في بناء الوطن.
-بيان أشكال المواطنة اإليجابية التي تؤثر على الفرد.

-بيان أشكال السلوك السلبي الذي يؤثر على قيم المواطنة.
-إشعار الفرد بأنه جزء كبير من مجتمعة وله حقوق مشروعه.

-ترسيخ مفهوم المشاركة المجتمعية لدى أبناء الوطن.
-توضيح مدى فاعلية المواطن الصالح بطريقة ممتعة وشيقة.

-إعداد برامج تحث على العمل التطوعي.
-إعداد برامج تحث على االستهالك الرشيد لثروات الوطن.

-تنمية قيمة اإلخالص للوطن والتضحية من أجله.
-االعتزاز بتاريخ األمة والتفاني في خدمة الوطن.

-المشــاركة فــي حــل المشــاكل والقضايــا التــي يعانــي نهــا 
المجتمــع.

ولكــي نعــزز مفهــوم المواطنة الصالحــة في النفس البشــرية، 
ينبغــي أن يكــون المحتــوى اإلعالمــي فعــااًل، وعاكســًا للواقع 

الحضــاري لألمــة، ومعبرًا عــن آمالها فــي النهــوض الحضاري. 
وهذا ال شــك يتطلب توافــر إرادة واعية وصامــدة، يولدها النظام 
التربــوي، من خاللها يجمع جمعــًا وثيقًا وحيًا بيــن قيم الحضارة 
العربيــة القديمة بعد وعيهــا، وقراءتها قــراءة جديدة من خالل 
لغــة العصر، وبيــن القيم الحضاريــة التي يتمخض عنهــا العالم 
الحديــث، من خالل تطويــر حضارته وطرقه، واســتقراء الحضارات 

اإلنســانية الكبرى مــع الحفاظ على أصالــة الطابع العربي.
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رياضة

تــوج المنتخــب الســعودي تحــت 23 عاًمــا بلقــب كأس آســيا 
بعــد فــوزه علــى أوزبكســتان -2صفــر فــي المبــاراة النهائية، 
التــي أقيمت فــي 19 يونيــو 2022م علــى ملعــب »ميلي« في 

البطولة. اســتضافت  التــي  أوزبكســتان 
وخــالل المبــاراة تمكــن المنتخب الســعودي تحــت 23 عاًما من 
إكمــال الحلــم والتتويج بلقب كأس آســيا لهذه المرحلة الســنية 
للمــّرة األولــى فــي تاريخــه، بعــد الفوز علــى أصحــاب األرض، 

وبقيــادة فنية مــن مدربه الوطني ســعد الشــهري. 
ســجل هدفي المنتخب الســعودي أحمد مــازن الغامدي وفراس 
البريــكان في الدقيقتيــن 49 و74 مــن المباراة، ليحســم األخضر 
اللقب اآلســيوي عن جدارة واســتحقاق على حساب المستضيف.
وبــات بذلــك المنتخب الســعودي تحت 23 عاًمــا البطل الخامس 
للبطولــة في نســختها الخامســة، بعــد العــراق 2014، واليابان 

2016، وأوزبكســتان 2018، وكوريــا الجنوبية 2020.
وكان المنتخــب الســعودي تحــت 23 عامــا وصل إلــى النهائي 
القــاري بعدمــا تصــدر مجموعتــه بـــ7 نقــاط، عقــب تحقيق 
فوزين على حســاب طاجيكستان بخمســة أهداف دون مقابل، 

واإلمــارات بهدفيــن دون مقابــل، وتعــادل بينهما مــع اليابان 
. سلبًيا

وفي ربــع النهائي فاز األخضــر على فيتنــام 2-0، قبل أن يطيح 
بأســتراليا مــن نصــف النهائــي بالنتيجة ذاتهــا، وُيلحــق بهما 

أوزبكســتان صاحبة األرض فــي النهائي.
وزّيــن المنتخب الســعودي تتويجه بحصد جائــزة اللعب النظيف، 
كمــا فاز حارســه نــواف العقيــدي بجائــزة أفضل حــارس مرمى، 

بعدما حافــظ على نظافة شــباكه طوال المســابقة.
وحصــد أيمــن يحيــى العــب المنتخب الســعودي جائــزة أفضل 
العــب، كمــا كان واحًدا من ضمــن )5( العبين حصلــوا على لقب 

هــداف البطولة، برصيــد )3( أهداف لــكل منهم.

ألول مرّة وبقيادة مدربه الوطني سعد الشهري 

األخضر السعودي تحت 23 عاما بطاًل 
لكأس آسيا

الرياض –  وكاالت || 
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الرياض - واس|| 

في موسم استثنائي شهد هبوط األهلي للدرجة األولى 
الهالل بطاًل لدوري كأس األمير محمد بن سلمان 

للمحترفين

ُتــّوج فريــق الهــالل، فــي 27 يونيــو 2022م، بلقــب دوري كأس 
األمير محمد بن ســلمان للمحترفيــن 2021 - 2022، وللمرة الثالثة 

علــى التوالي.
جــاء تتويــج الهالل باللقب بعــد الفوز على الفيصلــي، بهدفين 
لهدف، ضمن منافســات الجولة الثالثين »األخيرة«، من مســابقة 
دوري كأس األميــر محمــد بــن ســلمان للمحترفين، رافعــًا بهذا 
الفــوز رصيده مــن النقاط إلــى 67 نقطــة، بفــارق نقطتين عن 
فريــق االتحــاد، صاحب المركــز الثاني، الــذي تعادل مــع الباطن 

بــدون أهداف.
وبهــذا التتويــج يصل الفريــق األزرق إلــى بطولة الــدوري رقم )18( 
فــي تاريخــه، مبتعًدا عــن أقرب منافســيه االتحاد والنصــر بفارق 
)10( بطــوالت، ليأتــي فريق الشــباب بعدهما برصيــد )6( بطوالت، 
ثم األهلــي بـ)3( واالتفاق ببطولتين، وأخيــًرا الفتح ببطولة واحدة. 
مــن جانب آخــر، وفــي الجولة ذاتها، لم يســتطع فريــق األهلي 
تجاوز الشــباب، بعــد أن تعادال ســلبيًا، وهي النتيجــة التي أدت 

إلــى هبوطــه إلى مصــاف أنديــة الدرجــة األولى، إذ حــل بهذا 
التعــادل فــي المركز قبــل األخيــر بـــ)32( نقطة، وهــو المصير 
نفســه الذي وصــل إليه الفيصلي الذي خســر أمــام الهالل بطل 
الــدوري بنتيجــة 1 - 2، متوقًفا عنــد رصيد )33( نقطــة، ليرافق 
بذلــك األهلــي والحزم فــي الهبوط لــدوري الدرجــة األولى، في 
حيــن اســتطاعت باقي الفرق التــي كانت مهــددة بالهبوط من 

تجــاوز محنتهــا، والبقاء فــي دوري األضواء.
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مجّري بن مبارك القحطاني

مهرجان األشرعة المرفوعةاألخيرة
لــم يكن تجمًعا إعالمًيا وفنًيا فقــط، بل كان تظاهرة ثقافية وحراًكا حوارًيا وتنافًســا 
شــريًفا نحو األشــرعة.. الرياح كانت تســاعد على اإلبحار واإلبهار والســفر نحو اإلبداع 

والفرح.  والفوز 
مهرجــان الخليــج لإلذاعة والتلفزيون في دورته الخامســة عشــرة، الــذي أقيم في 
مملكــة البحرين مــن 21-23 يونيــو 2022م، كان عرًســا خليجًيا التقت فيــه األجيال 
وارتســمت فيه الفرحة على محيا الرواد والشــباب ومحترفي اإلعــالم والدراما والفن، 
فيمــا ارتفعــت أبخرة العود في ســماء التحــدي وتخطي الصعاب؛ لنثبــت أن الخليج 

للخير والســالم. دائمًا منبٌع 
التوقــف الطويل للمهرجــان، الذي تجاوز الخمس ســنوات، كان ســبًبا لهذا التعطش 

العميــق إلقامة أكبــر تجمع لإلعالمييــن والفنانين والرواد والشــباب والنجوم. 
كانــت مملكــة البحرين مليئة بالجمــال وجالبة للفرح بقيادتهــا وحكومتها الداعمة 
وشــعبها الجميــل المبتســم، وكانت وزارة شــؤون اإلعالم شــعلة من النشــاط في 
أروقتهــا وفــي مقرات الوفــود وحفلي االفتتــاح والختــام وفي اســتقبال الضيوف؛ 

لتعــم قناديل الفــرح كل األرجاء. 
جهــاز إذاعة وتلفزيــون الخليج كبيت خبرة إعالمي عريق بكافة منســوبيه اجتهدوا 
وســهروا ورتبوا وأشــرفوا على أدق التفاصيل ليقام المهرجــان رغم الصعاب، ولينجح 

ويظهر بأحلى صــورة وأجمل فعالية. 
التنــوع الكبير من كافة األطيــاف اإلعالميــة كان عنوانًا جمياًل لفعاليــات المهرجان 
بســوقه اإلعالمــي وندواتــه الخمــس المؤثــرة واحتفاالته وتنافســه العــادل لنيل 
أشــرعة الذهــب والفضة، لتســجل في مســيرة كل إعالمــي بذل واجتهــد وأبدع. 

أمــا األصــداء والمشــاعر قبــل وأثنــاء وبعــد المهرجــان فتحفزنــا في الجهــاز نحو 
المســتقبل، وتدفعنــا إلــى مواجهــة المســؤولية الكبيــرة لقبــول كل الرهانــات 

والتحديــات. 
أخيــًرا ترحيبنا بالجميع لن ينقطع بعــد نهاية المهرجان، ولكنه مســتمر حتى لقاء 
جديــد مع رمــوز اإلعــالم والدراما والفــن؛ ليظل الخليج مشــعل جمال ونور وســالم 

للدنيا. 
إذا أردت أن تكســب الرهــان فاعمل مــع أمثال زمالئي وزميالتــي بالجهاز، فهم محل 

اعتــزاز وفخر دائم وفكر متجدد يعرف الواقع ويستشــرف المســتقبل..
ابتهجنا في البحرين .. 

وودعنا الجميع بسالم .. 
وسنلتقي بعد حين .. 
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