




ولنا كلمة
يأتــي صــدور هــذا العدد مــن "إذاعــة وتلفزيــون الخليج" بيــن عيدي 
والثالثيــن  الســابعة  الذكــرى  مــن  أيــاٍم  وبعــد  واألضحــى،  الفطــر 
لتأســيس مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، ومــع كل هــذه 
المناســبات الســعيدة نقول: كل عــام وأنتم بخير ومجلســنا الكبير 

بخيــر وفــي أمن وعطــاء واســتقرار.

وألن مجلــس التعــاون وأمانتــه العامــة يعملــون دون كلــل أو ملــل 
فقــد  التعــاون،  مجلــس  دول  شــعوب  وآمــال  تطلعــات  لتحقيــق 
حظيــت الفتــرة الماضيــة بحــراك مكثــف ومتنــوع، رصدنــا منــه مــا 

ســمحت بــه مســاحة "خليجنــا واحــد" فــي بدايــة العــدد.

ومــع مــرور األيــام وتســارع التطــورات، قليلــٌة هــي األشــياء التــي 
تحافــظ على مكونها ومكانتها، ومنها برامــج وقنوات الطبخ، والتي 
نجحــت فــي المحافظــة علــى جــذب متابعيهــا ومحبــي محتواهــا، 
علــى الرغــم مــن دخــول موضوعــات جديــدة فــي ســاحة الجــذب 
والمنافســة، وتطــور تقنيــات جديــدة أبهــرت مســتخدميها، إال أن 
هــذا النــوع مــن المحتوى مــازال صامــدًا ومحافظــًا علــى جمهوره، 
ولــذا ســلطت "إذاعــة وتلفزيون الخليــج" الضوء على أهــم النقاط 

حــول برامــج وقنــوات الطبــخ العربية الشــهيرة.

كمــا يرصد هــذا العدد اختــالف المعلومات حــول توقعات الطقس 
التواصــل  مواقــع  وحســابات  التقليديــة  اإلعــالم  وســائل  بيــن 
االجتماعــي الهاويــة والمتفرغــة لهــذا النــوع مــن المعلومــات، وهــو 
االختــالف الــذي يؤدي إلى حيــرة المتلقي وربما تســبب في مواقف 

محرجــة لبعــض المختصيــن!.

وعلــى الرغــم مــن أن هــذا العــدد مــن "إذاعــة وتلفزيــون الخليــج" 
يصــدر قبــل انتهــاء منافســات نهائيــات كأس العالــم فــي روســيا، 
وهــو الحــدث الرياضــي األبــرز، إال أن أكثــر ما لفــت انتبــاه الجماهير 
العربيــة مشــاركة أربعــة منتخبــات عربية ألول مــّرة بهذا العــدد معًا، 
ومــن ثّم خروج هــذه المنتخبــات األربعة معًا مــن دور المجموعات، 
لنوثــق في "إذاعة وتلفزيــون الخليج" تفاصيل هــذا الحدث العربي 
األبــرز فــي كــرة القــدم، وهــذا الخــروج الســريع مــن أقــوى وأشــهر 

اللعبة. بطــوالت 

كمــا ال يغفــل هــذا العــدد عــن طــرح رؤًى وآراٍء لعــدد مــن الباحثيــن 
والمختصيــن، فــي ســبيل التنــوع الهــادف لتطوير محتــوى اإلعالم 

المرئــي والمســموع.

وعلى الود نلتقيكم دائمًا ..
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أكــد معالــي األميــن العــام لمجلــس التعــاون لدول الخليــج العربيــة الدكتــور عبداللطيف بن راشــد الزيانــي أن مســيرة المجلس 
كانــت، وللــه الحمــد والمنــة، وســتظل بعونــه وتأييــده، مســيرة مباركــة حافلة بالعمــل الجــاد والمخلــص، واإلنجــازات الطموح، 
ــا، ونموذًجا مشــرًفا للتعاون والتكامــل الذي اختاره القادة المؤسســون هدًفا ســامًيا لمجلس  ــا ودوليًّ والمكانــة الرفيعــة إقليميًّ

التعــاون تأكيــدًا لروابــط األخــوة ووشــائج القربــى والمودة التــي تجمع قــادة وشــعوب دول المجلس.

وهنــأ الزياني قادة دول المجلس بالذكرى الســابعة والثالثين لتأســيس 
مجلــس التعــاون، مشــيدًا بمــا تحظــى بــه مســيرة التعــاون مــن رعاية 

ومســاندة واهتمــام من قــادة المجلس.
كمــا أشــاد األمين العــام بما حققته هــذه المنظومــة الخليجيــة الرائدة 
واالقتصاديــة  السياســية  األصعــدة  كافــة  علــى  بــارزة  إنجــازات  مــن 
مكانــة  اكتســاب  مــن  مكنهــا  ممــا  واالجتماعيــة،  واألمنيــة  والدفاعيــة 
مرموقــة في الســاحة اإلقليمية والدولية، واإلســهام الفاعــل في تعزيز 
األمــن واالســتقرار في المنطقــة، مهنئًا قــادة وشــعوب دول المجلس 
علــى مــا أنجزتــه وتنجــزه هــذه المســيرة المباركــة، ومــا تحظــى به من 

عالمي. تقديــر 

والعرفــان  الشــكر  بالــغ  عــن  الزيانــي  عبداللطيــف  الدكتــور  عبــر  كمــا 
بــن عبدالعزيــز  الملــك ســلمان  لحكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين 
آل ســعود، ملــك المملكــة العربيــة الســعودية، والشــعب الســعودي 
الكريــم لمــا تحظــى بــه األمانــة العامــة وكافــة منســوبيها مــن عنايــة 
ومســاندة واهتمام، إيماًنا من القيادة الســعودية الحكيمــة بالدور البارز 
الــذي تقــوم بــه األمانــة العامــة فــي تحقيــق أهــداف العمــل الخليجي 
المشــترك ومتابعــة تنفيذ قــرارات مقــام المجلس األعلــى والمجلس 
الــوزاري الموقــر لتعزيز مســيرة التعــاون الخليجي المشــترك نحو مزيد 

مــن التكامــل والترابــط .

في الذكرى )37( لتأسيسه
األمين العام لمجلس التعاون يؤكد أن مسيرة 

المجلس مستمرة ولها تقدير عالمي عاٍل
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شــارك معالي الدكتــور عبداللطيف بن راشــد 
الزيانــي، األمين العام لمجلــس التعاون لدول 
االفتتاحيــة  الجلســة  فــي  العربيــة،  الخليــج 
للــدورة العادية التاســعة والعشــرين لمجلس 
جامعــة الــدول العربيــة علــى مســتوى القمة، 
فــي  2018م  أبريــل   15 يــوم  عقــدت  التــي 
مدينة الظهــران بالمملكة العربية الســعودية، 
الملــك  الشــريفين  الحرميــن  خــادم  برئاســة 
ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة 
العربية الســعودية، وبحضور أصحاب الجاللة 
والفخامة والســمو قادة وأمراء ورؤســاء الدول 

العربيــة وممثلــي الــدول و الوفود الرســمية.
بكلمــة  القــدس  قمــة  أعمــال  افتتحــت  وقــد 
لخــادم الحرميــن الشــريفين قــال فيهــا: »إن 
مــن أخطر مــا يواجهه عالمنا اليــوم هو تحدي 
اإلرهــاب الذي تحالف مــع التطرف والطائفية 
لينتــج صراعات داخليــة اكتوت بنارهــا العديد 
مــن الــدول العربية«، مجــدًدا اإلدانة الشــديدة 
لألعمــال اإلرهابيــة التــي تقــوم بهــا إيــران في 

المنطقــة العربية، معربًا عــن رفض التدخالت 
اإليرانية الســافرة في الشؤون الداخلية للدول 
العربيــة، كمــا أدان محاوالتها العدائيــة الرامية 
إلــى زعزعــة األمن وبــث النعــرات الطائفية لما 
يمثلــه ذلــك من تهديــد لألمن القومــي العربي 

وانتهــاك صارخ لمبــادئ القانــون الدولي.
وقــال خــادم الحرمين الشــريفين: »إنــه إيمانًا 
منظومــة  العربــي  القومــي  األمــن  بــأن  منــا 
متكاملــة ال تقبــُل التجزئة، فقــد طرحنا مبادرة 
للتعامــل مــع التحديــات التــي تواجههــا الدول 
العربيــة بعنــوان )تعزيــز األمن القومــي العربي 
مؤكديــن  المشــتركة(،  التحديــات  لمواجهــة 
العربيــة  الــدول  أهميــة تطويــر جامعــة  علــى 

ومنظومتهــا«.
وبهــذه المناســبة أشــاد الدكتــور عبداللطيــف 
الزيانــي بالجهــود الحثيثــة واإلمكانــات الكبيرة 
العربيــة  المملكــة  حكومــة  ســخرتها  التــي 
الســعودية للتحضيــر ألعمــال القمــة، مؤكــًدا 
أهميــة انعقــاد القمــة العربيــة )قمــة القدس( 

والتطــورات  الدقيقــة  الظــروف  ظــل  فــي 
المتســارعة التي تشــهدها المنطقة، وحرص 
القــادة والزعمــاء العــرب علــى الدفع بمســيرة 
العمــل العربــي المشــترك وتعزيــز التضامــن 
التــي  التحديــات  كافــة  لمواجهــة  العربــي 
تواجــه الوطــن العربــي فــي الحفاظ علــى أمنه 
واســتقراره، وتحقيق تطلعات شــعوبه لمزيد 

مــن التقــدم والنمــاء واالزدهــار.
إعــالن  تضمنــه  بمــا  العــام  األميــن  وأشــاد 
الظهــران الصادر عــن قمة القــدس، من تأكيد 
علــى  أهميــة تعزيز العمــل العربي المشــترك 
المبنــي علــى منهجيــة واضحة وأســس متينة 
بهــا  المحدقــة  األخطــار  مــن  أمتنــا  تحمــي 
وتصــون األمــن واالســتقرار وتؤّمن مســتقباًل 
مشــرقًا واعــدًا يحمــل األمــل والرخــاء لألجيال 
القادمة، واإلســهام في إعادة األمل لشــعوبنا 
العربيــة التــي عانــت مــن ويــالت مــا يســمى 
بالربيــع العربي وما تبعه مــن أحداث وتحوالت 
كان لهــا األثــر البالــغ فــي إنهــاك جســد األمة.

األمين العام لمجلس التعاون يشارك في الجلسة 
االفتتاحية ألعمال القمة العربية التاسعة والعشرين 

)القدس( في المملكة العربية السعودية

|| الرياض – إذاعة وتلفزيون الخليج
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األمين العام لمجلس التعاون يؤكد التزام دول 
المجلس بحماية الشعب اليمني ودعم حكومته 

الشرعية

أكـــد معالـــي الدكتـــور عبداللطيـــف بن راشـــد 
التعـــاون  لمجلـــس  العـــام  األميـــن  الزيانـــي، 
لـــدول الخليـــج العربيـــة، التـــزام دول مجلس 
ودعـــم  اليمنـــي  الشـــعب  بحمايـــة  التعـــاون 
حكومته الشـــرعية، وإنقاذه من الميليشـــيات 
الحوثيـــة التي تنتهك كافـــة القوانيـــن الدولية 
فـــي اســـتهدافها للمدنييـــن، وتعرقل وصول 
وتهـــدد  إليهـــم،  اإلنســـانية  المســـاعدات  
أمـــن المدنييـــن فـــي دول الجـــوار بالصواريـــخ 
البالســـتية التـــي تزودهـــم بها إيـــران، مهددة 
حركـــة المالحـــة في البحـــر األحمـــر، ومعرضة 
األمن والســـلم الدولييـــن للخطر الجســـيم.
جـــاء ذلـــك فـــي مداخلة لألميـــن العـــام خالل 
المؤتمـــر الدولي رفيع المســـتوى لدعم خطة 
االســـتجابة إلغاثـــة الجمهورية اليمنيـــة، الذي 
عقـــد فـــي 2 أبريـــل 2018م في مبنـــى األمم 
المتحـــدة في جنيـــف، بحضور األميـــن العام 
لألمم المتحـــدة أنطونيو غوتيـــرش، وممثلي 

لليمن. الداعمـــة  الدول 
تبذلهــا  التــي  الجهــود  العــام  األميــن  وثمــن 
وكبــار  الرئيســيون  والرعــاة  المتحــدة  األمــم 

اإلنســاني،  المؤتمــر  هــذا  لعقــد  المانحيــن 
مجــدًدا التــزام دول مجلــس التعــاون بتلبيــة 
للشــعب  والتنمويــة  اإلنســانية  االحتياجــات 
اليمنــي الشــقيق؛ انطالًقــا من أواصــر القربى 

المشــترك. والمصيــر  الجــوار  وعالقــات 
وأوضــح الزيانــي أن دول مجلــس التعــاون قد 
دشــنت فــي مــارس 2016م )  مكتب تنســيق 
المســاعدات اإلغاثية واإلنســانية المقدمة من 
اليمنيــة(،  إلــى  الجمهوريــة  التعــاون  مجلــس 
الــذي تصــل مســاهماته اإلنســانية إلــى كافة 
المحافظــات اليمنيــة، بمــا فيهــا المحافظات 
التــي التــزال تحــت ســيطرة جماعــة الحوثــي، 
مشــيًرا إلــى أن المســاعدات اإلنســانية التــي 
قدمتهــا دول المجلــس وصناديقهــا اإلقليمية 
الـــ)4.1(  تجــاوزت  قــد  2015م  عــام  منــذ 
مليــار دوالر أمريكــي، بينمــا تجــاوزت مجموع 
دول  قدمتهــا  التــي  التنمويــة  المســاعدات 
المجلــس للجمهوريــة اليمنيــة )  13,7( مليــار 

2006م. دوالر منــذ عــام 
وقــال األمين العام إنه وفًقــا لتوجيهات قادة 
دول مجلــس التعــاون، فــإن األمانــة العامــة 

تضــع حاليــًا برنامجًا إلعــادة تأهيــل االقتصاد 
االقتصــاد  فــي  اندماجــه  وتســهيل  اليمنــي 
الخليجــي، كما تضــع الترتيبــات لعقد مؤتمر 
دولــي إلعــادة إعمــار اليمــن، حالمــا يتوصــل 
السياســي  الحــل  إلــى  اليمنيــون  اإلخــوة 
الســالم  تحقيــق  أن  مؤكــًدا  المنشــود، 
اليمنيــة  للجمهوريــة  االســتقرار  واســتعادة 
يتطلــب الوصــول إلــى حل سياســي يســتند 
التنفيذيــة،  وآليتهــا  الخليجيــة  المبــادرة  إلــى 
ومخرجــات الحــوار الوطنــي الشــامل، وقرار 
مجلــس األمــن )2216(، مؤكــًدا دعــم دول 
المبعــوث  لجهــود  ومســاندتها  المجلــس 

غريفيــث.  مارتــن  الجديــد  األممــي 
أهميــة  التعــاون  مجلــس  عــام  أميــن  وأكــد 
اليمنــي  الشــعب  إغاثــة  مبــادرات  تبقــى  أن 
ضمــن اإلطــار اإلنســاني النبيــل والبعيــد عــن 
التســيس، داعًيا المجتمع الدولــي والمانحين 
إلــى تقديــم المزيــد مــن الدعــم، ومســاندة 
التــي تبذلهــا دول مجلــس التعــاون  الجهــود 
إلغاثــة الشــعب اليمنــي الشــقيق، وتخفيــف 

معاناتــه.

|| جنيف – إذاعة وتلفزيون الخليج



7 العدد 113 - يونيو 2018 م

أكـــد معالـــي الدكتـــور عبداللطيـــف بن راشـــد 
التعـــاون  لمجلـــس  العـــام  األميـــن  الزيانـــي 
لـــدول الخليـــج العربيـــة أن األدوار التـــي قـــام 
الصعيديـــن  علـــى  التعـــاون  مجلـــس  بهـــا  
اإلقليمـــي والدولـــي أســـهمت وبشـــكل كبير 
في تحقيق االســـتقرار اإلقليمـــي بالتعاون مع 
األصدقـــاء والحلفاء الدولييـــن ، كما عزز الدعم 
الـــذي يقدمـــه المجلـــس للمبـــادرات الدولية 
ومحادثـــات الســـالم والعمـــل اإلنســـاني من 

فـــرص تحقيـــق األمـــن والســـلم الدوليين.
العــام  األميــن  مشــاركة  خــالل  ذلــك  جــاء 
2018م  أبريــل   11 فــي  التعــاون  لمجلــس 
الــذي نظمتــه   )16 بالمؤتمــر الســنوي )فكــر 
دبــي  مدينــة  فــي  العربــي  الفكــر  مؤسســة 
تحــت  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  بدولــة 
عنــوان »تداعيــات الفوضى وتحديــات صناعة 

االســتقرار«، بحضور صاحب الســمو الملكي  
األميــر خالــد الفيصــل، رئيس مؤسســة الفكر 
األميــن  الغيــط  أبــو  أحمــد  ومعالــي  العربــي، 
العــام لجامعة الدول العربية، ومشــاركة نخبة 
والمفكريــن  والمســؤولين  القــرار  صنــاع  مــن 
والباحثيــن فــي القطاعيــن العــام والخــاص ، 
المدنــي  المجتمــع  منظمــات  عــن  وممثليــن 

واإلعــالم. والثقافــة  الفكــر  ورجــال 
وأشــار معاليــه إلــى أن رؤيــة مجلــس التعــاون 
تتلخــص في »توفيــر البيئة اآلمنة المســتقرة 
المزدهــرة والمســتدامة«، مســتعرضًا بعضــًا 
مجلــس  وأدوار  ومســؤوليات   تجــارب  مــن 
فــي  الدائــم لإلســاهم  فــي ســعيه  التعــاون 
تحقيــق االســتقرار فــي المنطقــة وفــي إطــار 
الفصــل الثامــن مــن ميثــاق األمــم المتحــدة، 
مشــيًرا فــي هــذا الصدد الــى الدور الــذي قام 

به مجلــس التعاون بطــرح المبــادرة الخليجية 
2011م،  عــام  اليمنيــة  األزمــة  لتســوية 
والجهــود التــي يبذلها لتحقيق األمن والســلم 

فــي اليمــن، وإعــادة اإلعمــار والبنــاء.
وأضاف إن تحقيق االســتقرار مرتبط  بتحقيق 
التفكيــر  معاييــر  إعــادة  يتطلــب  الــذي  األمــن 
وقــوع  واســتباق  شــجاعة  مبــادرات  وتبنــي 
األحــداث بالتخطيــط والتفكير في المســتقبل 
، داعيــًا الــى تــدارس الســبل الالزمــة وكيفيــة 
تطويــر االتصــال والتعاون والتســويات والثقة 
التي تــؤدي إلــى الترابــط والتكامــل والتعاون.

وأكــد معاليــه أن التفكير المســتقبلي المفعم 
بالــرؤى الطموح ينبغي أن يكــون هو المحرك 
فــي  التفكيــر  بــؤرة  وهــو  الوطنيــة  للخطــط 
المنطقة لتحقيق اســتقرار وازدهار مســتدام 

طويــل األمــد فــي المنطقة.

األمين العام لمجلس التعاون يؤكد دور مجلس 
التعاون في تحقيق االستقرار اإلقليمي ودعم 

فرص تحقيق األمن والسلم الدوليين
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دعــا معالــي األميــن العــام لمجلــس التعــاون، 
الدكتور عبداللطيف بن راشــد الزياني، وســائل 
تهيئــة  فــي  للمســاعدة  واإلعالمييــن  اإلعــالم 
الظــروف لدعم جهود صاحب الســمو الشــيخ 
صبــاح األحمد الجابر الصبــاح أمير دولة الكويت 
وتماســك  ووحــدة  أهميــة  لتأكيــد  المباركــة 
المجلــس، مشــيًدا بحكمــة أصحــاب الجاللــة 
والســمو قــادة دول المجلــس بتكليــف األمانة 

العامــة بالتركيــز علــى العمل المشــترك.
جــاء ذلك خــالل مشــاركة معالي األميــن العام 
لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة فــي 
منتــدى »قمــة بيــروت« التــي عقــدت فــي 12 
مايــو 2018م بمدينة أبوظبي بحضور عدد من 
المســؤولين والخبــراء والباحثين المتخصصين 

في الشــؤون اإلقليميــة والدولية.
والتــي  للمنتــدى،  االفتتاحيــة  الجلســة  وفــي 
شــارك فيهــا كل مــن األميــن العــام لجامعــة 
الــدول العربية أحمد أبوالغيــط، واألمين العام 
واألميــن  موســى،  عمــرو  للجامعــة  األســبق 
عبداللــه  التعــاون  لمجلــس  األســبق  العــام 
يعقــوب بشــارة، أكد األمين العــام أن مجلس 
التعــاون كيان راســخ كمنظومة ومؤسســات 
فاعلــة ومنجــزات بــارزة، مضيًفــا أن قيــادات 
دول المجلــس وشــعوبه تؤمــن بأهمية وجود 
المجلــس ودوره المحــوري فــي الحفــاظ على 
أمــن المنطقــة واســتقرارها، ودوره البــارز في 
الدوليــة،  التجــارة  وحركــة  االقتصــادي  النمــو 
مشــيًرا إلــى الموقــف الدولي الــذي يؤكد على 
أهميــة المجلــس كمنظومــة إقليميــة أثبتــت 

نجاحهــا ودورهــا المهــم فــي المنطقة.
كمــا تحــدث األمين العــام عن جهــود مجلس 
المنطقــة،  فــي  االســتقرار  لتحقيــق  التعــاون 
معرًبا عن أســفه أن المنطقــة العربية أصبحت 
منطقــة حروب نازفــة وقتلى وجرحــى ودمار، 
وليبيــا  ســوريا  فــي  األزمــات  أن  إلــى  مشــيًرا 
والتطــرف،  اإلرهــاب  وقضيــة  واليمــن، 
أصبحــت أزمــات دوليــة معقــدة ومتشــابكة.

إلــى مســاعي دول  كمــا أشــار األميــن العــام 
وتعاونهــا  قوتهــا  لتعزيــز  التعــاون  مجلــس 
مــن خــالل العالقــات مــع الحلفــاء واألصدقــاء 
ومــد الجســور مــع الجميــع، وقــال: إن أهــم 

تماســك  فــي  يتمثــل  خطــر  أي  لتحييــد  أمــر 
المجلــس  شــعوب  أن  مؤكــًدا  الشــعوب، 
متماســكة مــن خــالل تماســك المجلــس عبر 
وعمليــة  وأســلوب  وتشــريعاته  مؤسســاته 
اتخــاذ القــرارات فيه، مشــيًرا لوجود تماســك 
أمنــي قوي عبر االتفاقية الدفاعية المشــتركة، 
الجزيــرة،  درع  قــوات  منظومــات  وكذلــك 
والقيادة العســكرية الموحــدة، ومركز عمليات 
الموحــد،  الجــوي  والدفــاع  الجويــة  القــوات 
والقــوة  الموحــد،  البحريــة  العمليــات  ومركــز 

الخليجيــة. والشــرطة   ،)81( البحريــة 
وفــي الشــأن اإليراني، أوضح األميــن العام أن 
دول مجلــس التعاون تريد شــرق أوســط خال 
من أســلحة الدمار الشــامل بما فيها األسلحة 
النوويــة، وأن قــرار الرئيــس األمريكــي دونالــد 
ترامــب صنــع فرصــة إليــران لتغيير مســارها، 
وأن علــى إيران احترام ميثــاق األمم المتحدة، 
واإلرهابييــن  الحوثييــن  تزويــد  عــن  والكــف 
بصواريــخ تهــدد المنطقــة، حيــث تــم توجيــه 
أكثــر مــن ١٣٠ صاروًخــا علــى عــدد مــن المدن 
الســعودية بما فيهــا مكة المكرمــة والعاصمة 

الرياض.
وأشــار األميــن العــام إلــى خمســة متطلبات 
حريصــة  كانــت  إن  إيــران  تحققهــا  أن  ينبغــي 
اكتمــال  وهــي  المنطقــة،  فــي  األمــن  علــى 
الملــف النووي مــن ناحيــة التفتيــش والرقابة 
وفترة انتهــاء االتفاق، وعدم تزويــد اإلرهابيين 
قــرارات  واحتــرام  الباليســتية،  بالصواريــخ 

مجلــس األمــن، وعــدم التدخــل فــي شــؤون 
األعمــال  دعــم  وعــدم  المجــاورة،  الــدول 
اإلرهابيــة، مؤكــًدا أن هــذا مــا ســوف يجعــل 
تكــون  ألن  يحتــاج  والعالــم  آمنــة،  منطقتنــا 
فــي  بدورهــا  تقــوم  حتــى  كذلــك  المنطقــة 

والتنميــة. االزدهــار  تحقيــق 
وأشــار الدكتــور عبــد اللطيــف الزيانــي إلــى أن 
اليمنيــة  األزمــة  لتســوية  الخليجيــة  المبــادرة 
لقيت دعًما ومســاندة عربية وإقليمية ودولية، 
موضًحا أن اليمن جار شــقيق لــدول المجلس 
التــي تعمل لمعالجــة األزمة اليمنيــة من خالل 
ســتة مســارات، أواًل بالحــل السياســي وهــو 
أمــا  األســاس،  مــن  التعــاون  مجلــس  رغبــة 
المســار الثانــي فهــو اســتخدام القــوة إلعــادة 
المســار  إلــى  والعــودة  الشــرعية  الحكومــة 
السياسي، والمســار الثالث يتمثل في تقديم 
المســاعدات اإلنســانية، مشــيًرا إلى ما يقوم 
بــه مركز الملك ســلمان من جهــود إغاثية في 
دعــم اليمــن، أمــا المســار الرابــع فهــو العمل  
لعــدم جعــل اليمــن بــؤرة لإلرهاب، والمســار 
الخامــس يتمثــل فــي الجانــب الحقوقــي، عبر 
رصــد كافــة االنتهــاكات فيمــا يخــص تجنيــد 
األطفــال واســتغالل النســاء، وملــف األلغــام 
إذ  االقتصــادي،  الجانــب  وأخيــًرا  وغيرهــا، 
هنــاك توجيــه مــن المجلــس األعلــى بالعمــل 
علــى تأهيــل االقتصــاد اليمنــي لالندمــاج مــع 
االقتصــاد الخليجي، وكذلك االســتعداد لعقد 

مؤتمــر دولــي إلعــادة اإلعمــار والبناء.

خالل جلسة حوارية بمنتدى »قمة بيروت« في أبوظبي 
د. الزياني يؤكد أن مجلس التعاون كيان 

راسخ كمنظومة وإنجازات
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بـــن  عبداللطيـــف  الدكتـــور  معالـــي  دشـــن 
لمجلـــس  العـــام  األميـــن  الزيانـــي،  راشـــد 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة، فـــي األول 
اإللكترونـــي  المعمـــل  2018م  مايـــو  مـــن 
الحاســـب  إدارة  أنشـــأته  والـــذي  للتدريـــب، 
أحـــدث  وفـــق  العامـــة  األمانـــة  فـــي  اآللـــي 
البرامـــج العلميـــة والتقنيـــة المتطورة، حيث 
يســـتطيع المتـــدرب من خالل هـــذا المعمل 
اســـتخدام البرامـــج التدريبيـــة المتخصصـــة 
العصريـــة،  التكنولوجيـــا  بأحـــدث  والمـــزودة 

واالســـتفادة ممـــا توفـــره مـــن مزايـــا وفوائد 
الموظـــف،  مهـــارات  صقـــل  فـــي  عديـــدة 
ومنهـــا البرنامج اإللكتروني ألخـــذ المداوالت 
اإللكترونـــي  والبرنامـــج  المحاضـــر،  وإعـــداد 
إلدارة  اإللكترونـــي  والبرنامـــج  للمراســـم، 

االجتماعـــات. 
الـــدورات  العـــام  األميـــن  معالـــي  وحضـــر 
التدريـــب  لجنـــة  نظمتهـــا  التـــي  التدريبيـــة 
بمركـــز األمير ســـعود الفيصـــل للمؤتمرات، 
وقدمهـــا مدربو األمانـــة العامة تحـــت عنوان 

المـــداوالت  و)أخـــذ  االجتماعـــات(  )إدارة 
واإللقـــاء  و)العـــرض  المحاضـــر(،  وإعـــداد 

العامـــة(. األمانـــة  بأســـلوب 
واطلـــع معالـــي األمين العـــام خـــالل الزيارة 
التدريبـــي  البرنامـــج  إعـــداد  طريقـــة  علـــى 
واســـتمع  الـــدورات،  هـــذه  لمثـــل  المعتمـــد 
إلـــى شـــرح مـــن المدربيـــن عـــن ســـير منهج 
التدريـــب المقـــدم للموظفيـــن المشـــاركين 
فـــي الـــدورات مـــن أجـــل تطويـــر مهاراتهم 

بقدراتهـــم. واالرتقـــاء 

األمين العام لمجلس التعاون يدشن المعمل 
اإللكتروني للتدريب في األمانة العامة
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شــارك معالي الدكتــور عبداللطيف بن راشــد 
الزيانــي، األمين العام لمجلــس التعاون لدول 
الخليــج العربيــة، يوم 13 يونيــو 2018م، في 
المنتــدى الدولــي الذي نظمته األمــم المتحدة 
فــي نيويــورك لبحــث القضايــا االســتراتيجية 
الدوليــة الراهنــة فــي مجــال الســلم واألمــن، 
بحضور وفود من عــدد من المنظمات الدولية 

وممثلي الهيئــات العالميــة المتخصصة.
وقد حذر األمين العام  لألمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريــس خــالل المنتدى من التهديــدات التي 
تواجــه العالــم، معرًبــا عــن الحاجــة الــى تعزيــز 
بيــن  والجماعــي  المنســق  والعمــل  التعــاون 
هيئــة األمــم المتحــدة والمنظمــات اإلقليمية 

لمواجهــة تلــك التهديدات.
وقــد ألقــى الدكتــور عبداللطيــف الزيانــي فــي 
المنتــدى كلمــة عبــر فيها عــن تقديــره لمبادرة 
األمم المتحــدة بتنظيم هــذا المنتدى الدولي 
لتــدارس التحديــات والتهديــدات التــي تواجــه 
مــا  إلــى  مشــيًرا  الدولييــن،  والســلم  األمــن 
تشــهده منطقة الشــرق األوســط من حروب 
و دمــار تســببت فــي مقتــل مئــات اآلالف من 

المدنييــن األبريــاء وتهجيــر المالييــن.
ونــوه األمين العــام بالجهود الدوليــة المبذولة 

إلنهــاء الصراعــات وإعــادة األمــن واالســتقرار 
الــى المنطقة، مؤكــدا أن دول مجلس التعاون 
الجهــود  تلــك  تعزيــز  فــي  بفاعليــة  تشــارك 
ا، سواء  ا واقتصاديًّ ا وعســكريًّ ودعمها سياســيًّ
فيمــا يتعلق بتقديم المســاعدات اإلنســانية، 
ومحاربــة  االرهابيــة  التنظيمــات  مكافحــة  أو 
الفكــر المتطــرف ، أو دعــم الالجئين وتخفيف 

ناتهم. معا
وأشــاد األميــن العــام بمبادرة خــادم الحرمين 
العزيــز  عبــد  بــن  ســلمان  الملــك  الشــريفين 
بالدعــوة لعقــد لقــاء قمــة فــي مكــة المكرمــة 
بيــن قــادة المملكــة العربيــة الســعودية ودولة 
المتحــدة  العربيــة  االمــارات  ودولــة  الكويــت 
والمملكة األردنية الهاشــمية، وما أســفر عنها 
مــن تقديــم حزمــة مســاعدات لدعــم األردن 
الظــروف  تجــاوز  علــى  ومســاعدته  الشــقيق 

االقتصاديــة الصعبــة التــي يمــر بهــا.
كمــا نــوه األميــن العام بلقــاء القمــة األمريكية 
تــم  الشــمالية فــي ســنغافورة ومــا  الكوريــة 
البرنامــج  بشــأن  اتفــاق  مــن  إليــه  التوصــل 
تاريخيــة  خطــوة  باعتبــاره  الكــوري،  النــووي 
مهمــة للحفــاظ علــى أمــن واســتقرار منطقة 

الحــروب. ويــالت  وتجنيبهــا  آســيا  شــرق 

أن  الزيانــي  عبداللطيــف  الدكتــور  وأكــد 
تهــدد  ســتظل  للحــدود  العابــرة  التهديــدات 
حلــول  أي  وأن  العالمــي،  واالســتقرار  األمــن 
تكــون  أن  ينبغــي  لمواجهتهــا  تبنيهــا  يتــم 
علــى مســتويات بعيــدة المــدى، مشــيًرا إلــى 
ضرورة التصدي ألزمة المســاعدات اإلنســانية 
األوســط،  الشــرق  منطقــة  فــي  والالجئيــن 
حمايــة  علــى  التركيــز  أهميــة  إلــى  باإلضافــة 
الشــباب وتحصينهم تجاه األفــكار المتعصبة 
والطائفيــة، مؤكدا أن المجتمعات اإلســالمية 
مطالبــة بأخذ زمــام المبادرة في هذا الســبيل 
حمايــة للمبــادئ الســمحة للديــن اإلســالمي 
األولويــة  إعطــاء  إلــى  باإلضافــة  الحنيــف، 
للتعامــل مــع ثــورة التقنيــات المعلوماتية وما 
تشــكله مــن تهديــد للبنيــة التحتيــة ولعقــول 

المســلم.       الشــباب 
الحواريــة  جلســاته  خــالل  ناقــش  المنتــدى 
فــي  الحيويــة  الدوليــة  القضايــا  مــن  عــدًدا 
مجــال الســلم واألمــن، مــن بينهــا التهديدات 
الناشــئة والعابــرة للحــدود، وفــرص التعــاون 
ودور  العالميــة،  التحديــات  لمواجهــة  الدولــي 
األمــن  تعزيــز  فــي  اإلقليميــة  المنظمــات 

العالمــي. واالســتقرار 

د. الزياني يحذر في منتدى دوليّ من مخاطر 
التهديدات العابرة للحدود على األمن 

واالستقرار العالمي
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أكــد معالــي األميــن العــام لمجلــس التعــاون 
لــدول الخليــج العربيــة، الدكتــور عبداللطيــف 
ابــن راشــد الزيانــي، أن التحديــات التــي تواجه 
دول العالــم حالًيــا متشــابهة، وهــي تحديــات 
ا  ــا وإقليميًّ عابــرة للحدود وتتطلــب تعاوًنا دوليًّ
أهميــة  علــى  مشــدًدا  لمواجهتهــا،  منســًقا 
لتحقيــق  المتبادلــة  الثقــة  وتعزيــز  التواصــل 

المطلــوب. الدولــي  التعــاون 
وأشــار معالي األميــن العام لمجلــس التعاون 
خالل مشــاركته في 21 يونيو 2018م بمؤتمر 
باألمــن واالســتقرار  الخــاص  الثالــث  رودوس 
وزارة  نظمتــه  الــذي  المتوســط،  شــرق  فــي 
الخارجيــة اليونانيــة، إلــى ضــرورة العمــل على 
وعــدم  للتطبيــق  القابلــة  الحلــول  اقتــراح 

االكتفــاء بالنظريــات والتمنيــات، موضًحــا أن 
ضــروري  مدخــل  الفعــال  العملــي  التواصــل 
لتحقيــق األمــن واالســتقرار المنشــود لتوفيــر 
البيئــة اآلمنــة والمزدهــرة للمنطقــة وللعالــم 

. جمع أ
نيكــوس  اليونانــي   الخارجيــة  وزيــر  وكان 
أكــد  بكلمــة  المؤتمــر  افتتــح  قــد  كوتزيــاس 
فيهــا أهميــة انعقــاد المؤتمــر الثالــث لألمــن 
واالســتقرار في شــرق المتوســط، وقــال: إن 
هذا المؤتمر يهدف للتوصل إلى إســتراتيجية 
وترســيخ  وتنميتهــا  العالقــات  لتعزيــز  بنــاءة 
الشــرق  منطقــة  فــي  واالســتقرار  األمــن 
األوســط، مؤكًدا على أهميــة تطوير مجاالت 
واالهتمــام  وتوســيعها،  المشــترك  التعــاون 

لتقريــب  والجامعيــة  الشــبابية  باألنشــطة 
المســافات وتحقيق التواصل بين الشــعوب.

أهميــة  إلــى  اليونانــي  الخارجيــة  وزيــر  وأشــار 
المحافظــة علــى اإلرث الثقافــي والحضــاري 
والدينــي في منطقة الشــرق األوســط، والتي 
امتــازت علــى مــر العصــور بالتعدديــة والتنوع 
الحضــاري، داعًيــا إلى ضــرورة وقــف النزاعات 
علــى  والحفــاظ  المنطقــة،  فــي  والحــروب 
اســتقرارها وأمنهــا، وأن يعم الســلم واألمن 

واالزدهــار لصالــح شــعوبها.
المشــتركة  التحديــات  المؤتمــر  ناقــش  وقــد 
فــي منطقــة شــرق المتوســط، وبنــاء نظــام 
أمنــي جديــد، إلى جانب موضوعــات االقتصاد 

التكنولوجــي. 

مشاركة فاعلة لمجلس التعاون في مؤتمر 
رودوس الثالث الخاص باألمن واالستقرار في 

شرق المتوسط

|| الرياض – إذاعة وتلفزيون الخليج
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التعـــاون  لمجلـــس  العامـــة  األمانـــة  عقـــدت 
أبريـــل   16 فـــي  العربيـــة  الخليـــج  لـــدول 
الريـــاض،  مدينـــة  فـــي  بمقرهـــا  2018م، 
ورشـــة عمل حـــول برنامـــج االتحـــاد األوروبي 
أكبـــر  أحـــد  وهـــو  2020م«،  »هورايـــزون 
البرامـــج المخصصـــة لدعم البحـــث واالبتكار 

فـــي العالـــم.
وقـــد افتتـــح الورشـــة الدكتـــور عبدالعزيـــز بن 
المســـاعد  العـــام  األميـــن  العويشـــق  حمـــد 
والمفاوضـــات،  السياســـية  للشـــؤون 
والســـفير ميكيلي شـــيرفوني دورســـو سفير 
االتحـــاد األوروبـــي في دول مجلـــس التعاون.
وأوضـــح األمين العام المســـاعد لدى افتتاحه 
ورشـــة العمـــل أهميـــة هـــذه الفعاليـــة فـــي 
2020م«،  »هورايـــزون  ببرنامـــج  التعريـــف 
مؤكـــًدا دور هذا البرنامج فـــي تعزيز العالقات 

واالتحـــاد  التعـــاون  مجلـــس  بيـــن  القائمـــة 
األوروبـــي منـــذ عـــام 1988م بالتوقيـــع على 

اتفاقيـــة التعـــاون بيـــن الجانبين. 
الخليجييـــن  الباحثيـــن  العويشـــق  ودعـــا 
دول  فـــي  البحـــوث  ومراكـــز  والجامعـــات 
الفـــرص  مـــن  االســـتفادة  إلـــى  المجلـــس 
العديـــدة التي يوفرهـــا هذا البرنامـــج المحفز 
على البحـــث واالبتكار في مجـــاالت متعددة.
كمـــا قـــدم عـــدد مـــن الخبـــراء فـــي االتحـــاد 
األوروبي شـــرحًا ألجـــزاء مختلفة مـــن برنامج 
فـــي  يركـــز  الـــذي  2020م«  »هورايـــزون 
 –  2018 مـــن  تمتـــد  التـــي  الحاليـــة  مرحلتـــه 
2020م، على جهـــود االبحـــاث واالبتكار في 
مجاالت المنـــاخ والبيئة، والطاقـــة المتجددة 
بيـــن  المتـــوازن  واالقتصـــاد  والنظيفـــة، 
احتياجات النمـــو واعتبـــارات المحافظة على 

البيئـــة، والتحـــول نحـــو األتمتة فـــي قطاعي 
األمـــن  وفـــي مجـــال  والخدمـــات،  الصناعـــة 

اإلرهـــاب. ومكافحـــة 
أهـــداف  األوروبيـــون  الباحثـــون  وعـــرض 
البرنامـــج والفرص المتاحـــة في دول مجلس 
وحكومـــات،  وشـــركات  أفـــراد  التعـــاون، 
وتوضيـــح  البرنامـــج  هـــذا  فـــي  للمشـــاركة 
األبحـــاث  شـــبكات  إلـــى  االنضمـــام  كيفيـــة 

األبحـــاث. فـــي  شـــركاء  وإيجـــاد  األوروبيـــة 
مـــن  عـــدد  الورشـــة  هـــذه  فـــي  شـــارك 
المســـؤولين فـــي األمانـــة العامـــة لمجلـــس 
فـــي  المتخصصـــة  والمنظمـــات  التعـــاون 
والجامعـــات  التعـــاون  مجلـــس  منظومـــة 
ومراكـــز البحث العلمي، إضافـــة إلى ممثلين 
والعمـــل  األوروبيـــة  المفوضيـــة  لقطاعـــات 

األوروبـــي. الخارجـــي 

األمانة العامة لمجلس التعاون تعقد 
ورشة عمل حول برنامج االتحاد 

األوروبي »هورايزون 2020م«

|| الرياض – إذاعة وتلفزيون الخليج



13 العدد 113 - يونيو 2018 م

األمانة العامة تنظم ورشة عمل حول 
»السوق الخليجية المشتركة وقواعد 

منظمة التجارة العالمية«

عقـــد قســـم منظمـــة التجـــارة العالمية خالل 
الفتـــرة مـــن 8 - 10 مايـــو 2018م فـــي دولة 
»الســـوق  حـــول  عمـــل  ورشـــة  الكويـــت، 
منظمـــة  وقواعـــد  المشـــتركة  الخليجيـــة 
التجـــارة العالميـــة«، بهـــدف دعـــم المعرفـــة 
وتعزيـــز قـــدرات المختصيـــن، شـــارك فيهـــا 
بقضايـــا  المعنييـــن  المســـئولين  مـــن  عـــدد 
دول  كافـــة  مـــن  العالميـــة  التجـــارة  منظمـــة 

التعـــاون. مجلـــس 
أساســـي  بشـــكل  العمـــل  ورشـــة  وتناولـــت 
المجـــاالت التي تلتقـــي فيها قواعـــد منظمة 

التجـــارة العالميـــة وأســـس التعـــاون والعمل 
الخليجيـــة  الســـوق  وأهـــداف  المشـــترك 
والتكامـــل  خـــاص  بشـــكل  المشـــتركة 
االقتصـــادي بشـــكل عام، ومفهوم الســـوق 
بقواعـــد  وعالقاتهـــا  المشـــتركة  الخليجيـــة 
منظمـــة التجـــارة العالميـــة المتعلقـــة بتجارة 
الســـلع والخدمـــات والتزامـــات دول مجلس 
التعـــاون ذات الصلـــة وأوجه التأثيـــر المتبادل 

عام. بشـــكل  بينهـــا 
كمـــا تناولـــت الورشـــة  التفاوتـــات الموجودة 
بيـــن التزامـــات دول المجلـــس فـــي منظمة 

تعزيـــز  علـــى  وتداعياتهـــا  العالميـــة  التجـــارة 
التعـــاون بيـــن دول المجلـــس. وتـــم التطرق 
المحلـــي  التجـــاري  الوكيـــل  موضـــوع  إلـــى 
لـــدى  المجلـــس  دول  بالتزامـــات  وعالقتـــه 

العالميـــة. التجـــارة  منظمـــة 
وركزت ورشـــة العمـــل على المجـــاالت التي 
والتكامـــل  التعـــاون  بتعزيـــز  فيهـــا  توصـــي 
وخاصـــة  المجلـــس  دول  بيـــن  االقتصـــادي 
فـــي مختلـــف قطاعـــات الخدمـــات التي لم 
تتخـــذ بشـــأنها دول المجلـــس التزامات لدى 

منظمـــة التجـــارة العالميـــة.  

|| الكويت – إذاعة وتلفزيون الخليج
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الجلسة  الــعــام  األمــيــن  حــضــور 
ــي  ــدول االفــتــتــاحــيــة لــلــمــؤتــمــر ال

لإلعاقة والتأهيل

د. الزياني يجتمع مع األمين العام 
لألمم المتحدة 

في  يشاركون  خليجيون  مخترعون 
معرض جنيف الدولي لالختراعات 

المدير  مع  يجتمع  العام  األمين 
العام لمنظمة التجارة العالمية

د. الزياني يعقد اجتماًعا مع أمين 
للحماية  الدولية  المنظمة  عــام 

المدنية والدفاع المدني

ــام في  ــعـ ــن الـ ــيـ مـــشـــاركـــة األمـ
العالقات  حول  العلمي  الملتقى 

الدولية أثناء األزمات والكوارث

مشاركة األمين العام في المؤتمر 
في  ــاب  اإلرهـ لمكافحة  الــدولــي 

باريس

“مــســارات  عــمــل  ورشـــة  تنظيم 
المشتركة”  الخليجية  ــســوق  ال

بحضور األمين العام

ــتمر  ــاط مس نـشـ
ــتقبل أفضل لمس

1

3

14

17

17

17

26

30
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األمين العام يشارك في االجتماع السبعين 
والبنوك  النقد  محافظي مؤسسات  للجنة 

المركزية في دول مجلس التعاون

يستقبل  ــاض  ــري ال منطقة  أمــيــر 
التعاون  لمجلس  الــعــام  األمــيــن 

لدول الخليج العربية

خادم الحرمين الشريفين يستقبل 
التعاون  لمجلس  الــعــام  األمــيــن 

لدول الخليج العربية

تـــعـــاون خــلــيــجــي بــريــطــانــي في 
واألمن  واالستثمار  التجارة  مجاالت 

السيبراني وحماية البيئة البحرية

يلتقي  التعاون  عام مجلس  أمين 
أمين عام منظمة دول الكومنولث

السفير  برئاسة  العامة  األمــانــة  وفــد 
حمد بن راشد المري يشارك في الدورة 

)٣8( لمجلس حقوق اإلنسان بجنيف

فريق عمل متابعة إعداد المؤشرات 
اإلحصائية الخليجية يعقد اجتماعه 

الثاني في الرياض

بعثة مجلس التعاون بفيينا تشارك 
السابعة  ــيــة  الــدول الــنــدوة  فــي 

لمنظمة أوبك

2

22

27

7

25

25

26

27
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أنشطة الجهاز

لتعزيز سبل التعاون في المجال اإلعالمي
جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج وهيئة )الفجيرة( 

للثقافة واإلعالم يوقعان اتفاقية تعاون

وّقــع جهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليــج لمجلس 
وهيئــة  العربيــة  الخليــج  لــدول  التعــاون 
مــارس  فــي  واإلعــالم،  للثقافــة  »الفجيــرة« 
لتعزيــز  وشــراكة  تعــاون  اتفاقيــة  الماضــي، 
ُســبل التعــاون في المجــال اإلعالمي، وتهدف 
التعــاون  فــرص  دعــم  إلــى  االتفاقيــة  هــذه 
وهيئــة  الخليــج  وتلفزيــون  إذاعــة  جهــاز  بيــن 
كافــة  فــي  واإلعــالم  للثقافــة  »الفجيــرة« 
المجــاالت اإلعالميــة لالســتفادة مــن الخبرات 
واإلمكانــات المتوافــرة وتوظيفهــا بمــا يخدم 
ملتقيــات  تنظيــم  فــي  الطرفيــن  أهــداف 
ومنتديــات إعالميــة متخصصــة فــي مجاالت 

واإلنتــاج. الرقمــي  واإلعــالم  التدريــب 
مجــّري  الجهــاز  عــام  مديــر  االتفاقيــة  ووقــع 
هيئــة  عــام  ومديــر  القحطانــي،  مبــارك  ابــن 
خــالل  الكعبــي،  كــرم  حمــدان  »الفجيــرة« 
زيــارة وفــد الهيئة للمقــر الدائم للجهــاز بالحي 
الدبلوماســي في مدينة الريــاض، حيث أطلع 
التــي  اإلعالميــة  العمــل  خطــط  علــى  الوفــد 
يشــرف عليها الجهــاز وينفذ من خاللهــا الكثير 
مــن البرامــج اإلعالميــة والتدريبيــة والفعاليات 

الكبــرى.  والمهرجانــات 
وأكــد مديــر عام الجهــاز  علــى أهمية توســيع 
الجهــات  مــع  اإلســتراتيجية  الشــراكات 

والدوليــة،  والعربيــة  الخليجيــة  اإلعالميــة 
لتطويــر صناعة اإلعــالم في الخليــج، وتقديم 
خبرات الجهــاز لبناء مســتقبل إعالمي خليجي 
مؤثــر يعتمد على إعالميــي وإعالميات الخليج.

مــن جانبــه أوضــح مديــر عــام هيئــة الفجيــرة 
الكثيــر  نفــذت  الهيئــة  أن  واإلعــالم  للثقافــة 
الفعاليــات اإلعالميــة والثقافيــة والفنيــة  مــن 
تبــادل  علــى  ستســاعد  االتفاقيــة  هــذه  وأن 
الخبــرات والتجارب، وبخاصة مع ســعي هيئة 
»الفجيــرة« إلــى التوســع اإلعالمي بمــا يحقق 

اإلعــالم األساســية.   رســالة 

|| الرياض − إذاعة وتلفزيون الخليج
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نفذها جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج في استوديوهات التدريب بمقره الدائم

تطبيقات عملية للمتحدثين الرسميين 
في إدارات المرور السعودية 

|| الرياض – إذاعة وتلفزيون الخليج

اســتقبل جهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليــج فــي 17 أبريــل الماضــي )14( 
متدربــًا مــن المتحدثيــن الرســميين إلدارات المــرور مــن كافــة مناطــق 
المملكــة العربيــة الســعودية، ضمن دورة مهــارات المتحدث الرســمي، 
فــي إطــار توجه الجهــاز للعمل التكاملــي مع القطاعات األخــرى من أجل 
إعــداد الكوادر اإلعالمية فــي القطاعات غير اإلعالمية فــي الدول األعضاء. 
وأوضــح مديــر عــام جهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليــج، مجري بــن مبارك 
القحطانــي، خــالل لقائه بالمتحدثيــن، أن هذه الدورة تأتــي ضمن خطة 
للمهــام  الممارســين  لتشــمل  التدريــب  برامــج  فــي  للتوســع  الجهــاز 

مجلــس  دول  فــي  والخاصــة  الحكوميــة  القطاعــات  فــي  اإلعالميــة 
التعــاون، بهــدف تطويــر مهاراتهــم لتحقيــق الغاية مــن ظهورهم عبر 
وســائل اإلعــالم متحدثيــن عــن الجهــات التــي يمثلونهــا والمشــاريع أو 

القضايــا التــي ينتظــر منهــم إنجازها. 
ونفــذت التطبيقــات العمليــة للمتدربيــن داخــل االســتديو التلفزيونــي 
الخــاص بالجهاز، في مقره الدائم بحي الســفارات فــي مدينة الرياض، 
وقــدم الدورة المــدرب ماجد الغامدي، حيث كانــت التطبيقات المنفذة 
تمثــل محــاكاة فعلية للظهــور اإلعالمــي للمتحدثين، وروعــي فيها عدة 
المقــدم للجمهــور، ولغــة الجســد، وأهــم  بالمحتــوى  بــدًءا  جوانــب، 

المهــارات التــي يجــب أن يتقنها المتحدث الرســمي.
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أنشطة الجهاز

ضمن فعاليات المهرجان الذي أقيم في العاصمة التونسية

جناح جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج 
يجذب زوار معرض )األسبو(

|| تونس − إذاعة وتلفزيون الخليج
شــارك جهــاز إذاعــة وتلفزيون الخليــج في معرض اتحــاد إذاعات الــدول العربية لإلذاعــة والتلفزيون 
وســوق البرامــج اإلذاعيــة والتلفزيونيــة »األســبو«، والــذي أقيــم بالتزامــن مــع فعاليــات الــدورة 
التاســعة عشــرة للمهرجان العربي لإلذاعة والتلفزيون، وافتتحه وزير تكنولوجيا االتصال واالقتصاد 
الرقمــي التونســي، المهندس محمد أنور معروف، ومدير عام االتحــاد، بمدينة الثقافة بالعاصمة 

التونســية، خــال الفترة مــن 26 − 29 أبريل 2018م. 
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فــي  والمســتجدات  التطــورات  آخــر  الجهــاز  جنــاح  وأبــرز 
أنشــطته وبرامجــه، إلــى جانب تقديم ُســبل دعــم التبادل 
بيــن الــدول األعضــاء والشــركاء مــن االتحــادات والجهــات 
اإلعالميــة في مجــاالت إقامــة الفعاليات اإلعالميــة الكبرى 
والتدريــب والدراســات المتخصصــة فــي مجالــي اإلذاعــة 

والتلفزيــون.
واإلعالمييــن  والــزوار  الوفــود  مــن  إقبــااًل  الجنــاح  وشــهد 
والفنانيــن لالطــالع علــى تجربــة ومســيرة الجهــاز ودعمــه 
للعمــل اإلعالمي المشــترك، كمــا تم عقد عــدة اجتماعات 

واتفاقــات ثنائيــة خــالل أيــام المعــرض.
وأكــد مديــر عام جهــاز إذاعة وتلفزيــون الخليــج، مجّري بن 
مبــارك القحطانــي، أهميــة مشــاركة الجهــاز فــي معرض 
»األســبو«، والتــي تأتــي ضمــن اتفاقيــة الجهــاز مــع اتحاد 
إذاعــات الــدول العربيــة، بهدف تبــادل الخبرات فــي مجال 
تنظيم المهرجانات مع الســعي إلى إبراز التجربة الخليجية 
علــى مدى ســنوات من اإلنتاج اإلذاعــي والتلفزيوني وريادة 
اإلعــالم الخليجــي، وتوافــر البنيــة التحتيــة لصناعــة إعالم 
مؤثــر يواجــه المســتقبل ويوائــم بيــن اإلعــالم التقليــدي 

التقني. واإلعــالم 
الخليــج  وتلفزيــون  إذاعــة  جهــاز  أن  القحطانــي  وأوضــح 
يعمــل علــى تقديم رؤيــة جديدة فــي مجال اإلنتــاج اإلذاعي 
والتلفزيونــي؛ لتطوير األداء واكتشــاف المواهب اإلعالمية 
بيــن شــباب وفتيــات دول الخليــج العربيــة، وعقــد العديــد 
التــي ُتســهم فــي تأهيــل  مــن الشــراكات اإلســتراتيجية 
اتحــاد  مــع  التعــاون  الخليجيــة، ومنهــا  اإلعالميــة  الكــوادر 
التدريــب  ضــرورة  علــى  مشــدًدا   ،)EBU( األوروبــي  البــث 
العالــي والمتواصــل لمواجهة تحديــات المســتقبل وتلبية 

الخليجــي والعربــي. المتلقــي  احتياجــات واهتمامــات 
واإلذاعيـــة  التـلـفزيونيـــة  البرامــج  ســـوق  فــي  وشــارك 
ومعــرض التجهيــزات التكنولوجية هيئات أعضـــاء باالتحاد 
وشــبكات تلفزيونيــة وإذاعيــة خاصـــة، وشــركات إنـــتاج.
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متابعات

وأكــد األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة، 
يقــوم  أن  ضــرورة  علــى  الغيــط،  أبــو  أحمــد 
المعتــدل  الوجــه  بإظهــار  العربــي  اإلعــالم 
الوســطي للحضــارة العربية وأن ينأى بنفســه 

والكراهيــة. الطائفيــة  نشــر  عــن 
وقــال أبو الغيط في كلمته التــي ألقتها نيابة عنه 
الســفيرة هيفاء أبو غزالة األمين العام المساعد: 
»نريــد إعالًما ينقل الواقع بــال انحياز، وتنهض به 

األمــة التي أنهكتها الصراعات«.
الســعودي  اإلعــالم  وزيــر  أكــد  جهتــه  مــن 
الدكتــور عــواد العــواد، رئيس المكتــب التنفيذي 
لمجلــس وزراء اإلعالم العــرب، على أن القضية 
األولــى  العــرب  قضيــة  هــي  الفلســطينية 
وأنهــا ســتظل كذلــك حتــى حصــول الشــعب 
حقوقــه  جميــع  علــى  الشــقيق  الفلســطيني 
المشــروعة وعلى رأســها إقامة دولته المستقلة 

الشــرقية. القــدس  وعاصمتهــا 
وقــال العــواد: إن مــا قدمتــه وتقدمــه المملكــة 
العربية السعودية من دعم للقضية الفلسطينية 
يعكس حرص خادم الحرمين الشريفين الملك 

ســلمان بن عبد العزيز آل ســعود على مســاندة 
الشــعب الفلســطيني الشــقيق ودعمــه حتــى 

اســتعادة حقوقه المشروعة.
وتضمــن جــدول أعمــال االجتمــاع العديــد مــن 
البنــود المهمــة التــي تمــت مناقشــتها، ومنها 
ميثــاق الشــرف اإلعالمي، حيث قــرر المجلس 
تكليــف األمانــة العامة لجامعــة الــدول العربية 
متمثلــة فــي قطــاع اإلعــالم واالتصــال باتخاذ 
الشــرف  ميثــاق  لتعديــل  الالزمــة  اإلجــراءات 
اإلعالمــي، وفــق الــرؤى والمالحظــات الــواردة 
من الــدول األعضاء حوله، وصياغته في شــكله 
النهائــي لعرضــه علــى الــدورة العاديــة القادمة 
اإلعــالم  وزراء  لمجلــس  التنفيــذي  للمكتــب 
العــرب خــالل الربــع األخير مــن عــام 2018م. 
كمــا ناقش المجلــس دور اإلعــالم العربي في 
التصــدي لظاهــرة اإلرهــاب، وقــرر الموافقــة 
على تحديــث اإلســتراتيجية اإلعالميــة العربية 
المشــتركة لمكافحة اإلرهاب، ودعوة األعضاء 
والمنظمــات واالتحــادات الممارســة لمهــام 
إعالميــة إلــى موافــاة األمانــة العامــة بمرئياتها 

رؤيــة  لتصبــح  وتطويرهــا  تحديثهــا  بشــأن 
كافــة  االعتبــار  فــي  تأخــذ  اســتباقية ووقائيــة 
تــم  كمــا  العربيــة.  المجتمعــات  فــي  األبعــاد 
التاســع  االجتمــاع  وتوصيــات  تقريــر  اعتمــاد 
عشــر لفريــق الخبــراء الدائــم المعنــي بمتابعة 
لظاهــرة  التصــدي  فــي  العربــي  اإلعــالم  دور 
بمتابعــة  العامــة  األمانــة  وتكليــف  اإلرهــاب، 

تنفيــذ توصياتــه.
»اإلعــالم  بيــوم  االحتفــال  االجتمــاع  وشــهد 
العربــي« فــي دورتــه الثالثة، والتــي ُخصصت 
لمجــال التلفزيــون تحــت شــعار »التلفزيــون 
العربــي: نبــض األمــة«، وتم تكريــم تلفزيون 
عربــي،  تلفزيــون  كأقــدم  العــراق  جمهوريــة 
حيــث انطلــق عــام 1956م، باإلضافــة إلــى 
اإلعالميــة  الشــخصيات  مــن  عــدد  تكريــم 
العربيــة، وتكريــم بعــض البرامــج التلفزيونية 
العربية فــي مجاالت مختلفــة، وكذلك تكريم 
شــهداء العمــل اإلعالمــي، وعــدد مــن البرامج 
التلفزيونيــة اإلخباريــة والحواريــة، وذلــك فــي 

إطــار جوائــز التميــز اإلعالمــي العربــي.

في ختام أعمال الدورة التاسعة واألربعين لمجلس وزراء اإلعالم العرب

الرياض عاصمة لإلعالم العربي لعام 
2019/2018م

|| القاهرة − إذاعة وتلفزيون الخليج

قــرر مجلــس وزراء اإلعــام العــرب في ختــام أعمال دورته التاســعة واألربعين، التي ُعقــدت في 9 مايو الماضــي بمقر األمانة 
العامــة لجامعــة الــدول العربيــة فــي القاهــرة بحضــور وزراء اإلعــام العــرب والمســؤولين عن األجهــزة اإلعامية فــي منطقة 
الخليــج والــدول العربيــة، اختيار العاصمة الســعودية الريــاض »عاصمة لإلعام العربــي لعام 2018 / 2019م«، بنــاًء على مذكرة 

العــرض المقدمة مــن األمانة العامــة للجامعة.
وشــدد المجلــس علــى تبني القــدس عاصمة دائمــة لإلعام العربــي، وذلك بالتــوازي مع اختيــار عاصمة عربية ســنوًيا، وطلب 
المجلــس مــن اتحــاد إذاعــات الــدول العربيــة، التعاون والتنســيق مــع وكاالت األنبــاء العربيــة والفضائيــات العربيــة لتوحيد البث 

الزمنــي المباشــر لفعاليــة االحتفــال في الريــاض كعاصمة لإلعــام العربي.
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أكد وزير اإلعالم بالمملكة العربية الســعودية، 
أن  علــى  العــواد،  صالــح  بــن  عــواد  الدكتــور 
القضيــة الفلســطينية وقضيــة القــدس تأتي 
فــي مقدمــة القضايــا الرئيســة، بــل القضيــة 
ووزراء  العربــي،  اإلعــالم  أجنــدة  فــي  األولــى 
اإلعــالم العــرب، وقــال أيضــًا: »لقــد اعتمدنــا 
علــى أهم مخرجات قمــة القدس التي ُعقدت 
فــي الظهــران، وهــي أن يكــون هنــاك خطــة 
الفلســطيني  الشــعب  لدعــم  إســتراتيجية 
وأن  المحافــل،  كافــة  فــي  القــدس  وقضيــة 
ــا  ــا وإقليميًّ يكــون هنــاك صــوت موحــد محليًّ
ــا لدعــم هــذه القضيــة«، مشــيًرا إلــى  وعالميًّ
وجــود جهــود كبيــرة تبــذل مــن الجميــع ومــن 
كافــة المؤسســات، ولكنهــا تفتقــد للرســائل 
القضايــا  تأتــي  »عندمــا  مضيفــًا:  الموحــدة، 
العربيــة المهمــة والتــي تهــم كل مواطــن في 
عالمنــا العربــي تجــد هنــاك تجاذبــات تضيــع 
مــن  لذلــك  الحقيقيــة،  الرســالة  خاللهــا  مــن 
فــي  تنســيق  هنــاك  يكــون  أن  ا  جــدًّ المهــم 
لنخــرج  المشــترك  العربــي  اإلعالمــي  العمــل 
دائًمــا بتصــور مهــم يخــدم القضيــة ويوصل 

الصــوت بشــكل كامــل وغيــر مشــوش«.
الصحفييــن  إفطــار  حفــل  خــالل  ذلــك  جــاء 

العرب، الــذي أقامته وزارة اإلعالم الســعودية 
فــي 24 مايــو الماضي بمدينة جدة، بمشــاركة 
تحريــر  رؤســاء  مــن  رئيًســا   )120( مــن  أكثــر 
فــي  والــرأي  الفكــر  وقــادة  العربيــة  الصحــف 
العــام  األميــن  وبحضــور  العربــي،  الوطــن 
المســاعد فــي جامعــة الــدول العربيــة رئيــس 
قطــاع اإلعــالم واالتصال، الدكتــورة هيفاء أبو 

لة. غزا
الشــرف  ميثــاق  بقضيــة  يتعلــق  وفيمــا 
اإلعالمــي العربــي، قــال الدكتــور العــواد: »إن 
قضيــة ميثاق الشــرف اإلعالمــي العربــي ُتعدُّ 
مناقشــتها  تــم  التــي  المهمــة  القضايــا  مــن 
فــي الســابق، وتــم إقرارها فــي اللقــاء األخير 
لمجلــس وزراء اإلعــالم العــرب، ونهــدف مــن 
خاللــه إلــى أن يكــون العمــل اإلعالمــي العربي 
أن  فــي  شــك  وال  المصداقيــة،  علــى  قائًمــا 
ا، ولكــن  موضــوع اإلثــارة موضــوع مهــم جــدًّ
األهــم من ذلــك أن يكــون لدينا عمــل إعالمي 
ذو مصداقيــة عاليــة، وأن نبتعــد عــن اختــالق 
القصــص، أو فقــد المصداقيــة فيمــا يقــال، 
ونعمــل  نطبــق،  أن  الضــروري  مــن  ولذلــك 
بميثاق الشــرف اإلعالمي العربي، ونؤكد عليه 
ســواء مــن قبل الجهــات الرســمية، أو القطاع 
الخــاص؛ ألن معظــم المؤسســات اإلعالمية 
أواًل  اليــوم هــي قائمــة  نراهــا  التــي  العريقــة 

أن  فــي  المصداقيــة، وال شــك  علــى  وأخيــًرا 
ا، ولكــن  الســبق واإلثــارة لهمــا دور كبيــر جــدًّ
عندمــا تفقد أي مؤسســة إعالمية مصداقيتها 
باختــالق القصــص أو تزييــف الحقائــق، تفقد 
المشــاهدين مــع الوقــت، لذلــك نؤكــد دائًمــا 
أن المصداقيــة ال تتعــارض مــع نســبة التوزيع 

المؤسســة الصحفيــة«. ومــدى شــعبية 
وأوضــح وزيــر اإلعــالم الســعودي أن مجلــس 
وزراء اإلعــالم العــرب ومكتبه التنفيذي ناقشــا 
العديــد مــن األمــور، ويحــاول قــدر اإلمــكان أن 
المواطــن ومــن  يكــون قريًبــا مــن مشــكالت 
شــعوره، ويالمس وجدانــه، وأال يتحدث فقط 
بلغــة قويــة، وإنمــا يكــون قريًبــا مــن قضايــا 

الشــارع وهــي التــي تهــم المواطــن العربي.
وختــم العــواد بالقــول: »أوّد أن أذكــر أنــه فــي 
تمــت  األخيــر  العــرب  اإلعــالم  وزراء  اجتمــاع 
المصادقــة علــى قــرار اختيار الريــاض عاصمة 
وهــذه  2019/2018م،  العربــي  لإلعــالم 
المبــادرة جــزء مــن مجموعــة مــن النشــاطات 
التــي نتمنــى أال تكــون تقليديــة، وإنمــا تكــون 
أكثــر فعاليــة، وأن يكــون هنــاك ورش عمــل 
ولقــاءات لبحــث العديــد مــن القضايــا، وليس 
كل  علــى  متفقيــن  نكــون  أن  الضــروري  مــن 
شــيء، المهــم أن يكــون هنــاك بنــاء جســور، 
وتعــاون فــي كل مــا يهــم العالــم العربــي«.

خالل اللقاء الرمضاني الذي جمع قادة الفكر والرأي في الوطن العربي

وزير اإلعالم السعودي يسلط الضوء 
على أجندة اإلعالم العربي

|| جدة − إذاعة وتلفزيون الخليج
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متابعات

عامــًا   )57( قرابــة  بعــد  القــرار  هــذا  جــاء 
علــى إنشــاء أول وزارة إعــالم فــي المملكة 
اللــه،  يرحمــه  فيصــل  الملــك  عهــد  فــي 
الحجيــالن،  الدكتــور جميــل  تولــى حقيبتهــا 
لإلذاعــة  العامــة  للمديريــة  بديــاًل  وجــاءت 
يشــرف  كان  التــي  والنشــر  والصحافــة 
بلخيــر،  عمــر  بــن  اللــه  عبــد  الراحــل  عليهــا 
وهــو أبــرز مؤسســي القطــاع اإلعالمي في 

. لمملكــة ا
 القــرار أعــاد إلــى وزارة اإلعالم شــخصيتها 
العــام  حتــى  اســتمرت  التــي  األولــى 
اســمها  اعتمــاد  تــم  حينمــا  1424هـــ 
غيــر  واإلعــالم«  الثقافــة  »وزارة  ليكــون 
والمســؤوليات  المتصاعــد  االهتمــام  أن 
الثقافــي  بالقطاعيــن  المنوطــة  المتزايــدة 
ليمنــح  القــرار  بهــذا  جــاء  معــًا،  واإلعالمــي 
كاًل منهمــا فضــاءه الخــاص ليعمــل بطاقته 

. ى لقصــو ا

ــًا  ــالم رديـــفـ ــ ــ تــأســيــس اإلع
البالد لتأسيس 

اإلعالميــة  المنظومــة  تاريــخ  إلــى  بالعــودة 
الســعودية فإننــا ســنلمس اهتمامــًا كبيــرًا 
بــدءًا  اإلعــالم،  بــدور  المملكــة  قــادة  مــن 
مــن مرحلــة الملــك المؤســس عبــد العزيــز 
اللــه  يرحمــه  ســعود  آل  الرحمــن  عبــد  بــن 

حيــث ولــدت أول نــواة إعالميــة متمثلة في 
1343هـــ. صحيفــة أم القــرى عــام 

وقــد كلف الملــك المؤســس الوزير عبــد الله 
بلخير بمســؤولية بناء الهيــاكل األولى لإلعالم 
فــي المملكــة، حيــث كان مســؤواًل عــن كتابة 
جميــع مــا يبث فــي اإلذاعــات األجنبيــة، عالوة 
علــى قيامــه بتلخيــص بعــض مــا يكتــب فــي 
جاللــة  علــى  للعــرض  األجنبيــة  الصحافــة 
الملــك عبــد العزيــز في كل يــوم تقريبــًا ثالث 

أو أربــع مــرات.
الثانيــة،  العمليــة  الخطــوة  جــاءت  ثــم 
1368 هـــ، بهدف  بإنشــاء اإلذاعــة في عام 
ونشــر  الخارجــي  بالعالــم  المملكــة  ربــط 
ثــم  ومــن  البــالد،  فــي  والمعرفــة  الثقافــة 
العامــة  المديريــة  إنشــاء  تــم  ذلــك  بعــد 
1374هـــ،  العــام  فــي  والنشــر  للصحافــة 
ثــم صــدر نظــام المطبوعات والنشــر عام 

1378هـــ.

قصة أول جهاز وأول مؤتمر
بحســب دارة الملك عبد العزيــز، فإن المديرية 
العامة لإلذاعة والصحافة والنشر كانت هي أول 
جهاز إعالمي فعلي في المملكة، وقد اســتؤجر 
لــه مبنى مســتقل بحــي النزلة في مدينــة جدة، 
وقد نفذت المديرية مشــاريع عدة لتوسيع دوائر 
وصــول اإلرســال اإلذاعــي، كما شــجعت إصدار 
المزيــد من المجــالت والصحف، وتولــت إجازة 

الكثير من الكتــب العلمية واإلعالمية.
كان العــام 1381هـــ عامًا فاصاًل في تأســيس 
المنظومــة اإلعالميــة الســعودية، حيث أصدر 
الملــك ســعود أمــرًا بربــط المديريــة العامــة 
لإلذاعــة والصحافة والنشــر بالديــوان الملكي، 
ومــن ثم عقــد أول مؤتمــر صحفــي التقى فيه 
مــع اإلعالمييــن وارتجــل كلمــة وصفــت بأنهــا 
تحمل أسًســا للسياســة اإلعالمية الســعودية 
التــي تــم إطــالق وثيقتهــا األولــى بعــد عقدين 

تقريبــًا علــى هــذا المؤتمر.

بعد )15( عامًا من التوأمة »الوزارية« بين التخصصين

الثقافة واإلعالم في السعودية .. 
عهد جديد من االحترافية المهنية

|| الرياض - هيثم السيد 

شــهر  مــن  عشــر  الســابع  يــوم  شــكل 
رمضــان 1439هـــ لحظة تاريخيــة لإلعام 
الملكــي  األمــر  إعــان  مــع  الســعودي 
بفصــل الثقافــة عــن اإلعــام وتعييــن 
األميــر بــدر بــن عبداللــه بــن محمــد بــن 
فرحــان آل ســعود وزيــرًا للثقافــة، فــي 
خطوة منحــت أهمية أكبر لجناحي الوزارة 
مســتقلتين  وزارتيــن  أصبحــا  اللذيــن 
بمــا يؤســس لعهــد جديــد مــن التركيــز 
فــي  التخصصــي  والعمــل  المهنــي 

واإلعــام. الثقافــة  مجالــي 

الله عمــر بلخير عبد 
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قبــل  نفســها  تحتــرم  أن  يجــب  »الصحافــة 
التوجيــه  الجمهــور  توجــه  وأن  شــيء  كل 
التــي  المبــادئ  أحــد  هــذا  كان  الحســن« 
قالهــا الملــك ســعود لإلعالمييــن قبــل عام 
مــن تأســيس وزارتهــم األولــى، حيــث أكــد 
حريــة  اســتخدام  يحســنوا  أن  كذلــك  لهــم 
وال  الــدول  رؤســاء  يحترمــوا  وأن  الصحافــة 
بــأن  يتعرضــوا ألشــخاصهم كمــا نصحهــم 
تخالــف  التــي  الميــول  مــن  النقــد  يحــرروا 
اللــه  رحمــه  مضيفــًا  اإلســالم،  مبــادئ 
»فــوق هــذا مســتعدون لــكل مــا يســعدكم 
الصحافــة  لتكــون  الصحافــة  شــأن  لرفــع 
الداخــل  فــي  الجهــات  جميــع  مــن  محترمــة 

الخــارج«. وفــي 

بمسؤوليات  متجددة  وزارة 
مستمرة تاريخية 

كانــت اإلذاعــة فــي بدايتها تحــت إدارة وزارة 
الماليــة، فــي حيــن كانــت الصحافة والنشــر 
تحــت ســلطة وزارة الخارجيــة، وعلى الرغم 
السياســة  ظلــت  فقــد  االختــالف  هــذا  مــن 
إنشــاء  قبــل  حتــى  راســخة  اإلعالميــة 
المســتقلة،  وهياكلــه  اإلعــالم  مؤسســات 
علــى  تركــز  دائمــًا  الثوابــت  كانــت  فيمــا 
المصداقيــة  وتحــري  اإلســالمية  الهويــة 
وحمايــة المملكــة مــن االعتــداءات اإلعالمية 
البنــاء للمصلحــة العامة. المغرضــة، والنقد 
هــي  أصبحــت  اإلعــالم  وزارة  إنشــاء  ومــع 
المرجعيــة لمختلــف أوجــه العمــل اإلعالمــي 
وزيــرًا،   )11( عليهــا  تعاقــب  وقــد  المهنــي، 
وزيــر  أول  الحجيــالن  جميــل  عهــد  مــن  بــدءًا 
لــوزارة اإلعالم، ثــم خلفه األســتاذ إبراهيم 
العنقــري، ثــم عيــن خلفًا لــه الدكتــور محمد 
اإلعــالم  وزارة  تقلــد  ثــم  يمانــي،  عبــده 
الشــاعر،  أول األســتاذ علــي حســن  الفريــق 
ثــم عيــن بعــده الدكتــور فــؤاد عبــد الســالم 
فالدكتــور  مدنــي  إيــاد  تــاله  الفارســي، 
حجــار  ببنــدر  مــرورًا  خوجــة،  العزيــز  عبــد 
الدكتــور  ثــم  ومــن  الخضيــري،  وعبدالعزيــز 
عــادل الطريفــي وصــواًل إلــى الدكتــور عــّواد 

العــواد. صالــح  ابــن 
السياســة  أن  إال  الــوزراء  تعاقــب  ومــع   
والهويــة  الوطنيــة  بالوحــدة  المتوجــة 
اإلســتراتيجية  تمثــل  ظلــت  اإلســالمية 
الراســخة والثابتــة لإلعالم الســعودي، فيما 
الجديــدة  هيئتهــا  فــي  اإلعــالم  وزارة  تأتــي 
2030م  المملكــة  رؤيــة  مــع  متواكبــة 
لتســهم فــي إنجــاح عمليــة التحــول باتجــاه 
واقــع جديــد كليًا علــى مختلف المســتويات 
االقتصاديــة واالجتماعيــة، كمــا تحمــل على 
عاتقهــا إيصــال الصــورة الحقيقية المشــرفة 
للمملكــة العربيــة الســعودية كدولــة قياديــة 

ــا. ودوليًّ ــا  إقليميًّ ورائــدة 

األميــر بــدر بــن عبداللــه بــن محمــد بــن فرحــان آل 
ســعود، هــو الوزيــر الشــاب الحاصــل علــى درجــة 
البكالوريوس في الحقوق والعلوم السياســية من 
جامعة الملك ســعود، والذي يملك مسيرة عملية 
والثقافــي  اإلداري  المجــال  بيــن  مهامهــا  تنوعــت 
واإلعالمي، مســتفيدًا فــي ذلك من قــدرات مميزة 
ووضــع  للمؤسســات  اإلســتراتيجي  البنــاء  فــي 
مســارات العمل للجهات الناشــئة، وهــو ما جعله 
أحد األســماء ذات اإلســهام في الســياق التنفيذي 

لرؤيــة المملكــة 2030م.
إدارة  مجلــس  رئاســة  بــدر  األميــر  تولــى  وقــد 
منــذ  والتســويق  لألبحــاث  الســعودية  المجموعــة 
العــام 2015م ليقود مســيرة تحولهــا نحو اإلعالم 
الحديــث بالمعاييــر العالميــة، كمــا عيــن فــي يوليو 
لمحافظــة  الملكيــة  للهيئــة  كمحافــظ  2017م 
العــال، حيث وضــع لها إســتراتيجية تطوير شــاملة 
الســياحية  مقوماتهــا  تعزيــز  تشــمل  للمحافظــة 
وابتعــاث أبنائهــا وبناتهــا، فضــاًل عــن توليه رئاســة 
مجلس إدارة مجموعــة MBC اإلعالمية، وعضويته 

فــي مؤسســة الملــك عبــد اللــه اإلنســانية.
الشــراكات والتعاون الدولي وتشجيع الدبلوماسية 
الثقافيــة، هــي إحــدى المجــاالت التي ســجل فيها 
الوزيــر الجديــد نجاحــًا واضحًا على أكثــر من صعيد، 
الســيما حيــن يتعلق األمــر بالعمــل الثقافــي، فقد 
عالميــة  ســعودية  مؤسســة  النطالقــة  أســس 
متمثلــة فــي معهــد مســك للفنــون الــذي يــرأس 
مجلــس إدارتــه، كمــا كان جــزءًا فاعــاًل فــي وضــع 
اســتراتيجيات تطويــر العمــل الثقافــي مــن خــالل 

عملــه مــع فريــق الهيئــة العامــة للثقافة.
وبالنظــر إلــى هذه المســيرة، فــإن التوقعــات التي 
بإعــادة  غالبــًا  ســتتعلق  الوليــدة  للــوزارة  تتشــكل 
هيكلــة مؤسســات العمــل الثقافــي فــي المملكة 
لتصبــح أكثر فاعلية من خالل اتباع مؤشــرات األداء 
ورصــد التقــدم، ومنحهــا المزيــد مــن التشــريعات 
واللوائــح التــي تســهل عملهــا، فــي حيــن يتوقــع 
أن تؤســس الــوزارة لشــراكات عالميــة مهمــة فــي 
المجــاالت الثقافية والفنية بما يكفل إثراء المشــهد 

المحلــي وتقديمــه بشــكل مشــرف خارجيًا.

ــافــة  ــق ــث ــو وزيــــــر ال ــ ــن ه ــ م
السعودي الجديد؟

محمــد عبده يماني

علي حســن الشاعر

عبد الســالم الفارسي

مدني إياد 

عبــد العزيز خوجة

الطريفي عادل 

العواد عواد 
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متابعات

فــي خطــوة غيــر مســبوقة علــى مســتوى الشــرق األوســط جســدت 
مبــدأ  وحققــت  اإلعــالم،  لوســائل  االجتماعيــة  المســؤولية  مفهــوم 
التفكيــر الشــمولي فــي جميــع شــرائح المجتمــع، دشــن وزيــر اإلعــالم 
ووزيــر الدولــة لشــؤون الشــباب بدولــة الكويــت، محمد الجبــري، في 2 
يونيــو 2018م، تقنيــة »الوصــف الصوتــي« التي ســتمكن المكفوفين 
مــن التفاعــل التــام مــع ما يقــدم علــى شاشــات التلفزيون مــن أعمال 
دراميــة، مــن خالل شــرح المشــاهد التي ال تتضمــن حواًرا فــي األعمال 
ولغــة  الطبيعيــة  والمشــاهد  الثقافيــة  والبرامــج  والمســرحية  الفنيــة 

الوجه. الجســد وتعابيــر 
وشــهدت مكتبــة الكويــت الوطنيــة حفــل تدشــين هــذه التقنيــة، حيث 
أعــرب الجبــري عــن ســعادته بهــذه الخدمــة لفئــة المكفوفيــن، والتــي 
ينفــرد بها تلفزيون الكويت على مســتوى المنطقــة، وتمثل نقلة نوعية 
فــي األعمــال الدراميــة التلفزيونيــة لفئــة المكفوفين، موضًحــا أن وزارة 
اإلعــالم في دولــة الكويت أخذت علــى عاتقها العنايــة واالهتمام بكافة 

شــرائح المجتمع، الســيما جوانــب التوعيــة والتثقيف.
ووعــد الجبري باســتمرار تقديم المفيد والجديد بمــا ينعكس إيجاًبا على 
كافــة التطلعــات ســواًء كمســئولين أو مشــاهدين، منوًهــا بــأن خطــة 
تطويــر اإلعــالم تســير فــي خطيــن متوازييــن، همــا: التنميــة البشــرية 

التكنولوجية.  والمواكبــة 
مــن جهتــه أوضــح رئيس لجنــة تطويــر الهويــة التلفزيونية، المستشــار 
عبــد العزيــز الجناحي، أن هــذه التقنية تســمح للمكفوفين بأن يعيشــوا 
أحــداث المسلســل التلفزيونــي مــن خــالل شــرح أي مشــهد خــال من 
الحــوار عن طريــق تقنيــة )راوي(، مضيًفــا أن هذه التقنيــة موجودة في 
عــدد مــن التلفزيونــات العالميــة، مبيًنــا أن اللجنــة انتهــت من تدشــين 
المرحلــة األولــى مــن هذه التقنيــة من خالل إنتــاج عمــل تلفزيوني وفق 
هــذه التقنيــة، وتتمثــل المرحلــة الثانيــة فــي كيفيــة توفير هــذه التقنية 

فــي منــازل المكفوفين.

عبر الخدمة التي تقدم ألول مرة على مستوى الشرق األوسط

وزارة اإلعالم الكويتية تقدم خدمة 
»الوصف الصوتي« للمكفوفين

|| الكويت − كونا
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وُيعــدُّ مؤتمــر »عــرب نــت الرقمــي« المؤتمــر 
األبــرز في هــذا المجــال، وضــم المؤتمر على 

مــدار يوميــن جهــات راعيــة عالية المســتوى.
المناســبة تحــدث عمــر كرســتيدس،  وبهــذه 
لمجموعــة  التنفيــذي  والمديــر  المؤســس 
أهميــة  إلــى  »نظــًرا  قائــاًل:  نــت«  »عــرب 
وتطــور الســوق الرقميــة في منطقة الشــرق 
تشــكيله  وإلــى  إفريقيــا  وشــمال  األوســط 
األعمــال،  إســتراتيجيات  مــن  أساســًيا  جــزًءا 
يســعى قــادة القطــاع الرقمــي إلــى اســتثمار 
أحــدث توجهــات وتطــورات القطــاع لمواكبة 
التغيرات المســتمرة، لــذا يقدم مؤتمر »عرب 
نت« منصة شــاملة تلبــي احتياجات الجمهور 

القطاعــات«. مختلــف  مــن  المتنــوع 
تكنولوجيــا  منتــدى  مــع  المؤتمــر  وانطلــق 
شــركة  مــع  بالتعــاون  واإلعــالن،  اإلعــالم 
وشــركة  إســتراتيجي،  كراعــي  دي«  إم  »أو 
»ماديكت« كشــريك المعرفة، وفق مســارين 
كاملين: وســائل اإلعالم، وتكنولوجيا اإلعالم 

واإلعــالن. 
واســتضاف المنتدى متحّدثين أساسيين من 

غــرار »أو إم  رياديــة علــى  وكاالت ومنّصــات 
دي، وبرايتكوف، وتويتر، وشــارمنغ روبوت«، 
وتطّرق المســاران إلى التوجهــات األخيرة في 
جلســات  خــالل  واإلعــالن  الرقمــي  اإلعــالم 
النقــاش الســبع التــي شــارك فيهــا خبــراء من 
»غوغــل، وبازفيد الشــرق األوســط، ونيســان 
وجنــرال  وفيســبوك،  ولوريــال،  كــو،  موتــور 

وفــورد«. موتورز، 
كمــا اســتضاف المنتــدى الرئيــس التنفيــذي 
هنــدي،  فــادي  اإلمــارات،  تكافــل  لشــركة 
للرؤســاء  المخصصــة  السلســلة  إطــار  فــي 
عــن  هنــدي  تحــّدث  وقــد  التنفيذييــن، 
إســتراتيجية التحــول التــي تعتمدهــا الشــركة 
والتكنولوجيــا  االبتــكار  تبّنــي  إلــى  والهادفــة 

المتطــورة.
وتخّللــت المنتــدى − أيًضا − خمس جلســات 
نقاش تطّرق خاللهــا المتحّدثون إلى مجموعة 
واســعة مــن المواضيع، منها: تقنية سلســلة 
تشــين«،  بالـ»بلــوك  يعــرف  مــا  أو  الكتــل 
 ،)crypto currency( المشــّفرة  والعملــة 
المســتقبل،  ومصــارف  الصناعــي  والــذكاء 

فكــر  قــادة  النقــاش  جلســات  فــي  وتحــّدث 
مــن مجلــس التنميــة االقتصادية فــي مملكة 
البحريــن، وبنك اإلمــارات اإلســالمي، وأكتف 
إيــه آي، وشــركة »ليفــل 39 فاينتــك« لنــدن، 

و»ريــن ميكنــج إنوفيشــنس«، وغيرهــا.
قمــة  اســتضافت  المؤتمــر،  هامــش  وعلــى 
»عــرب نــت الرقميــة« مســؤولين حكومييــن 
السياســات  منتــدى  فــي  شــركات  وقــادة 
نقــاش  حلقــات  تخّللتــه  والــذي  الرقميــة، 
المجــال،  هــذا  فــي  السياســات  أهــم  حــول 
واجتماعات مشــتركة ُتســهم في بناء عالقات 
إلــى  تقــود  الحكومــات  بيــن  ُمجديــة  ثنائيــة 

التعــاون. مــن  مثمــرة  أشــكال 
وشــهد اليــوم الثانــي مــن »قمة عــرب نت 
»تكنولوجيــا  منتــدى  إقامــة  الرقميــة«، 
مــرة،  ألول  ــم  ُينظَّ الــذي  العقــارات« 
ومنتــدى  الذكــي،  االقتصــاد  ومنتــدى 
الثانيــة مــن  النقــاش  االســتثمار، وحلقــات 
وكذلــك  الرقمــي،  السياســات  منتــدى 
ومســابقة  الناشــئة،  الشــركات  بطولــة 

األعمــال.  رواد 

بمشاركة أكثر من )100( متحدث
دبي تحتضن قمة )عرب نت الرقمية(

السادسة لمواكبة التغيرات المستمرة
|| دبي − إذاعة وتلفزيون الخليج

احتضنــت مدينــة جميــرا فــي دبــي بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة يومــي 30 أبريــل و 1 مايــو 2018م، بمركــز المؤتمــرات 
والفعاليــات، أعمــال الــدورة السادســة مــن قمــة »عــرب نــت الرقميــة«، وقد حظيــت هذه الــدورة بعدد كبيــر من الحضــور فاق 
الـ)1800( شــخص، وبمشــاركة أكثر من )100( متحّدث، و)75( جهة عاِرضة، باإلضافة إلى ما يزيد على )100( من المســتثمرين 

وأصحــاب رؤوس األمــوال، لمناقشــة أحــدث التوجهــات والفــرص الرقمية فــي المنطقة.



العدد 113 - يونيو 2018 م26

تقرير

ويأتـــي في مقدمة أهـــداف المركز العمل على 
بناء ودعم القـــدرات اإلحصائية والمؤسســـية 
المتطلبـــات  لمواكبـــة  األعضـــاء؛  للـــدول 
المجلـــس  دول  مســـتوى  علـــى  اإلحصائيـــة 
بخاصة، وعلى المســـتوى الدولي بعامة، ومن 
هـــذا المنطلـــق وتحقيًقـــا لهذا الهـــدف يعمد 
المركز على نشـــر إصداراته اإلحصائية بشـــكل 

دوري والتـــي يجمـــع معلوماتهـــا بالتعـــاون مع 
مراكـــز اإلحصـــاء الوطنية فـــي دول المجلس.
اإلحصائـــي  المركـــز  إصـــدارات  أهـــم  ومـــن 
مجلـــس  لـــدول  اإلحصائـــي  »األطلـــس 
تزويـــد  إلـــى  يهـــدف  الـــذي  التعـــاون«،  
المســـتخدمين فـــي المؤسســـات الحكومية، 
اإلعـــالم،  ووســـائل  الخـــاص،  والقطـــاع 

والعامليـــن فـــي ســـوق األعمـــال، والباحثيـــن 
التعليميـــة  والمؤسســـات  واإلحصائييـــن 
البيانـــات  بآخـــر  الجمهـــور  وعامـــة  األخـــرى 
بالمؤشـــرات  المتعلقـــة  والمعلومـــات 
مجلـــس  دول  فـــي  المهمـــة  اإلحصائيـــة 
التعـــاون، حيث يعرض األطلـــس اإلحصاءات 
التنمويـــة فـــي دول مجلس التعـــاون ويحتوي 

إصدارات المركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون
منشورات عصرية محققة تقدم 

معلوماتها للمهتمين وصناع القرار
|| خاص − إذاعة وتلفزيون الخليج

يقــدم المركــز اإلحصائــي لــدول مجلــس التعاون لــدول الخليــج العربية البيانــات والمعلومــات واإلحصــاءات فيمــا يتعلق بدول 
المجلــس فــي شــتى المجــاالت التنمويــة المهمــة؛ ليعزز العمــل اإلحصائــي والمعلوماتــي لمراكز اإلحصــاء الوطنيــة وأجهزة 

التخطيــط الخليجيــة باعتبــاره مصــدًرا معتمــًدا ومحــرًكا فعــااًل للنظــام اإلحصائي فــي دول المجلس.
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التـــي  الجغرافيـــة  الخرائـــط  مـــن  عـــدد  علـــى 
تعرض تلك المؤشـــرات في ســـبعة فصول 
دول  عـــن  »حقائـــق  محتوياتهـــا:  تضمنـــت 
الســـكانية  اإلحصـــاءات  التعـــاون،  مجلـــس 
والحيوية، اإلحصـــاءات االجتماعية، إحصاءات 
الطاقة والمياه، إحصـــاءات التجارة الخارجية، 
ومؤشـــر  القوميـــة،  الحســـابات  إحصـــاءات 
التضخـــم فـــي أســـعار المســـتهلكين«، وكل 
ذلك عبر األرقـــام الموثقة والرســـوم البيانية 

لتوضيحيـــة. ا
بعنــوان:  نشــرة   − أيًضــا   − المركــز  ويصــدر 
»اإلحصــاءات النقديــة والمالية لــدول مجلس 
التعــاون«، وتعرض هذه النشــرة اإلحصاءات 
النقديــة والماليــة في دول المجلــس باحتوائها 
على عدة جــداول تضم أكثر من )36( مؤشــًرا 
عن القطــاع النقدي والمالــي، وتعرض بيانات 
شــهرية وفصلية وســنوية عن نهايــة كل فترة 
باســتخدام العملــة المحلية لــكل دولة، مثل: 
»الموجــودات النقدية، واالحتياطيــات البنكية 
ومســتحقاتها لــدى البنك المركــزي، والودائع 
للقطاعيــن العــام والخــاص، وكميــات النقــد 
المتــداول«، وغيرهــا مــن المعلومــات، فضاًل 
مــن  مختــارة  ونســب  النمــو  معــدالت  عــن 
المكونــات، ممــا يتيح إجراء مقارنــات بين دول 

مجلــس التعــاون الخليجي.
وفــي إطــار تنــوع واتســاع العمــل اإلحصائــي 
المجــال  ففــي  الخليجــي،  اإلحصــاء  لمركــز 
البيئــي المرتبط بحياة كل فــرد يحرص المركز 
علــى إصــدار نشــرة عــن: »إحصــاءات الميــاه 
فــي  يجتهــد  التعــاون«،  مجلــس  دول  فــي 
إنجازهــا المتخصصــون العاملون فــي المركز 
بالتعــاون مــع زمالئهــم فــي أجهــزة التخطيط 
واإلحصــاء فــي الــدول األعضــاء، وهــي نشــرة 

ســنوية تضم خمســة فصول: »موارد المياه 
العذبــة  الميــاه  اســتخراج  المتعــددة،  العذبــة 
واســتخدامها، صناعــة إمــدادات الميــاه، إنتاج 
الميــاه العادمــة ومعالجتهــا، والبنيــة التحتيــة 
لمــوارد الميــاه«، وترتكز في تقســيماتها على  
وجــداول  البيئيــة  اإلحصــاءات  تطويــر  إطــار 
اســتمارة إحصــاءات المياه لشــعبة إحصاءات 
المتغيــرات   وتتضمــن  المتحــدة،  األمــم 
المهمــة إلحصــاءات المياه  لــدى دول مجلس 
التعــاون مبينــة فــي أكثــر مــن ثالثيــن جــدواًل 
مــن جــداول األرقــام واألشــكال البيانيــة التــي 
»كميــات  منهــا:  عــدة،  مؤشــرات  توضــح 
هطــول األمطار، وإنتاج ميــاه التحلية، والمياه 
الجوفية والســطحية، والســعات التصميمية 
للمحطات والســدود، ونســب االســتهالك«.
»األرقــام  عــن:  نشــرته  المركــز   يصــدر  كمــا 
القياســية ألسعار المســتهلكين«، حيث تعتبر 
األرقام القياســـية ألســعار المســـتهلكين من   
يتــم  التــي  المؤشـــرات االقتصاديــة المهمــة 
فــي  اإلحصائيــة  األجهــزة  قبــل  مــن  إعدادهــا 
اســتخدامها  ألهميــة  العالـــم،  دول  مختلــف 
فـــي قيـــاس التضخـــم وتكاليـــف المعيشــة، 
كمــا يعكــس هــذا المؤشــر التغيــر فــي القــوة 
الشــرائية للنقود، باإلضافة إلى إنه يســتخدم 
القوميــة  الحســابات  تقديــرات  إعــداد  فــي 
باألســعار الثابتـــة، وتضمنت النســخة األخيرة 
من هذه النشــرة )28( جدواًل، شــملت العديد 
من الســلع والخدمات األساسية التي تقدمها 
حكومــات الدول األعضاء فــي مجلس التعاون 

للمســتهلكين مــن مواطنيــن ومقيميــن.
مــن  مهمــة  فئــة  عــن  المركــز  يغفــل  ولــم 
وقــدم  المميــزة،  بإصداراتــه  المســتهدفين 
لألطفــال الخليجييــن مجلــة األطفــال »أحمــد 

وســارة في عالم اإلحصاء«، وقد نظم المركز 
خــالل معــرض مســقط الدولــي للكتــاب فــي 
نســخته األخيرة فعالية »اإلحصائي الصغير«، 
المعــرض  فــي  جناحــه  عبــر  المجلــة  مقدًمــا 
بعمليــة تفاعليــة اســتقطبت األطفــال، حيث 
الرقــم اإلحصائــي  يســتعرض هــذا اإلصــدار 
بطريقــة ترفيهية وموضوعيــة تواكب المرحلة 
توعيــة  إلــى  ويهــدف  المســتهدفة،  العمريــة 

الطفــل بالوحــدة الخليجيــة.
إضافــة إلى مــا ذكر، يقــدم المركــز اإلحصائي 
لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربية 
األخــرى،  اإلحصائيــة  النشــرات  مــن  العديــد 
عبــر  منهــا  إلكترونيــة  نســخ  بنشــر  ويقــوم 
موقعــه علــى اإلنترنــت، ممــا يتيــح للمهتمين 
بالشــأن اإلحصائــي الخليجــي االطــالع عليهــا 

بــكل ســهولة.

1
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متابعات

جمع للشمل وتواصل اجتماعي بأهداف علمية وعملية

الملتقى األول لرابطة )خريجي جامعة 
الخليج العربي( في مملكة البحرين

نظمــت جامعــة الخليــج العربــي بالعاصمــة 
لرابطــة  األول  الملتقــى  المنامــة  البحرينيــة 
برعايــة  الماضــي،  أبريــل   13 فــي  خّريجيهــا 
الدكتــور  البحرينــي  والتعليــم  التربيــة  وزيــر 
ماجــد النعيمــي، وبحضــور رئيــس الجامعــة 
الدكتــور خالــد العوهلــي، ونخبة مــن أعضاء 

ومنســوبيها. بالجامعــة  التدريــس  هيئــة 
وشــهد الحفــل حضــور عــدد كبير مــن خريجي 

وخريجــات الجامعــة منــذ تأسيســها، وســط 
أجــواء حميمية جمعت ما يقــارب )500( خريج 
وخريجــة مــن مختلــف تخصصــات الجامعــة 
بين الطــب وعلومه والدراســات العليا الطبية 

والبيئية.
وألقــى الوزير النعيمي خــالل الحفل كلمة قال 
فيها: »إن هــذا اللقاء يجمع خريجي وخريجات 
جامعــة الخليــج العربــي من مختلــف األجيال، 

اإلنجــازات  الســتحضار  فرصــة  ويشــّكل 
التــي حققتهــا هــذه الجامعــة المتميــزة خالل 
العقــود الماضيــة«، مؤكــًدا تشــرف مملكــة 
التعليمــي  الصــرح  هــذا  باحتضــان  البحريــن 
الخليجــي الــذي يجســد وحــدة أبنــاء مجلــس 
وحرصهــا  العربيــة،  الخليــج  لــدول  التعــاون 
واإلمكانــات  التســهيالت  كافــة  توفيــر  علــى 
أعلــى  تحقيــق  علــى  الجامعــة  تعيــن  التــي 

|| المنامة − إذاعة وتلفزيون الخليج
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مخرجاتهــا. وتجويــد  األكاديمــي  األداء  مســتويات 
مــن جانبــه أكــد الدكتــور خالــد العوهلــي، أّن خريجــي الجامعــة 
قّدمــوا إســهامات جليلــة فــي بنــاء وتعزيــز التنميــة فــي دول 
والخليجيــة،  الوطنيــة  األهــداف  وتحقيــق  العربيــة،  الخليــج 
المعــارف  لتبــادل  الخريجيــن  بيــن  التواصــل  ومنّوًهــا بأهميــة 

والتطــّور. التقــدم  لتحقيــق  والخبــرات 
وتلفزيــون  »إذاعــة  لـــ  تصريحــه  فــي  »العوهلــي«  وأضــاف 
الخليــج« أن مــن بيــن أهــداف هــذا الملتقــى المهمــة تّعرف 
التخصصــات  مــن  العربيــة  الخليــج  دول  احتياجــات  علــى 
مــن  الخريجيــن  األبنــاء  مــع  والتواصــل  وغيرهــا،  الصحيــة 
وقــال:  المتكامــل،  المشــترك  العمــل  لتحقيــق  الجنســين 
»ال أحــد يعمــل اليــوم وحيــًدا، فالتعــاون والعمل المشــترك 
وخيــر  اللــه،  حفظهــم  قادتنــا  وتوجــه  عملنــا  أســاس  هــو 
مثــال مــا قــام به ســمو األميــر محمد بن ســلمان آل ســعود 
إطــار  فــي  وأســبانيا  وفرنســا  ألمريــكا  األخيــرة  زياراتــه  فــي 
األفــراد  مســتوى  علــى  مهــم  فالتعــاون  الدولــي،  التعــاون 

والــدول«. والمؤسســات 
وقــد تضمن الحفــل كلمة لرابطــة خريجي الجامعــة ألقاها أحد 
الخريجيــن، وأوضــح فيهــا أن الملتقى جمع شــمل أبنــاء جامعة 
الخليــج العربي ســواء من األطبــاء الذين رفــدوا القطاع الصحي 
بــدول مجلــس التعــاون، أو من حملة شــهادات الدراســة العليا 
مــن خريجــي التخصصــات العلميــة النــادرة كعلــوم الصحــراء 
وإدارة المــواد المائيــة والتقنيــة واإلعاقة والتوحــد والموهوبين، 
لدعــم خطــط  فــي قطاعــات عديــدة  وهــم كوكبــة أســهموا 
التنميــة فــي دولهــم، وتــال الكلمــة عــرض فيلــم عــن إنجازات 
الجامعــة  المهمــة، كمــا تــّم فــي ختــام الحفــل إعــالن الفائزين 

الرابطة. بانتخابــات 
مــن الجديــر بالذكــر أن جامعــة الخليــج العربــي تأسســت عــام 
1980م وهــي تعمــل ضمــن إســتراتيجية ترتكــز علــى تفعيــل 
حضاريــة  أهــداف  خــالل  مــن  المشــترك،  الخليجــي  العمــل 
وجهــة  تكــون  ألن  الجامعــة  وتهــدف  وتنمويــة،  وسياســية 
والتدريــس  للدراســة  العربيــة  الخليــج  دول  ألبنــاء  اســتقطاب 
والعمــل فــي فضــاء واحــد، وقد بلــغ عــدد الخريجين منذ نشــأة 
الجامعــة )4013( خريًجــا وخريجــة، بينما يتواجــد )1556( طالًبا 

وطالبــة حالًيــا علــى مقاعــد الدراســة.
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متابعات

وأكــد وزيــر اإلعــالم ووزير الدولة لشــؤون الشــباب محمــد الجبري، في 
كلمتــه التــي ألقاهــا خــالل حفــل افتتــاح الملتقــى أن مــا يمر بــه العالم 
العربــي مــن تحديــات وتطــورات متســارعة، تفــرض علينــا كإعالمييــن 
الثوابــت  ترســيخ  علــى  العمــل  تخصصــه  مجــال  فــي  كل  ومثقفيــن 
الوطنيــة، بمــا يعــزز النســيج العربــي ويزيــد لحمتــه تماســًكا لمجابهــة 
كافــة األفكار الســلبية التي تحــدق بأوطاننا، وتتخذ من وســائل اإلعالم 
التقليديــة والجديــدة طريًقــا للوصــول إلــى الفكــر المجتمعــي العربــي، 
وبخاصــة قطاعــات الناشــئة والشــباب لتحويلها إلى معــاول هدم بداًل 

مــن أن تكــون ســواعد للبنــاء والتنميــة والتطور.
وأعــرب الجبــري عن ســعادته باختيــار القائميــن على الملتقــى اإلعالمي 
العربــي فــي دورته هــذا العام مســألة مهمــة، أال وهى صناعــة األخبار، 
وتعــدد مصادرهــا، والتأكــد مــن مصداقيتهــا، وتصنيف المضلــل مــن 

الحقيقــي منهــا، مضيفــًا: »هذه المســألة نتعرض لها جميًعــا في كافة 
اختصاصاتنــا ومجــاالت عملنــا، وعلينــا أن نقف ضد الشــائعات الكاذبة 
واألخبــار المزيفــة التي تنخر في جســد حياتنــا وتؤثر في شــبابنا«، داعًيا 
إلــى التمســك بقيم المصداقيــة والشــفافية بحقائــق مجديــة من دون 
تهويــل أو تهويــن ووضع المصلحــة الوطنيــة والعربية فــوق كل اعتبار.

مــن جهتهــا أشــادت األميــن العــام المســاعد لجامعــة الــدول العربيــة 
الســفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة بالجهــود المبذولة للملتقى اإلعالمي 
العربــي، مــن خالل النشــاطات اإلعالمية النوعية التــي ينظمها الملتقى 
الذي يجمع ســنوًيا نخبــة من المفكرين والمثقفيــن واإلعالميين العرب، 

ويســعى إلــى تقريب وجهــات النظر حــول مختلف قضايــا اإلعالم.
وأوضحــت أبــو غزالة أن وســائل اإلعالم تحظى بأهميــة بالغة في وقتنا 
الحاضــر، بخاصــة مع التطــور التكنولوجي الهائل، مشــيرة إلــى أنه بقدر 

في دورته الخامسة عشرة التي عقدت في الكويت
الملتقى اإلعالمي العربي يرصد التحديات 

اإلعالمية في صناعة الخبر

|| الكويت − إذاعة وتلفزيون الخليج

احتضنــت العاصمــة الكويتيــة علــى مدار يوميــن )22 و23 أبريل الماضي( فعاليات الدورة الخامســة عشــرة للملتقى اإلعامي 
العربــي، تحــت رعاية رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ جابر المبارك، وبحضــور نائب رئيس مجلس الوزراء وزيــر الخارجية معالي 
الشــيخ صبــاح الخالــد الصباح، ووزيــر اإلعــام ووزيــر الدولة لشــؤون الشــباب محمد الجبــري، ورئيــس مجلس الشــارقة لإلعام 
الشــيخ ســلطان القاســمي، واألمين العام المســاعد لجامعة الدول العربية الســفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، وبمشــاركة نخبة 
مــن اإلعامييــن والفنانيــن، فضًا عــن األكاديميين وأســاتذة اإلعام، وطلبة كليات اإلعــام في الجامعــات العربية المختلفة.
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مــا أســهمت التكنولوجيــا في تغيير وتيــرة اإلعالم فــي كل المجتمعات 
تســببت فــي نوع مــن الفوضــى حــول مصداقية هــذا الكــم الهائل من 
المعلومــات المتدفقــة بســرعة فائقة بحيــث يصعب تحديــد مصدرها 
األصلــي، الفتــة االنتباه إلــى أن اإلعــالم اإللكترونــي يتميــز بالحرية التي 
يتيحهــا فــي اختيــار الموضــوع، وتحريــر النــص، وســهولة البــث، وقلة 
التكلفــة مــع إمكانيــة تجاهل المصــدر، كما أن تمتعه بســرعة االنتشــار 
وســهولة الوصــول إلى كل األفــراد في مختلف أنحــاء العالم جعل هذه 
المنصات متاحة أمــام كافة االتجاهات واألفكار في المجتمعات، وهو 
مــا أثــر في النخبة في تشــكيل الــرأي العام، وأســهم في ارتفاع نســبة 
انتشــار األخبــار الزائفــة والمعلومــات الخاطئــة، وهي إحــدى التحديات 
الكبيــرة التــي تواجــه وســائل اإلعالم على اختــالف تخصصاتهــا، داعية 
إلــى العمــل بجــد للتصــدي لألخبــار المضللــة والكاذبــة التــي أضحــت 

تشــكل خطًرا يهــدد المجتمعــات العربية.
بــدوره اســتعرض األميــن العــام للملتقــى اإلعالمــي العربــي ماضــي 
الخميــس، مســيرة الملتقــى، موضًحــا أنهــا امتــدت لنحــو )15( عاًمــا 
ــا مــن دون فائــدة، ولــم تكــن ســنوات  ـُ مضــت، لكنهــا لــم تمــض عبثـ
ضائعــة، بل هي ســاعات وأيام وشــهور وســنون رســخت هــذا الكيان 
الــذي حظي بدعــم ورعاية القيادة السياســية فــي دولة الكويــت، عالوة 
الــذي اســتمر عاًمــا بعــد عــام  علــى دعم الجامعــة العربيــة للملتقــى 
منــذ انطالقته، ونشــرف بالشــراكة اإلســتراتيجية مــع قطــاع اإلعــالم 
واالتصــال فــي العديــد مــن األنشــطة والفعاليــات التــي نقيمهــا فــي 

مختلــف الــدول العربيــة.
من جانبه ألقى ضيف الشــرف رئيس مجلس الشــارقة لإلعالم الشــيخ 
ســلطان القاســمي كلمة أكد فيها أنه يجب معالجة األخبار الكاذبة التي 
تزايد انتشــارها مع االنفتاح التقني، وتوســع ســيطرة وســائل التواصل 
االجتماعــي والخلــط الشــائك بينها وبيــن اإلعالم الجــاد والملتزم الذي 
العالميــة تؤكــد أن  التقاريــر  القوانيــن واألنظمــة، موضًحــا أن  تحكمــه 
األخبــار الكاذبــة تنتشــر بســرعة أكبــر مــن الحقيقيــة وقدرهــا الباحثــون 
بنحــو ســبعين بالمئــة، عبــر أحــد منافــذ التواصــل االجتماعــي من خالل 
مــا ينشــره األفراد، مما يقودنا إلى ســؤال جوهري ومهــم: كيف نواجه 

هــذه الحقيقة؟ وما ُســبل التصــدي لها؟.
وأوضــح الشــيخ ســلطان أن مــن المؤثــرات الســلبية التــي تســبب 
فيهــا انتشــار األخبــار الكاذبــة اتســاع رقعــة القائميــن علــى العمليــة 
اإلعالميــة لتصبــح لألســف الشــديد »مهنة مــن ال مهنة لــه« وظهور 
مــا يســمى بدخــالء المهنة الذين لجــأوا إلى المنافســة غيــر المتكافئة 
لجــذب  المغلوطــة  والحقائــق  والمعلومــات  الشــائعات  بنشــر 

الجمهــور.

فعاليات الملتقى
شــهد الملتقى على مدار يومين إقامة العديد من الجلســات النقاشــية 
التــي ركــزت على موضــوع األخبــار المضللة ومصــادر األخبــار، وكيفية 
حملــت  التــي  األولــى،  الحواريــة  الجلســة  ففــي  اإلشــاعة،  مقاومــة 
عنــوان: »الثقافــة فــي اإلعــالم ومصــادر المعلومــات ومقاومــة األخبار 
حكوميــة  خطــط  وضــع  ضــرورة  إلــى  المتحدثــون  أشــار  التضليليــة« 
للتصــدي لألخبار المغلوطة بشــكل مهني، واتبــاع المصداقية وتطبيق 

القوانيــن المنظمــة لمواقــع التواصــل االجتماعــي.
وانعقدت الجلســة الثانية من الملتقى بعنوان: »قوة التأثير في وسائل 
التواصل االجتماعي« بمشــاركة عدد من مشــاهير »السوشــال ميديا« 
فــي دولــة الكويــت والمملكــة العربيــة الســعودية، وأجمــع المتحدثــون 
فــي الجلســة على المســؤولية المشــتركة بيــن الحكومة واألســرة على 
االســتخدام األمثــل لمواقــع التواصــل االجتماعــي، مطالبيــن بالتوعية 
علــى كافــة األصعدة ووضــع ميثاق شــرف أخالقي لالســتخدام األمثل 

والشــبكات. المواقع  لهذه 
أما الجلســة الثالثــة فحملت عنوان: »تجربتي فــي البرامج التلفزيونية« 
بمشــاركة عــدد مــن اإلعالمييــن واإلعالميــات مــن الكويــت واإلمــارات 
ولبنــان ومصــر، وأجمــع المتحدثــون فيهــا علــى ضــرورة تحــري الدقــة 
والمصداقيــة والموضوعيــة فــي تقديــم البرامــج، إضافــة إلــى ضرورة 
تســويق البرامــج التلفزيونيــة عبــر مواقــع التواصــل، وليــس االعتمــاد 
عليهــا كمصــدر للخبر، رافضيــن في الوقت ذاته اإلســاءة أو التعصب أو 

التطــرف أو الســب والقــذف فــي العمــل اإلعالمي. 
وجــاءت الجلســة الرابعــة بعنــوان:  »اإلعــالم تحديات راهنة ومســتقبل 
مجهــول« وشــارك فيهــا عــدد مــن الــوزراء الســابقين واألكاديمييــن من 
الكويت واألردن وليبيا والمملكة المغربية، وأشاروا خاللها إلى أن اإلعالم 
يواجــه العديد من التحديات، من أهمهــا: المصداقية والمهنية والتدريب 
والتمويــل وغيرها مــن التحديات األخــرى، موضحيــن أن الحكومات في 
حاجــة إلى إعالم مســؤول يسترشــد بالقوانيــن والتشــريعات، مطالبين 

في الوقــت ذاته بضــرورة تعزيز أخالقيــات المهنة. 
الجلســة  بانعقــاد  العربــي  اإلعالمــي  الملتقــى  فعاليــات  واختتمــت 
الخامســة التــي حملت عنــوان: »اإلعالم فــي عالم متغير«، وســلطت 
الضــوء علــى واقــع اإلعــالم الرســمي كمصــدر للمعلومــات واألخبــار، 
وأكد المشــاركون في الجلســة أن مواقع التواصــل االجتماعي أصبحت 
واقًعــا ملموًســا يجــب مواكبتــه والتعامــل معه، لــذا يجب االعتــراف به 
وتنظيمــه واألخــذ بــه باالعتمــاد علــى العلــم والمهنيــة، داعيــن األجهزة 
الرســمية إلى اتباع الشــفافية، واتبــاع المصداقية في إعطــاء المعلومة 

حجبها. وعــدم 
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على الرغم من األزمات االقتصادية والتغيرات 
االجتماعية التي يعيشها العالم

برامج وقنوات الطبخ 
تحافظ على حضورها 

على مائدة المشاهدين
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|| إذاعة وتلفزيون الخليج – عماد عبدالمحسن

الشــهير  الفرنســي  الطاهــي  توفــي  عندمــا 
بوكــوز، نعاه الرئيس الفرنســى، وقال: »اســمه 
وحــده كان يختصــر المطبــخ الفرنســى بســخائه 
واحترامــه للتقاليــد وأيضا بحســه اإلبداعى، فن 
الطهي الفرنســى يفقد أســطورة أحدثت تحواًل 
عميقــًا فــى هــذا المجــال«. وأضــاف »الطهــاة 
يبكــون فى مطابخهم، فى اإلليزيه وســائر أنحاء 

فرنســا، لكنهــم ســيواصلون عمله«.
فــي  مؤثريــن  الطهــاة  يكــون  أن  يمكــن  هكــذا 
بادهــم، أو باألحــرى يتحــول بعضهــم إلى رموز 
شــأنهم شــأن العلمــاء والمفكريــن والمبدعين.
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الموائد تسهم في القرارات المصيرية
كــم مــن اتفاقيــات مصيريــة بيــن الــدول، عقــدت علــى مائــدة عشــاء، 
وكــم مــن قائمة طعام أعــدت وروجعت من قبل مســئول رفيــع، وفقًا 

لجنســية الضيــف ورغباتــه الخاصــة فــي الطعام.
لكــن الموائــد ومفاهيمهــا وقيمتها تتســاوى فــي النهاية، ســواء تحلق 
حولهــا البســطاء يأكلــون الطعــام المهمــش، أو اختــص بهــا األثريــاء 
فصــارت مكتظــة بما هــو معلــوم أو ال يعرفــه غير الخاصــة من طعام 

الكبار.

البساطة في البدايات
قبل انتشــار الـــ »ســتااليت«، كانــت القنوات األرضيــة باعتبارهــا تابعة 

للدولــة، تهتــم بــكل مــا يعمل علــى خدمة المشــاهدين. 
فــي فتــرة الصباح كانــت البرامــج الرياضيــة، وبرامج األطفــال، وبرنامج 

. للطبخ
كان ديكــور هــذه البرامــج بســيطًا، يوحــي بمكونــات المطبــخ المعتــاد 
الموجــود داخــل منــازل الطبقة الوســطى، أما المقدم فهو »شــيف«، 

يشــرح مكونــات »طبــق«، أو »اثنين« علــى األكثر.
يجــدن  ممــن  »الطبــخ«،  فقــرة  انتظــار  فــي  البيــوت  ربــات  تجلــس 
القــراءة والكتابــة لديهــن دفتــر خاص يســجلن المكونــات التــي يذكرها 
هــذه  لحفــظ  ذاكرتهــن  فيحفــزن  منهــن،  األميــات  أمــا  »الشــيف«، 

المكونــات.
كانــت الوســيلة األكثر انتشــارًا في تلــك الفترة كتب الطبــخ، في مصر 
علــى ســبيل المثــال كان كتــاب »أبلــة نظيرة« هــو عامل مشــترك في 
»شــوار« العــروس، وهــو كتــاب يضــم عــددًا البــأس بــه مــن وصفات 

الوجبــات، وانتشــرت عربيًا كتــب الطهــاة اللبنانيين.
دخــل »الســتااليت«، وبــدأت القنــوات الفضائيــة العربيــة تنتشــر على 
اســتحياء، عــدد قليــل يســتأثر بنســب المشــاهدة، وظهر على شاشــة 
قنــاة »دبي« برنامج »الشــيف أســامة«، والــذي يعد من أوائــل البرامج 
التــي عرضــت أكالت للمطابــخ األوروبيــة، وغيرها مــن دول العالم، ثم 
تغيــر الديكــور فــي هــذا البرنامــج وأصبــح أكثــر اختالفــًا فــي التصميم 
الحديــث، وعناصــره المتطورة مــن أجهــزة كهربائية، وأفــران، وأدوات.

قناة  على  الــدار«  »صباح  الطبخة؟.. في  شو 
أبوظبي

فــي تلك الفترة حرصــت الفضائيات علــى بث فترة صباحيــة مفتوحة، 
تمتــد لعــدة ســاعات، يتخللهــا حــوار مــع »شــيف« يجيــب عــن بعــض 
أســئلة المشــاهدين حول مقادير بعض األطعمة، ولكن هذه الجرعات 
كانــت تتم وفقًا »لمقادير« تشــبه مكونــات الطعام الــذي ال ينفع معه 

زيــادة في عنصــر وإال »خربــت الطبخة«.
مــن البرامــج الصباحيــة المتميزة فــي الفقــرات المتعلقــة بالمأكوالت، 
برنامــج »صبــاح الــدار« الــذي يبــث عبــر قنــاة أبوظبــي، وفيــه فقرتيــن 

هما: للطبــخ 
- مطبخنــا غيــر: يقدم مرتيــن في األســبوع، األولى أطبــاق من جميع 	 

أنحــاء العالم العربــي، واألخرى مخصصــة للحلويات.
- شــو الطبخــة؟: فقرة طبــخ مختلفة فيهــا تحدي، تقــوم على وضع 	 

مكونــات مختلفــة في صندوق مغلــق يتم فتحها ألول مــرة مع الطباخ 
على الهواء وعليه اســتخدام جميــع المكونات.

الكاتبــة اإلماراتية ميــرة العجماني تعلق قائلة: »لســت ضد كثرة برامج 
الطبــخ، لكننــي ضد المبالغة في إعــداد هذه األطباق«.

واعتبــرت العجمانــي أن هــذه الكثافة الزائــدة في برامج الطبخ تســببت 
فــي ضيــاع هويــة األطبــاق الشــرقية، مشــيرة إلــى أن بعــض األطبــاق 

جميلــة بكالســيكيتها، وهــي ميــراث األمهات.
الصحــي،  األكل  إعــداد  طــرق  تقديــم  مــع  بأنهــا  العجمانــي  وتنــوه 
فوائدهــا  البعــض  يجهــل  التــي  الغذائيــة  المــواد  بعــض  واســتخدام 
وآثارها اإليجابية على جســم اإلنســان، مستشــهدًة بكم االكتشــافات 
المتعلقــة بقــدرة بعض الخضــروات أو الفواكه على اإلســهام في عالج 
بعــض األمــراض المســتعصية، مضيفــة: »هنــاك خلطــات بمقاديــر 
معينــة لبعــض الحبــوب، تزيد مــن بعــض الفيتامينات في الجســم«.

المرأة سيدة برامج الطبخ الخليجي
قصــص وحكايــات حــول ســيدات خليجيات يقمــن بدور الشــيف، من 
الملفت للنظر بينهن »الشــيف« بســمة الخريجي، التــي قدمت مؤخرًا 

سليمان حسام 
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علــى قنــاة SBC الســعودية الجديــدة برنامــج »لقمة وبســمة«، بســمة 
الخريجــي درســت إدارة األعمــال، ولكنهــا حققــت شــهرتها فــي الطهي 
عبــر مواقــع التواصل االجتماعــي، من خــالل وصفاتها المميــزة، إلى أن 
انتقلــت إلــى تقديــم برامج الطهي على الشاشــة، وبالطبع فإن بســمة 
الخريجــي نمــوذج جديد من حيث أســلوب تقديــم البرنامــج واألطعمة 

تتناولها. التــي  الصحية 
فــي ذات الســياق بزغ نجــم الطاهية الســعودية »ضحى العطيشــان« 
التــي كســرت الصــورة النمطية عــن الطهــاة، حيث تعمل فــي مطعم 

راق بالريــاض، وتتميــز بتقديــم أكالت مبتكرة.
أمــا برنامــج »أســرار المطبــخ الخليجــي« الــذي قدمتــه وفــاء الكنــدري 
وذاع صيتــه فــي دول الخليج عبــر قناة »فتافيــت«، فهو متخصص في 
األكالت الخليجيــة التقليديــة، وكيفيــة تطويرهــا من خــالل اإلضافات.

القنوات الكويتية األقدم في االهتمام ببرامج 
الطبخ

علــى الرغم مــن أن منال العالــم أردنية الجنســية إال أنهــا خليجية الروح 
والهــوى، عاشــت طفولتهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وفــي 

المرحلــة اإلعداديــة )المتوســطة( أحبــت حصــة التدبيــر المنزلي.
ومــن الســعودية إلــى الكويت التي شــهدت بداية مســيرتها االحترافية، 
حيــث قدمــت دورات متخصصــة فــي فــن الطهــي منــذ 1995م حتى 
عــام 2002م الــذي كان أيضــًا الجســر الــذي عبــرت عليــه إلــى البرامج 
التلفزيونيــة التــي اســتهلتها من تلفزيــون دولة الكويت ســنة 2002م، 
ثــم انتقلــت إلى قنــاة الـ mbc التي فتحــت لها أبواب الشــهرة من خالل 
برنامــج »مطبــخ منــال العالــم« والــذي أعدتــه وقدمتــه بنفســها ســنة 

2003م، ثــم عــادت إلــى الكويت من خــالل قنــاة »الــراي« الكويتية.
تقــدم العالــم حاليــا برنامجــًا يوميــًا علــى قنــاة »أبــو ظبــي« الفضائية 
بعنــوان »مطبــخ منال العالــم«، وهو برنامــج يومي تعــرض من خالله 
أشــهى أطبــاق الطعــام العربية والغربيــة باإلضافة إلــى نصائح في فن 

واالتيكيت. الطهــي 
بعــد أن كان كتــاب منــال العالــم هــو األشــهر عربيــًا في مجــال الطبخ، 
فالجديــد بالنســبة لها أنها أصبحــت نجمة التطبيقات اإللكترونية ســواء 

المتعلقــة بتطبيقــات الهواتــف المحمولــة، أو البرامــج التفاعليــة التــي 
تتيــح الحوار المباشــر مع الجمهور، بل إن بعــض التطبيقات تجعل هذا 
الحــوار حصريــًا لبلــد بعينــه دون اآلخر، وكذلــك فإن الموقــع اإللكتروني 

المتعلــق بهــا يعد عالمــًا ضخمــًا مليئا بالوصفــات واألفكار.
وبرصــد تعــداد متابعــي صفحتهــا علــى الفيس بــوك فقد بلــغ عددهم 

3,474,410 متابعــًا.

العوائد االقتصادية من قنوات الطبخ
دخلــت برامــج الطبــخ فــي صناعــة اإلعــالم واقتصادياته بشــكل كبير، 
فبعــد أن كانــت مجــرد فقرة فــي برنامج، تحولــت إلى برامج مســتقلة، 
وعندمــا الحــظ المنتجــون أن هنــاك نوًعــا مــن المعلنيــن يهتــم بظهور 
منتجاتهــم فــي فقــرات التنويــه الخاصــة بهــذه البرامج، ظهــرت فكرة 
إنشــاء قنــوات متخصصة في الطهــي، كان من أولها قنــاة »فتافيت«، 
ثــم شــاع األمــر، فأصبح هناك رعــاة لهــذه القنــوات، وازداد اإلقبال من 
صنــاع المــواد الغذائيــة بكافــة أشــكالها، وأصبــح التنافــس أيًضــا علــى 
اســتقطاب أكبــر عــدد مــن المشــاهدين، فهناك مــن يخاطــب الطبقة 
األرســتقراطية، مــن خالل عــرض المأكــوالت األوروبية، وعلــى الجانب 
المثــال  ســبيل  علــى  ومنهــا  البســيطة،  الفئــات  يخاطــب  مــن  اآلخــر 
برنامــج »علــى قــد اإليد«، الذي يذاع على قناة »ســي بي ســي ســفرة« 
المصريــة، ومــن هنــا ارتفعــت أجــور مقدمــي هــذه البرامــج وازدادت 
المنافســة علــى التعاقد مع نجومهــا، فعصر اإلعــالم الجديد يبحث عن 
ــا فإن المعلن  النجــاح ومعايير النجــاح تقاس بالعائــد المادي، وتلفزيونيًّ

هــو الركيــزة األولــى التي يهتــم بهــا المنتجون.
ولــم يتوقــف األمــر عند هــذا الحد، بــل انتشــرت التطبيقــات المتعلقة 
بالطبــخ مــن خــالل الهواتــف المحمولــة، وهــي طريقــة أخــرى لتحقيق 
أربــاح ماليــة كبيــرة، ومــن بين أشــهر هــذه التطبيقــات »شــهية« الذي 
.i Tunesو  ،Google Play  يضــم أشــهر المأكوالت العربية، ويتاح عبــر

اإلعالم والطهي
يرى حســام ســليمان رئيس مجلــس إدارة جمعية الطهــاة المصريين، 
أن وســائل اإلعــالم أســهمت في نشــر الوعــي والمعلومــات المتعلقة 
هــذه  تناقــل  أن  إلــى  وأشــار  الســليمة،  بالطــرق  األطعمــة  بطهــي 

القرماوي فتحي 

حالق الطاهي الفرنســي بوكوزمطيعة 
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ملف خاص

المعلومــات يســهم فــي زيــادة ثقافــة المجتمــع مــن ناحيــة التغذيــة 
الســليمة.

وأكــد ســليمان علــى أهميــة مراعــاة األمانــة والمصداقية فيمــا يقدم 
مــن أفــكار ومعلومــات متعلقة بطــرق طهــي األطعمة؛ ألنهــا تحظى 
بمتابعــة شــرائح متنوعة، من الكبار والصغار وربــات البيوت، وصار كل 

فــرد يفرغ لها مســاحة مــن الزمــن لمتابعتها.

دخالء المهنة يتسللون عبر الفضائيات
بعقــول  االتجــار  بغــرض  تكــون  التــي  البرامــج  مــن  ســليمان  وحــذر 
المتلقيــن، منوهــًا بظهــور دخالء على هــذه المهنة، من الذيــن ال تتوافر 
لديهــم الخبــرة الكافية، وهو مايــؤدي إلى تقديم معلومــات مغلوطة، 

أو خاطئــة. 
ولــم ينف ســليمان أن مدعي الخبرة والكفاءة يتســببون فــي زيادة أعباء 
األســرة، خاصة أن رغبة ربة األســرة تزداد في تطبيــق بعض الوصفات 
غيــر الصحيحــة وغيــر المتقنــة، وتبــوء نتائــج هــذه الوصفات بالفشــل، 
وهــو ما يتســبب فــي إهدار المال، بســبب زيــادة المقاديــر التي تعرض 
فــي هــذه البرامــج والتــي تكــون أكبــر بكثيــر مــن االحتيــاج، وينتــج عنها 

أيضــًا هــدر فــي األطعمة وزيــادة في الفاقــد منها.

تنقية برامج الطبخ
  وحــول دور جمعيــة الطهــاة المصرييــن فــي الحفــاظ علــى مصداقيــة 
مــا يقدم فــي البرامــج التلفزيونية، أوضــح ســليمان أن الجمعية تعمل 
جــادة علــى محاربــة ومواجهــة كل مــا ينــال مــن ســمعة هــذه المهنــة، 
معربــًا عــن أملــه فــي وضــع إطار للتعــاون مــع الهيئــة الوطنيــة لإلعالم 
لوضــع ضوابــط تحد من نشــر البرامــج التي تســيء إلى مهنــة الطهي، 
مســتدركًا بقولــه: »إن البرامــج الســيئة اســتثناء، ولكــن هنــاك الغالبية 
العظمــى مــن البرامــج التــي يقدمهــا متخصصــون يحظــون بمتابعــة 
المشــاهدين فــي مصر والعالم العربي، وما ال شــك فيــه أنه يوجد كثير 
مــن الطباخيــن المتخصصيــن يقومــون بتقديــم برامــج طهــي مفيــدة 
تلقــى قبواًل شــديدًا لــدى المشــاهدين أيا كانــوا، في مصــر أو في بقية 

الوطــن العربــي ونحن أيًضــا نســتفيد منهم«.

الرواية في برامج الطبخ
التــي  علــى الجانــب اآلخــر تقــول الكاتبــة المصريــة ســعاد ســليمان، 
تشــارك فــي برنامــج »شــارع شــريف« علــى قنــاة النهــار المصريــة، 
إن أهــم مــا يميــز البرنامــج أنــه ال يهتــم بتقديــم أفــكار جديــدة متعلقة 
بالمأكــوالت، بــل يقــدم »خلطــة« متنوعــة، وتضيــف: »عندمــا عرض 
علــّي اإلعالمــي شــريف مدكــور المشــاركة في برنامجــه أصابتنــي حالة 
مــن الدهشــة، فأنــا كاتبــة روائية، ومهتمــة بالتاريــخ والتراث الشــعبي، 
لكنــه أوضــح لي أنه يريد أن يقدم للمشــاهد معلومــات تاريخية وتراثية 

عــن شــخصيات ورمــوز أثــرت فــي تاريــخ البشــرية وحضاراتها«. 
تســترجع ســعاد ســليمان البرامــج التــي كانت تــذاع على القنــاة األولى 
المصريــة، قبل انتشــار الفضائيات، وتشــير إلى أن البرامــج الصباحية، 
ومنهــا أحــد البرامج التي كانــت تقدمها المذيعة ســامية شــرابي، كانت 
تناقــش كل مــا يختــص بالمرأة، مثــل آخر صيحــات األزياء فــي العالم، 

ونصائــح للتعامــل مع الطفل، إلــى جانب ما يتعلــق بالمطبخ المصري 
والعالمــي، وتســتطرد موضحــة أن البرنامــج اإلذاعــي الشــهير »ربــات 
البيــوت« الــذي كانــت تقدمــه اإلذاعيــة الرائــدة صفيــة المهنــدس، كان 
يقــدم النصائــح للمــرأة المصريــة فــي شــتى اهتماماتهــا، ولــم تكــن 
هــذه البرامــج أو غيرها معنية باإلســهاب في وصفــات المأكوالت دون 
غيرهــا، وأكــدت ســليمان أنهــا تؤيد هــذا النوع مــن البرامــج؛ ألنه يهتم 
بالثقافــة العامــة، التي يمكــن أن تجذب اهتمام المــرأة والرجل على حٍد 

ســواء لمتابعــة البرامج.
وبالعــودة إلــى برنامج »شــارع شــريف« تقــول ســليمان: »إن البرنامج 
أصبــح وســيلة لتحفيــز المتميــزات فــي كافــة المجــاالت، مــن خــالل 
اســتضافة أطفــال المــدارس المتميزيــن فــي مجــال بعينــه، والفــرق 
الموســيقية الشــابة، ليصبــح بحــق شــارعًا بــكل مــا يحتويــه مــن تنــوع 

وزخــم«.
وال تنفــي ســليمان أن ظاهــرة القنــوات المتخصصــة فــي الطبــخ، لــم 
تكــن لتنتشــر إال بســبب إقبــال المعلنيــن، وهــو مــا يعنــي تحقيــق أرباح 
تحفــز المنتجيــن، وبالتالــي فإن هــذه القنوات تســتهدف تحقيــق عوائد 
ماديــة تميــز هــذه القنوات عن غيرهــا، الفتًة النظــر إلى أن عــدد القنوات 
المتخصصة فــي المأكوالت يزيد في مصر بمفردهــا على »5« قنوات. 

برامج الطبخ والوجبات السريعة
مــن جهتهــا تؤيــد الكاتبــة والشــاعرة اللبنانية ريما شــهاب انتشــار هذه 
البرامــج، معتبــرًة أنهــا تســهم فــي عــودة المــرأة إلــى المطبخ بــداًل من 
ظاهــرة االعتماد على الوجبات الســريعة، والـ»ديليفري«، لكنها تفضل 

أن تهتــم هــذه البرامج بــاألكالت المحليــة التقليدية.
وحــول المقارنــة بيــن الكتــب والبرامــج المتخصصــة في هــذا المجال، 
تشــير شــهاب إلــى أنهــا تأثرت كثيــرًا بكتــاب »ألف بــاء الطبــخ« تأليف 
حــد  علــى  ألنــه  بالكتــاب  اهتمامهــا  ســبب  مرجعــًة  كمــال،  صــدوف 
شــرحها  يتــم  وصفاتــه  أن  موضحــة  أمــي«،  طبــخ  »يشــبه  وصفهــا: 
بأســلوب ســهل، واضح، مباشــر، وخال من التعقيد، لذا فهي ال تحتاج 

الــى وقــت طويــل لتحضيرهــا.

فرصة للتنوع واالستثمار
وتــرى اإلعالميــة اللبنانيــة مطيعــة حــالق أن هــذه البرامــج تعــد شــيئًا 
إيجابيــًا، مــن حيث تعــّرف المطبخ العربــي، أو األجنبي، مشــيرة إلى أن 
هــذه البرامــج تتيــح للمــرأة أن تنــوع مــن الوجبــات التــي تقدمهــا، أو أن 
تســتخدم إضافــات جديــدة لوجبــات كانت تنجزهــا بطريقــة مختلفة.

وتشــير حــالق إلــى أن بعــض ربــات البيــوت أصبحــن يقمــن بتســويق 
بعض المأكوالت لبيعها للنســاء العامالت، بــداًل من الوجبات الجاهزة، 

اللبنانية مطيعة حالق: قنوات  الكاتبة 
الرياضة  قــنــوات  مثل  مثلها  الطبخ 

غير مستغرب. أمٌر   .. والدراما 
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وبعضهن يســتعن بهــذه البرامج لنقــل الوصفات المناســبة لما يقدمن 
مــن مأكوالت.

وال تــرى حالق فــي وجود قنــوات مختصة في المأكــوالت أي عيب، بل 
تعتبــره أمــرًا غير مســتغرب، وتقــول: »كمــا أن هناك قنــوات رياضية، 
وأخــرى للمسلســالت، فمــا المانع في أن تكــون هناك قنــوات تتعلق 

بالطبخ؟!«.

برامج الطبخ تزيد االستهالك
علــى النقيــض، هاجمــت اإلعالميــة المصريــة بســنت حســن مقدمــة 
البرامــج،  هــذه  المصريــة،  الفضائيــة  علــى  للجــدل«  »مثيــر  برنامــج 
معتبــرًة أنهــا تزيــد مــن آفــة المجتمــع االســتهالكي الــذي ينطبــق على 
عالمنــا العربــي، وتقــول: »إنها برامج تســعى إلــى ملء البطــون، وخواء 
النفــوس« بــل إنهــا توجــه أصابــع االتهــام لهــذه البرامــج كونهــا تفــرغ 
النفــس البشــرية، وتشــغلها عّمــا يجب أن يرتقــي بالعقــول، معتبرة أن 
االهتمــام الزائــد عن حاجة اإلنســان بمأكله ومشــربه، يســهم في حالة 

التســطيح الفكــري التــي تصيــب األجيال الشــابة.

برامج عالمية
الشــيف المصــري فتحــي الفرمــاوي الــذي يقيــم فــي إيطاليــا ويعمــل 
ا،  باألكاديميــة المصرية للفنــون بروما يقول: »هذه البرامــج نراها عالميًّ
وليســت اختراعًا عربيــًا، بل أصبح لبعض البرامج نســخ عديدة بمختلف 

اللغات فــي العالم«.
العــرب«  شــيف  »ماســتر  برنامــج  المثــال  ســبيل  »علــى  ويضيــف: 
مقتبــس مــن برنامــج مســابقات أجنبــي خــاص بطهــي األطعمــة، من 
بالتلفزيــون  القنــاة األولــى  أذيــع علــى شاشــة  الواقــع،  نــوع تلفزيــون 
الســعودي، وانطلقــت أولــى حلقاتــه فــي 2014م، وتــم اســتخدام 
  "Top Chef" أضخــم اســتديوهات لتصويــر البرنامج، وكذلك برنامــج
علــى قنــوات إم بي ســي، وهــو النســخة العربيــة لبرنامــج أمريكي من 
نوعيــة تلفزيــون الواقــع أيضــًا، أذيعــت أولــى حلقاتــه عــام 2006 على 
قنــوات )Bravo( وحظي البرنامج بمتابعة كبيرة كونه يضم مســابقات 

الطبخ«. حــول مهــارات 

المأكوالت التراثية والتميز عن المطابخ األخرى
ويرفــض الفرمــاوي مبالغــة هــذه البرامــج فــي التقليد، ويقــول: »نحن 
لــم نلتفــت إلــى إمكانيــة اســتغالل برامــج الطبــخ فــي تصديــر شــيئ 
تراثــي شــائق عــن العــرب«، ويضيف: »فــي العالــم العربــي مأكوالت 
تراثيــة عريقــة، مــن الممكن أن تصنــع برامــج محلية وعالمية، تســتعيد 
هــذا الثــراء محليًا، وتصــدر عالقة هــذه األطعمــة بالمواطن فــي عالمنا 

العربــي، فنحــن لنــا مأكــوالت شــتوية، وأخــرى صيفيــة، لدينــا حبوب 
تتمنــى بعــض الدول أن تتوافــر لديها، لدينا أيضًا قصــص تراثية خلف 
العديــد من نوعية هذه األكالت«، مشــيرًا إلــى أن أنجح المأكوالت التي 

يقدمهــا فــي إيطاليــا هي أطبــاق »الكشــري، والطعميــة، والفول«.
ويتذكــر الفرمــاوي أمســية تم خاللهــا تقديم »طبــق أم علي«، شــارك 
فيها مع طباخة إيطالية، وبجانب شــرحه لمقادير هذا الطبق، كان هناك 

حديــث حــول تاريخ هــذا الطبق، وأســباب إطالق هذا االســم عليه.

نجوم المهنة
وبالعــودة إلــى البرامج المصريــة فالملفت أن مقدمي هــذه البرامج من 
المصرييــن أصبح بعضهــم نجمًا على الشاشــة الصغيــرة، له جمهوره 
ومريــدوه، وصــارت لهــم مقوالتهــم الشــهيرة أيضــًا، مثــل الشــيف 
حســن الــذي يقدم برنامجه عل قناة »إم بي ســي مصــر«، والذي يكرر 
جملــة »يــا تركاتــك يا حركاتــك«، أما الشــيف شــربيني الــذي يعد أحد 
نجوم »ســي بي ســي ســفرة« فيتــم التعامل معه كمقــدم برامج من 
العيــار الثقيــل، وتعلــم ابنــه عــالء الصنعــة ذاتهــا ليقــدم أيضــًا برنامجًا 

مماثــاًل على قنــوات النهار.
برنامجــًا يوميــًا منــذ  الذيــن يقدمــون  الطهــاة  أن بعــض  الواقــع  لكــن 
ســنوات، بــدأت أفكارهــم تتســرب وتتجمــد، وهــو مــا جعلنــا نالحظ 
أنهــم يحاولــون اختــراع مكونــات جديــدة، وإضافــة أخــرى علــى بعض 
األطعمــة، بشــكل يوحــي بعشــوائية كبيــرة فــي المكونــات، وتجاهــل 
كامــل للحديــث الســائد حــول األطعمة الصحيــة التي تناســب أمراض 

العصــر، ولــم تعــد المنــازل خاليــة منها.
وعلــى الصعيــد الدولــي فــإن الصــراع الحالــي، يتمثل فــي وضع بعض 
بمنظمــة  العالمــي  التــراث  الئحــة  علــى  الــدول  تميــز  التــي  األطعمــة 
اليونســكو، وقامــت المنظمــة باالعتــراف بالبيتــزا اإليطاليــة ووضعهــا 
عــام  نهايــة  فــي  لليونســكو  التابــع  المــادى  غيــر  التــراث  علــى الئحــة 
2017م، ولحقتهــا فرنســا علــى نفــس الخطــى بحلــول هــذا العــام، 
عندمــا قــام الرئيــس الفرنســى إيمانويــل ماكــرون بحملة لدعــم الخبز 
الفرنســي )المعــروف باســم الباجت الفرنســى( لضمه لقائمــة التراث 

الثقافــي غيــر المــادى باليونســكو.

الطبخ في الرسوم المتحركة
فــي فيلــم الرســوم المتحركــة الشــهير »الفــأر الطبــاخ«، يظهــر الفأر 
بصحبة ُملِهمه »الشــيف جوســتو« في أغلب المشــاهد، حيث يرافقه 
خيــال هــذا الرجــل فــي كل مــكان ليدفعه إلــى ممارســة هوايــة الطبخ 
التــي يحبهــا، وبالفعــل ينجــح هــذا الطبــاخ الكبير، الــذي تــرك مطعما 
ضخمــا ومعروفــا فــي فرنســا، فــي مســاعدة فــأر صغيــر ليصبــح أحد 

أهــم الطهــاة فــي باريس.
هــذا الفيلــم الذي يتســخدم الرســوم المتحركــة يحمل معــاٍن كثيرة، 
أهمهــا أن بإمــكان أي عبقــري أن يجعــل من أصغــر الكائنــات عباقرة إذا 

مــا منحهم مــا لديه مــن علم.

المصريين:  الــطــهــاة  جمعية  رئــيــس 
مع  تفاهم  ــار  إط وضــع  إلــى  نسعى 
من  للحد  لــإلعــالم  الــوطــنــيــة  الهيئة 

المهنة. على  الدخالء 
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اإلعالم السياحي ودوره في تحقيق 
)الجزء الثاني(التنمية المحلية

|| أ. د. فايزة يخلف
كلية علوم اإلعام واالتصال - جامعة الجزائر

مقدمة 
تتمــة لمــا تطرقنــا إليــه فــي الجزء األول من دراســة: »اإلعــام الســياحي ودوره في تحقيــق التنميــة المحلية«، وبعــد أن ركزنا 
علــى المدخــل المفاهيمــي المتعلــق بالســياحة ومــا يتصــل به من مدلــوالت خاصة بمفهوم الســائح وكــذا المنتج الســياحي، 
باإلضافــة إلــى تعريــف اإلعــام الســياحي، نســلط الضوء في هــذا الجزء على إســهامات هــذا النوع من اإلعــام المتخصص 

فــي تحقيــق التنمية وتشــجيع االســتثمار اإليجابي في مجــاالت الصناعة الســياحية.
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االعالم السياحي وقضايا التنمية المحلية
يــراد بمفهــوم التنميــة لغة: تلــك العملية التــي تعكس مســتوى النمو 
الطبيعــي فــي مراحــل متتالية، كما تعنــي − أيًضا − التطــور في مراحل 

متعددة)1(.
وهــي اصطالًحا: تشــير إلــى عملية ديناميكيــة تتكون من سلســلة من 
التغيــرات الوظيفية فــي المجتمع وتحــدث عن طريق التدخــل اإلداري، 
والتوجيه لطاقات المجتمع البشــرية لتفاعلها مــع عوامل البيئة، بهدف 

زيــادة قدرة المجتمع البشــرية على البقــاء والنمو)2(.
بهــذا المعنــى تعبــر التنمية عــن فكــرة تغيير شــامل للقــوى االجتماعية 
وغيــر االجتماعية يســير في اتجــاه محدد لتطبيق أهــداف محددة، فهي 
عمليــة تغييــر اجتماعي مقصودة تســتوجب التنظيم والتنســيق إلعادة 

التكامل فــي المجتمع)3(.
ويضطلــع اإلعــالم الســياحي فــي هــذا الخصــوص بمهمــة محوريــة، 
فهــو أحد أســاليب التنميــة الســياحية المهمــة التي تهدف إلــى تحقيق 
الزيــادة المســتمرة المتوازنــة في المــوارد الســياحية وتعميق وترشــيد 
اإلنتاجيــة فــي القطــاع الســياحي، وهــو علــى هــذا النحــو أحد أســاليب 

بقطاعــات  النهــوض  تســتهدف  التــي  المحليــة  االقتصاديــة  التنميــة 
إنتاجيــة وخدماتيــة مختلفــة الغايــة منهــا إحراز التقــدم وتحقيــق الرخاء 

االجتماعــي. 
ويمكــن اســتجالء العالقــة بيــن اإلعــالم الســياحي والتنميــة المحليــة، 
مــن خــالل الوقــوف علــى أهمية هــذا اإلعــالم في دفــع عجلــة التطور 

والتعريــف بقضايــا الســياحة والتــي نجملهــا فــي:
يعتبــر اإلعــالم الســياحي عامــاًل أساســًيا في توعيــة الجمهــور وفي  - 1

وتحديــد  القــرارات  اتخــاذ  علــى  تســاعده  التــي  بالمعلومــات  تزويــده 
المواقــف قبــل الرحــالت الســياحية. فعليــه يقــع عــبء إقنــاع الجمهور 

باختيــار هــذه الوجهــة أو تلــك.
يكتســب اإلعالم الســياحي قيمة اقتصادية عظمى، حيث تتضاعف  - 2

أهميتــه فــي وجود طلــب كامن على الســياحة يمكن تحويلــه من خالل 
جهود اإلعالم وباســتخدام االتصال التســويقي إلى طلب نشــط)4(.

ُيســهم اإلعــالم الســياحي مــن خــالل مخططاتــه وإســتراتيجياته  - 3
المتباينــة فــي التأثيــر فــي متخــذي القــرارات في مجــال الســياحة، كما 
ُيســهم في تعزيــز إبداعاتهم وابتكاراتهم التي تبــرز أوجه حياة المجتمع 
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.Steven Webster, World dictionary of tourism, Op, Cit, p405 )1(
المركــز  المصــري،  الريــف  فــي  التنميــة  معوقــات  حســونة،  أشــرف   )2(

ص27. 1980م،  القاهــرة،  االجتماعيــة،  للبحــوث  القومــي 
 Louis Hobhouse, Social development, Routledge, London,  )3(

.2000, p71
)4(  صــالح الديــن عبــد الوهاب، اإلعالم الســياحي، مكتبة عرفــان، بيروت، 

2005م، ص37.

)5(  نفس المرجع، ص38.
 Charle Cooper, information and tourism planning, fourth  )6(

.edition, Routledge, New York, 2006, p89
.Ibid., p90 )7(

 Alfred Touran, L’information au service du tourisme, édition )8(
.Gallimard, Paris, 2011, p76

.Ibid., p77 )9(

الهوامش

المختلفــة ومســتوى التقــدم الذي يعيشــه)5(.
يهيــئ اإلعالم الســياحي منبًرا لمناقشــة ونشــر األفــكار والمبتكرات  - 4

وتبــادل الخبــرات والتجارب المتخصصــة في مجال الســياحة والعلوم 
المتعلقــة بها)6(. والمجاالت 

يعمــل اإلعــالم الســياحي علــى زيــادة اإلحســاس بأهمية الســياحة  - 5
ا)7(. وهو ما يســتلزم بالضرورة زيادة الوعي  ا وسياســيًّ ا واجتماعيًّ ثقافيًّ
بجــدوى الســياحة في التنميــة االقتصادية وفي تحقيق التقــدم والرفاه 

االجتماعي.
ُيعتبــر اإلعــالم الســياحي مجــااًل مالئًمــا لالنفتــاح علــى مكتســبات  - 6

وثقافــة الشــعوب األخرى وهو بهــذا االتجاه عامل محفــز للفكر والعقل 
البشــري علــى التطــور واالرتقاء.

الوجهــات  - 7 لتســويق  ضروريــة  وســيلة  الســياحي  اإلعــالم  ُيعــدُّ 
والمنشــآت الســياحية، وهــو فــي حالــة الســلبيات المرافقــة للنشــاط 
فــي  الحاصلــة  اإلصالحــات  ونقــل  لتبليــغ  طريقــة  أحســن  الســياحي 

القطــاع.
وهــو مــع كثــرة األزمات األمنيــة التي تعرفهــا بعض مناطــق العالم  - 8

وبعــض الــدول العربية ُيعــدُّ وســيلة ناجعة لتبليــغ األمن الســياحي في 
حالة تحســن األوضاع واســتقرارها)8(. فمشــكلة التنمية الســياحية إذا 
كانــت مــن قبــل قــد طرحــت ســلبيات عديــدة يتعلــق أغلبهــا بكيفيات 
وآليــات تحقيــق عوامــل التنشــيط والجــذب الســياحي، فإنهــا اليــوم 
تطــرح مشــكلة أخــرى أكثــر تعقيــًدا هي مشــكلة األمــن الســياحي، لذا 
بــات مــن الضــروري العمــل علــى إشــراك جميــع الجهــات والهيئــات 
الفاعلــة فــي القطــاع الســياحي مــن أجــل تســويق صــورة محبــذة عــن 
المناطق الســياحية وإيجاد تنافســية بناءة في مجال التنمية الســياحية.
ومــا من شــك في أن تحقيــق مثل هــذه الغاية ليس مســألة هينة ألنها 
تنــدرج فــي مســعى يصطــدم بنمطيــة الصــورة الذهنيــة التــي يكــون 
قــد كونهــا الســائح أو المتلقــي عن المنطقــة التي اهتــزت أمنًيــا، وهنا 
يتجســد دور اإلعالم الســياحي بوضــوح ليعيد إلى الواجهــة بريق عنصر 
ــا كاأللعاب  ـً الجــذب الســياحي، ســواء كان هــذا الجــذب موقًعــا أو حدثـ

األولمبيــة، والمعارض، واألســواق الموســمية)9(. 
العقبــات  تجــاوز  بمهمــة  الســياحي  اإلعــالم  ينفــرد  النحــو  هــذا  علــى 
والعراقيــل التــي تحــول مــن دون تحقيــق رغبــات وتوقعــات الســائح، 
ويعيــد إليــه صــورة اســتقرار األوضــاع األمنيــة والسياســية التــي تعتبــر 
ا لــكل طلب ســياحي، ذلــك أن شــعور الســائح باألمان  شــرًطا أساســيًّ
خــالل رحالته يأتي فــي مقدمة الدوافــع التي تجعله يفضــل منطقة عن 

أخرى.
قاعــدة  توســيع  علــى  الســياحي  اإلعــالم  يعمــل  النحــو،  هــذا  علــى 
لبنــاء  الســائح  يحتاجهــا  التــي  والمعلومــات  والخدمــات  التســهيالت 
المتعلقــة  والظــروف  األنشــطة  كل  يخــص  فيمــا  معرفــه  منظومــة 

بهــا. المرتبطــة  والعــروض  الســياحة  بقضايــا 
وإذا كان اإلعــالم الســياحي فــي مســتوى كل هــذه الرهانــات الكبــرى، 

فإنــه ال شــك ُيســهم في تعزيــز التنميــة الســياحية التي تــؤدي بدورها 
إلــى النهــوض بالتنميــة االقتصاديــة المحليــة، وهــو مــا يتجســد عملًيا 

 : في
جــذب الســياحة للعملــة األجنبيــة للدولــة، وتغطية العجــز أو جزء منه 	 

فــي ميــزان المدفوعــات، بــل أن هنــاك الكثيــر مــن الــدول التــي تعتمد 
بنســب كبيــرة علــى عائدات الســياحة.

تشجيع السياحة لتنمية المراكز العمرانية الكبرى.	 
إنعاش وتطوير الصناعات والحرف المرتبطة بالســياحة، كالصناعات 	 

التقليدية والصناعات الغذائية.
توســيع قاعــدة العمالــة، وإيجــاد فــرص عمــل جديــدة لمهــن دائمة أو 	 

مؤقتــة فــي قطاع الســياحة.
الســياحية 	  والمــوارد  البيئــة  وحمايــة  االقتصــادي  الرخــاء  تحقيــق 

الطبيعيــة والحضاريــة والمصنوعــة، باإلضافــة إلــى العمــل علــى إعادة 
بعــث وتنشــيط كل المناطــق التــي تصلــح للســياحة والتــي قــد تتمتع 
أو  ترويحيــة،  أو  تراثيــة،  بعناصــر جــذب ســياحية: طبيعيــة، حضاريــة 

صحيــة، أو دينيــة، ... إلــخ.
إعــادة بعــث الفنون والتقاليد المحلية التي تشــكل عنصــر جذب فعال 	 

بالنســبة لثقافــات شــعوب أخــرى، وكذلــك إعادة بعــث طريقــة الحياة 
االجتماعيــة والحضارية للســكان المحليين.

ممــا ســبق يتأكــد أن اإلعــالم الســياحي هــو قاطــرة االرتقــاء والتوســع 
بالخدمــات الســياحية واحتياجاتهــا. وهو الواجهــة التي تختــزل النظام 
المعلوماتــي الشــامل لــكل حيثيات ومســتجدات النشــاط الســياحي، 

وعليــه يتوقــف نجــاح النشــاط الســياحي ورواجه.

خاتمة
لــن نحيد عــن جادة الصــواب إذا قلنــا: أن التخطيط اإلعالمي الســياحي 
أخــذت حظهــا  التــي  المناطــق  بيــن  الفــارق  الــذي يصنــع  الجيــد هــو 
الوافــر مــن الرواج الســياحي وتلــك التي مــا زالت تعاني من مشــكالت 
النهــوض بالقطاع الســياحي، مثل دول العالم العربــي التي على الرغم 
مــن امتالكهــا لمقومــات ســياحية كبيــرة تؤهلهــا ألن تكــون مــن أكثــر 
مناطــق العالــم جذًبــا للســياح إال أن حصتهــا مــن الســياحة العالمية ال 

ا. تــزال ضئيلــة جدًّ
إن التنشــيط الســياحي الفعــال يعنــي العمــل علــى زيــادة الطلــب على 
مناطق الجذب الســياحي، وهو ما من شــأنه أن يتعزز بحمالت إعالمية 
ا  مدروســة تراعي هــدف زيادة اإلقبال علــى الوجهات المعروفة ســياحيًّ
وُتســهم فــي إيجاد طلب علــى مناطق جديــدة غير معروفــة أو مناطق 
تعرضــت لإلهمــال خــالل فتــرات معينــة، مما يفتــح مجــاالت مختلفة 
لالســتثمار، مثــل: الفنــادق، ومراكــز االستشــفاء، والمطاعــم، والقرى 
الســياحية، ومراكز الرياضة والمشــروعات الكبرى − أيًضا − مثل المدن 
الســياحية المتكاملة، وهو ما من شــأنه جــذب رؤوس األموال الوطنية 
واألجنبيــة، ورفــع الكفــاءة اإلداريــة، باإلضافــة إلــى تعــّرف التطــورات 

التكنولوجية وتنشــيط ســوق العمالة.



41 العدد 113 - يونيو 2018 م

نشرات األحوال الجوية وتوقعات الطقس 
بين حماس الهواة ودقة المختصين

|| الرياض − إذاعة وتلفزيون الخليج

تختلــف حــاالت الطقــس وتتعــدد متغيراتهــا علــى مــدار العــام، ويصــح وصفهــا بالتقلبــات الجويــة لمــا ارتبــط بها مــن مؤثرات 
وتأثيــرات، ولهــذا تجــد حالــة الطقــس متابعــة جــادة مــن الجميــع، وبخاصة عندمــا تطلــق أخبارهــا الجهات الرســمية المنــوط بها 
الرصــد ونشــر التوقعــات، وتعتبر النشــرات اإلخبارية الجوية في وســائل اإلعام باختافها مادة رئيســية تحــرص على تقديمها 
للجمهــور، ومــع تطــور تقنيات اإلعــام ودخول منصات التواصــل االجتماعي أخذت أخبــار الطقس حيًزا كبيًرا لــدى المتابعين مع 

تزايــد أعــداد المتعاطيــن لها ومعهــا من المختصيــن والمهتمين بشــكل عام.



العدد 113 - يونيو 2018 م42

تحقيق

ويالحــظ ذلــك خــالل فتــرة تبــدل الفصــول األربعــة وتقلباتهــا 
مواقــع  تشــتعل  حيــث  األمطــار،  مواســم  وبالــذات  الجويــة 
التواصــل االجتماعــي في دول الخليج العربيــة التي تتمتع بتنوع 
جغرافــي ومناخــي كبير بتناقل تلــك األخبار ومســتجدات الجو 
حســب مصادرها الرســمية وحســب مجموعة من المختصين 
والهــواة الذيــن اكتســبوا شــهرة واســعة بطرحهــم التوقعــات 
األرصــاد  مواقــع  علــى  اطالعهــم  بعــد  غالًبــا  ينقلونهــا  التــي 

العالميــة وبرامــج تحليــل الخرائــط الجويــة.
كمــا تجــد تلــك الحســابات تفاعــل مــن قبــل متابعيهــا، بحيث 
يقــدم المتابعــون مــن مختلــف المناطق صــوًرا حيــة ولحظية 
الطقــس  أحــوال  حســابات  لتســهم  الطقــس  لحالــة  ــا  ـً أحيانـ
فــي »تويتــر« − علــى ســبيل المثــال − بنشــرها لعــدد أكبر من 
الجمهــور، وهنــا يحــدث بعــض التبايــن فــي آراء وأخبــار تلــك 

الحســابات.
وبيــن مؤيــد ومعــارض لألخــذ بمــا ُيقــدم مــن أخبــار باعتبارين، 
أولهمــا: المبــرر الرســمي وغيــر الرســمي منهــا، والثانــي: لمن 
يــرى أنهــا توقعات غيبية، وهــو مبدأ يحترم ويتوقــف عند ربط 
تلــك التوقعــات »بمشــيئة اللــه تعالــى«، هــذه العبــارة التــي 
طالما ســمعناه مــن مقدمي النشــرات الجوية عبــر التلفزيون، 
وهنــا يحضــر اســم أحــد أشــهرهم، وهــو أخصائــي األرصــاد 
التجربتيــن كمقــدم  الــذي خــاض  كرانــي،  الســعودي حســن 
للنشــرة الجويــة عبــر التلفزيــون الســعودي لثالثة عقــود، وهو 
اليوم ناشــر نشــط للتوقعــات والتحليالت الجوية عبر حســابه 
الشــخصي فــي »تويتــر«، حيــث توجهنا له بالســؤال عّمــا يدور 
فــي مواقــع التواصل من تنــاول لحاالت الطقــس ومدى جودة 
مــا يطــرح هنــاك مقارنــة بمــا تقدمــه الفضائيــات، فقــال: إن 
اســتخدام منصــات التواصل االجتماعي لنشــر أخبــار الطقس 

ظاهــرة صحية متبعة في جميــع أنحاء العالم، 
أو  الرســمي  اإلعــالم  قبــل  مــن  يطــرح  ومــا 
مــا يســمى التقليــدي والمختصيــن يجــب أن 
يكــون هــو أســاس ومنطلــق لــكل مــا ينشــر 
إذا كان مراعًيــا الدقــة والمصداقيــة، مضيًفــا 
أن التفاعــل الــذي يجــده على مواقــع التواصل 
ممتــاز، وأنــه كان يتوقع ذلك نظًرا لما أســماه 
وبيــن  بينــه  الطويلــة«  األرصاديــة  »الِعشــرة 

الجمهــور والمهتميــن بالطقــس.
وحــول المصادر التي يســتقي منهــا »كراني« 
ذاتــي  بجهــد  أنهــا  أوضــح  الجويــة،  التوقــع 
منــه كمتخصــص، وقــال: إن مــا أقدمــه مــن 
معلومات للجمهــور هي ِنتاج عملي وتحليلي 
وتحــركات  الســحب،  تحــركات  لمحــاور 
المرتفعــات والمنخفضــات وبقيــة العناصــر، 
التجمــع،  ومناطــق  النفاثــة،  الريــاح  مثــل: 
والشــتات علــى المداخــل والمخارج مــن على 
صــور األقمــار الصناعيــة، أمــا مــا يحــدث مــن 
بتعــاون  يتعامــل  ال  البعــض  فــألن  تضــارب 
التوجيــه  يتقبلــون  ممــن  قلــة  إال  وتفاهــم 
كفيلــة  القادمــة  األيــام  ولكــن  والتصحيــح، 
للتقــارب أكثــر، وســبب التعــارض الــذي يقــع 
يعود لتفــاوت المســتويات العلميــة والفكرية 
والتخصصيــة في مجــال أمضيت فيــه حوالي 
فالطقــس  أتعلــم،  زلــت  ومــا  عاًمــا  أربعيــن 
ونشــرته الجوية يحتاجــان تقنية فنيــة وعلمية 

والعــرض. والصياغــة  لإلعــداد 

التعارض  ــي:  ــران ك
ــه الــتــفــاوت  ــب ســب

العلمي
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المصداقية في النقل
أمــا محمــد البلوشــي مــن ســلطنة ُعمــان، وهو أحــد الهواة 
علــى حســاب »شــبكة طقــس  والقائــم  المجــال  فــي هــذا 
الجزيــرة« الــذي يغطــي فــي طرحــه كافــة دول الخليــج على 
»تويتــر«، فيقــول: إن حضورنــا علــى كل مواقــع التواصــل 
مــوزع  عمــل  فريــق  مــع  منظمــة  بآليــة  ونعمــل  المعروفــة، 
بيــن محلليــن مختصيــن يقومــون بمتابعة وقــراءة معطيات 
بوضــع  يقومــون  وإدارييــن  التوقعــات،  وتقديــم  الخرائــط، 
فريــق  مــن  الصــادرة  التوقعــات  وترتيــب  وفلتــرة  التقاريــر 
بتأميــن  يقــوم  فنــي  ودعــم  نشــرها،  ثــم  ومــن  التحليــل 
حســابات الشــبكة وحل مشــاكلها التقنية التي قــد نواجهها.
لــم  البلوشــي:  قــال  التوقعــات،  تعــارض  يخــص  وفيمــا 
نلحــظ التعــارض، فبعــد إرادة المولــى − عــز وجــل − وللــه 
نولــي  فلذلــك  النقــل،  فــي  المصداقيــة  سياســتنا  الحمــد 
ذلــك عنايــة فائقــة للتوقعــات علــى المــدى القريــب، ونــرى 
نســبة تحققهــا أكبر مــن المدى المتوســط أو البعيــد، ونركز 
عنهــا،  التقاريــر  نصــدر  ال  ولكــن  لتوقعاتنــا،  فيمــا  المتابعــة 
فحســاب  مميــًزا،  التواصــل  مواقــع  علــى  التفاعــل  ونــرى 
»شــبكة طقــس الجزيــرة« تأســس منــذ عاميــن وحقــق أكثر 
مــن )39( ألــف متابــع حتــى اآلن، ولدينــا مراســلين من دول 

كافــة. الخليــج 
لديهــا  القنــوات  أو  الهيئــات  معظــم  البلوشــي:   وأضــاف 
النمــوذج  مــن  مثــال:  بياناتهــا،  لتحليــل  محــددة  اعتمــادات 
نحــن  بينمــا  وغيرهــا،  اليابانــي  أو  األميركــي  أو  األوروبــي 
أغلــب  علــى   − اللــه  إرادة   − بعــد  نعتمــد  طقــس  كهــواة 
عليــه  المتفــق  واســتخالص  بتحليلهــا  ونقــوم  النمــاذج 
أمثلــة  ومــن  الواقــع،  يماشــي  بتوقــع  للخــروج  جميًعــا؛ 
 )Weatherbell.com( الثمــن:  مدفوعــة  العالميــة  المواقــع 

.)Weathermodels.com و)

الثقة في المصادر الرسمية
مــن جانبــه قــال عقيــل العقيــل، معــد ومذيــع نشــرة األحوال 
الجويــة فــي التلفزيون الســعودي: نحــن في قناة الســعودية 
لألرصــاد  العامــة  الهيئــة  مــن  الطقــس  معلومــات  نســتقي 
كلًيــا  اعتمــاًدا  عليهــا  أعتمــد  شــخصًيا  وأنــا  البيئــة،  وحمايــة 
بحكــم خبرتــي في هــذا المجــال، وألننــي على علــم أن هيئة 
األرصــاد الجويــة بإمكاناتها وطاقاتها البشــرية على مســتوى 
عالــي مــن التدريــب والتجهيــزات، لذلــك ثقتــي فــي المصــدر 

األفضل.  وهــو  الرســمي 
ومــن حيــث آليــة العمل فــي النشــرة وتوجههــا قــال العقيل: 
تركيزنــا في النشــرات الجويــة يعتمد على تعاقب المواســم، 
ففــي موســم األمطــار مثــاًل يكــون لنــا تركيــز علــى جوانــب 
مهمــة تشــغل أذهان المشــاهدين، مثــل: كميــات الهطول، 
فــي  الحــال  والســيول وخالفــه، كمــا هــو  األمطــار  ومواقــع 
فصــل الصيــف يكــون التركيز علــى حاالت األمطار في شــهر 
أغســطس وســبتمبر على المرتفعــات الجنوبيــة والغربية من 

المملكــة. 
وحــول ســؤالنا عما يطرح فــي مواقع التواصل، قــال العقيل: 
إيجابيــة  الطقــس  بأحــوال  المهتمــة  الحســابات  كثــرة  إن 
توعيــة  فــي  تكمــن  فإيجابيتهــا  ذاتــه،  الوقــت  فــي  وســلبية 
ألن  ســلبية؛  ولكنهــا  وتنبيههــم  الجويــة  باألحــوال  النــاس 
بعــض الحســابات تبالــغ فــي طــرح التوقعات وقــد ال تتحرى 
المصداقيــة، ولكــن تقييمــي لمــا يطــرح بشــكل عــام ممتاز.

امر غير صحي
مــن جهتــه تحــدث لنــا خبيــر األرصــاد الجويــة 
صاحــب  وهــو  رمضــان،  عيســى  الكويتــي 
منــذ  عمــل  ومتخصــص،  طويلــة  تجربــة 
فــي  الجويــة  للنشــرة  مقدًمــا  الثمانينيــات 
تلفزيــون الكويــت، ويقــدم اليــوم التوقعات 
الشــخصي  حســابه  عبــر  الطقــس  وأخبــار 
لمئــات اآلالف مــن المتابعين، حيــث قال: إن 
اإلعــالم مــع تغيــره ودخــول مواقــع التواصل 
االجتماعــي كمنصات إخباريــة خلطت الحابل 
بالنابــل، فلــم يعــد ُيعــرف المتخصــص مــن 
معطيــات  علــى  يعتمــد  مــن  فهنــاك  غيــره، 
المواقــع بــال خبــرة ويحقــق حضــور وشــهرة 
ولكــن بــال قيمــة معرفيــة حقيقيــة، فأنــا أرى 
علــى  بالطقــس  المهتمــة  الحســابات  كثــرة 
وســلبي  صحــي  غيــر  أمــر  وغيــره،  »تويتــر« 
علــى اإلعــالم والمجتمــع، ألن علــم األرصــاد 
تخصــص دقيــق وعمــل علمــي بحــت، وهذا 
مــا يجــب أن ينتبــه لــه النــاس، وعلــى األقــل 
يجــب علــى هــؤالء الكشــف عــن مصادرهــم 

ذلــك. وتوثيــق 
وحــول مــدى تأثيــر األخبار غيــر الدقيقــة، قال 
رمضــان: فــي بعــض الــدول تقــام الدعــاوى 
تهويــل  فيهــا  توقعــات  يقــدم  مــن  ضــد 
وتخويــف للنــاس، أو العكــس عندمــا يتدخــل 
هــاوي ويدعــي العلــم ويخفف مــن تحذيرات 
أطلقتهــا جهــة رســمية حــول كارثــة طبيعيــة 

. محتملــة
الرســـمي  اإلعـــالم  فـــي  يطـــرح  وعمـــا 
والفضائيـــات، قـــال: البد مـــن أن يكون مذيع 
مصـــادره  تكـــون  أن  أو  متخصـــص  النشـــرة 
فـــي  نحـــن  األقـــل،  علـــى  رســـمية معتمـــدة 
الجويـــة  النشـــرات  نقـــدم  كنـــا  الثمانينيـــات 
بكل ثقـــة في مظهر مشـــرف، وكنـــا نضيف 
الواضحـــة  العلميـــة  المعلومـــة  للمشـــاهد 
فأصبـــح  وعلومـــه،  الطقـــس  فـــي  ونحببـــه 
العـــادي  والمشـــاهد  أكثـــر  يبحـــث  المهتـــم 
يعـــرف ويســـتمتع، أمـــا الخطـــأ أو التعارض 
فـــأي عمـــل قـــد تقـــع فيـــه األخطـــاء، ولكـــن 
الفرق عند مـــن يطور نفســـه ومهاراته ويتابع 

العلميـــة. المســـتجدات 
واختتــم رمضــان حديثــه عن المصــادر بقوله: 
نحــن نعتمــد علــى النمــاذج الحســابية، وهــي 
طريــق  عــن  تتــم  معقــدة  رياضيــة  عمليــات 
التقنيــات الحديثــة في هذا المجــال، ومن ثم 
قــراءة التوقعــات الصــادرة عن تلــك األجهزة،  
ومشــكلة منطقتنــا هو شــح المراصد الجوية 
التــي تعطــي المعلومــات المناخيــة الدقيقــة 
العالميــة  المواقــع  تقــدم  بمــا  واالكتفــاء 
الخليــج  فــي  فقــط،  الحســابية  والنمــاذج 
والــدول العربيــة لو وجــدت المراصــد ألعطت 

توقعــات أدق وقدمــت نتائــج أفضــل.

تفاعل  البلوشي: 
المتابع في مواقع 

التواصل مميز

العقيل: تركيزنا في 
الجوية  ــنــشــرات  ال
يعتمد على تعاقب 

المواسم

رمـــضـــان: مــواقــع 
خلطت  ــواصــل  ــت ال

الحابل بالنابل!
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تقرير

بكافة وسائله المقروءة والمسموعة والمرئية
اإلعالم العماني يقدم نموذجـا 

للرسالة اإلعالمية المهنية أثناء اإلعصار 
المداري )ميكونو(

|| مسقط ـ سهيل بن ناصر النهدي 

لــم تكــن الرســالة اإلعاميــة التي قدمتها وســائل اإلعــام العمانية بكافة أشــكالها أثناء اإلعصــار )ميكونــو( إال نموذًجا واضًحا 
لمــدى االســتفادة مــن الخبرات التي تشــكلت لدى وســائل اإلعــام العمانية ومن يعملون فيها من تجارب الســلطنة الســابقة 
فــي التعامــل مــع الحــاالت الجوية التي تعرضت لهــا الباد، وقد قدم اإلعام العماني بكافة وســائلة  المقروءة والمســموعة 
والمرئيــة واإللكترونيــة أثنــاء األنــواء المناخيــة االســتثنائية )اإلعصــار ميكونو( رســالة إعامية ناجحــة بامتياز، واســتطاع أن يبث 
وينشــر رســالة إعاميــة بمهنية عالية، مكنته من إيصال رســالته بدقة إلــى المتابعين والمهتمين بشــكل واضح ومتزن وهادف 

وصــادق فــي نفس الوقــت، وهو األمر الذي القى إشــادة عالمية واســعة. 
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كمــا اســتطاع االعــالم العماني أن يضــع لنفســة مكانة بيــن المنصات 
المتابعيــن داخــل وخــارج  لــه شــريحة واســعة مــن  اإلعالميــة، وكــّون 
الســلطنة، وأثبــت للجميــع بأنــه حاضــر ينقــل المشــهد بــكل صــدق 

وشــفافية، مــن دون تهويــل أو تقليــل.
المخاطــر  مــن  المبكــر  لإلنــذار  الوطنــي  المركــز  إعــالن  بدايــة  فمنــذ 
الحالــة  تطــور  المدنــي  للطيــران  العامــة  للهيئــة  التابعــة  المتعــددة 
كان  الكاملــة،  وتفاصيلهــا  وبعدهــا  ومركزهــا  واتجاههــا  الجويــة 
والصــورة  بالصــوت  المشــهد  لنقــل  جاهــًزا  أيًضــا  بــدورة  اإلعــالم 
التركيــز  مــع  الحــدود،  خــارج  مــن  وللمتابعيــن  للمجتمــع  والكلمــة 
فــي بعــض الرســائل اإلعالميــة علــى َمــن هــم بحاجــة أكبــر للتوعية 
ظفــار  محافظتــي  فــي  الســكان  وهــم  والحــذر،  الحيطــة  واتخــاذ 
إلــى  اإلعالميــة  الرســالة  إيصــال  محاولــة  إلــى  إضافــة  والوســطى، 
األشــقاء فــي اليمــن وجزيــرة ســقطرى بالتحديــد، والتي كانــت أيًضا 

الجويــة. الحالــة  لتأثيــرات  تتعــرض 

وكالة األنباء العمانية 
قامت وكالة االنباء العمانية عبر شــبكة مراســليها ومحرريها ومصوريها 
بالتواجــد فــي أهم المواقع التــي تصدر منها األخبار إضافة إلى تســخير 
كافــة إمكاناتهــا الالزمــة ومراســيلها عبــر مكتبهــا فــي محافظــة ظفــار 
لتغطيــة الحــدث ونقــل األخبــار والتقاريــر والصــور وبثهــا علــى موقعها 
منهــا  لالســتفادة  اإلعــالم  وســائل  لجميــع  متاحــة  لتكــون  الرســمي 

معها.  والتعاطــي 

الهيئة العامة لالذاعة والتلفزيون 
 وعلــى مســتوى الهيئــة العامــة لإلذاعــة والتلفزيــون فقــد بذلــت الهيئة 
بشــقيها التلفزيونــي واإلذاعي جهود جبــارة لتغطية الحــدث منذ البداية 
وحتــى انتهــاء التأثيــرات المباشــرة وبــدء العمــل علــى إصــالح األضــرار 
والجهــود التــي تقوم بها الجهــات المعنية ومواكبتهــا للحدث بالصوت 

والصــورة والبــث المباشــر للوقائــع ومــن كافــة الجوانــب طــوال فتــرة 
اإلعصار.

فقــد وجهــت الهيئــة العامــة لإلذاعــة والتلفزيــون أطقمها مــن إعالميين 
الحديثــة  وأجهزتهــم  بمعداتهــم  وفنييــن  ومذيعيــن  ومراســلين 
والمتطــورة إلــى عدة مواقع، حيــث تمركز فريق عمل  فــي موقع الهيئة 
العامــة للطيران المدنــي )األرصاد الجوية( لنقل مســتجدات وتطورات 
الحالــة الجويــة للمشــاهدين والمســتمعين، وعقد لقاءات مباشــرة مع 
المختصيــن فــي المركز الوطنــي لإلنذار المبكــر من المخاطــر المتعددة 
لبثها مباشــرة بين الحين واآلخر، بشــكل مســتمر، كما تواجد فريق في 
موقــع المركــز اإلعالمي التابــع للجنة الوطنيــة للدفاع المدنــي لنقل كل 
االجــراءات التــي تقــوم بهــا اللجنــة الوطنيــة وتفاعلها مع كل مســتجد 
يحــدث علــى كافــة المســتويات، وتوجهــت فــرق عمــل متكاملــة إلــى 
واليات محافظتي ظفار والوســطى، انتشــرت بشــكل منســق في كل 
هــذه المواقــع لتنقل الحــدث بالصوت والصورة إلى المشــاهدين، وقد 
اتضحــت هــذه الجهــود وتناغمهــا مع الفريــق المتواجــد أيًضــا في مقر 
الهيئــة العامــة لإلذاعــة والتلفزيــون، والــذي بــدورة كان يتابــع الربط مع 
كافــة المراســلين أثنــاء البث المباشــر حول الحالــة الجويــة، إضافة إلى 
الربــط مــع كافة هذه األطقم المنتشــرة فــي العديد مــن المواقع خالل 

اإلخبارية. النشــرات 

الصوت 
كانــت القنــوات اإلذاعيــة حاضــرة فــي منظومة اإلعــالم العمانــي الذي 
رافــق الحــدث، ونقلــت للمســتمع كافــة األخبــار والتقاريــر المتعلقــة 
بالحالــة المداريــة التــي تعرضت لهــا الســلطنة، فكما كان لكل وســيلة 
إعالميــة متابعيهــا فــإن العديــد مــن القنــوات اإلذاعيــة كانــت حاضــرة 
بالصوت تنقل الحدث للمســتمعين وتوجه لهم النصائح واإلرشــادات 
وأهــم مــا عليهم اتباعــه وفق المراحــل التي كانــت فيها الحالــة الجوية 

المدارية. 
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التربع على عرش المحتوى
 شــهد رمضــان هذا العام صراعًا لالســتحواذ والتربع على عرش صناعة المحتــوى الجاذب ألكبر 

عدد ممكن من المشــاهدين. 

وككل عــام، وجــد المشــاهد العربــي نفســه محاطــًا بكــّم هائــل مــن المسلســالت الخليجية 
والعربيــة التــي تتبــارى للفــوز باهتمامــه، وســرقة ما يمكن ســرقته من ســاعات يومــه المليء 

بالعبــادات، والتســوق، وبالمســؤوليات داخــل المنــزل وخارجه.

هــذا الصــراع لــم تلبث شــرارته أن انطفــأت بعد أســبوع واحــد مــن المتابعة والترقــب لعنصر 
الدهشــة أو اإلبهــار، والذي اتضح الحقًا أنه مفقود في المسلســالت الخليجية! فغرق كثير من 
األعمــال فــي بحــر من النقــد الناقم، ســواء من المشــاهد أو الناقــد الفني، وطفا على الســطح 
ا مــن األعمــال التي تميــزت إما بوجــود نجــوم ارتبــط المشــاهد بحضورهم  عــدد محــدود جــدًّ
الرمضاني ســنويًا، أو بتقنيات التصوير المتطورة واألماكن الجميلة المختارة بذكاء، أو لكســرها 

»تابوهــات« جرى العــرف على عدم االقتــراب منها! 

نحــن أمــام حقيقــة ال يمكــن تجاهلهــا، وهــي الحاجة لصناعــة محتــوى خليجي متميــز ومؤثر! 
فنحــن نعانــي مــن أزمــة التكــرار المعتــاد والممــل! فمــا يــزال معظــم األعمــال الدراميــة عالقة 
فــي شــرك العويــل واأللفاظ المبتذلــة وطمع الشــخصيات الســاعية للحصول علــى ما يملكه 
غيرهــا من مال أو ســلطة، ومازالت األعمال الكوميدية تعتمد بشــكل كبيــر على حالة التقمص 

لشــخصيات حققــت نجاحًا في ســنوات ماضيــة مــن دون أي تجديــد أو ابتكار! 

ولــن أنســى اإلكسســوارات والمكيــاج المبالــغ فيــه لبعــض الفنانــات، وتصويرهــن ألكثــر من 
مسلســل بنفــس المظهــر، لدرجة أن المشــاهد يصــل إلى مرحلــة الخلط بين المسلســالت! 

أمــا مــن يقــول : أن الدرامــا الخليجيــة والمحليــة بخيــر، فهــو بالتأكيد لــم يتابع ما يعــرض على 
القنــوات التلفزيونيــة منــذ مــدة ليســت بالقليلة! لكــن أين تكمــن المشــكلة ياترى؟!

المشــكلة فــي رأيي هي أن المشــاهد اليوم أذكى مــن أي وقت مضى! أذكــى بثقافته وإطالعه 
وانفتاحه علــى العالم من حوله. 

هــذا االنفتاح أســهم فــي صنع عالقــة تبادلية وتمازجيــة بينه وبيــن العالم الخارجــي الذي قدم 
الكثيــر مــن األعمــال الفنّيه بطريقــة مبدعة ومبتكــرة، وبأدوات أكثــر تطورًا أســهمت في تكوين 

ذائقــة المشــاهد الخاصــة والمختلفة عما يتم تقديمــه محليًا! 

هــذه الذائقــة ال يمكــن أن تمــرر أو تقبــل أي عمــل دون المســتوى المنشــود، بــل وتطمــع فــي 
مســتوى أعلــى! لذلك، وضــع هذا المشــاهد صانعــي المحتــوى التقليديين في مــأزق مربك، 
فهــو متعطش دومًا للمفاجأة التي ســتنتزع منــه الضحكة، وحريص على عــدم التفاعل مع أي 
مشــهد ال يرفع وعيه أو يبني بداخله قيمة ما، أو يالمس إنســانيته! هذا إن حدث واقتنع أساســًا 

فــي منح تلــك األعمال مســاحة من وقتــه الثمين. 

الواقــع يقــول: أن هنــاك تخمــة فــي اإلنتــاج الدرامــي، لكنــه يفتقــر إلــى الجــودة واإلبــداع علــى 
مســتوى الصناعــة، وهو ما ال يلبي طموح المشــاهد الخليجــي أو العربي الــذي يملك خيارات 

عديــدة، منهــا متابعــة المسلســالت األجنبية علــى منصــة اليوتيوب! 

قــد يكــون الحل لتجــاوز ما نعيشــه من ضعــف المحتــوى واألداء في الدراما الســعودية بشــكل 
خــاص والخليجيــة بشــكل عام، هو فــي األخذ بيد المبدعين مــن الكتاب والمخرجيــن والفنانين 
الشــباب، وتنميــة قدراتهــم وصقــل مواهبهــم بــورش عمــل ودورات تدريبيــة متخصصــة، 
باإلضافــة لتوفيــر بيئــة محفــزة لإلنتاج واالبتــكار من خــالل عقد لقــاءات بين المنتجيــن والكتاب 

والممثليــن، للخــروج بأعمــال مميزة ومختلفــة، مع االحتفــاظ بهويتنــا الثقافية. 

ولــن أغفــل أهميــة لفــت انتبــاه المؤسســات اإلعالمية التــي تنتج تلك األعمــال، إلــى أهمية أن 
تتطابــق األهــداف المكتوبــة فــي النصــوص المقدمة مع مــا أنتج! بحيــث تخرج تلــك األعمال 
بمضمــون يحتــرم وعــي المشــاهد، ويحقــق أحــد أهــم أهــداف الدراما، وهــو الترفيــه الفاعل 

ا.  ــا وثقافيًّ ــا وفكريًّ اقتصاديًّ

رأي

رندا الشيخ
كـاتبة ومذيعة - السعودية
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اإلعالم .. ومواجهة العنف ضد األطفال
االجتماعيــة،  التنشــئة  عمليــة  خــالل  الفــرد  يتعلمــه  مكتســب  ســلوك  العنــف 
فاألفــراد الذيــن يكونــون ضحيــة له فــي صغرهــم يمارســونه على أفراد أســرهم 
تــؤدي دوًرا  الثقافيــة والمعاييــر االجتماعيــة  القيــم  المســتقبل، كذلــك فــإن  فــي 
كبيــًرا ومهًمــا فــي تبريــر العنف، إذ إن قيــم الشــرف والمكانة االجتماعيــة تحددها 

ــا كواجــب وأمــر حتمــي. ـً معاييــر معينــة تســتخدم العنــف أحيانـ

وُتســهم وســائل اإلعــالم بشــكل كبيــر في تأســيس ثقافــة العنــف فــي المجتمع 
ضــد األطفال، مــن خالل مشــاهدات وصور متكــررة لتلــك الظاهــرة، فالتلفزيون 
مــن أهــم وأخطــر وســائل االتصــال الجماهيــري، فهــو ســالح ذو حديــن، وعلــى 
للترفيــه  وســيلة  فهــو  إعالميــة،  كوســيلة  لــه  الكثيــرة  اإليجابيــات  مــن  الرغــم 
وكســب  المعرفــة  لزيــادة  تهــدف  مهمــة  تعليميــة  تربويــة  وتقنيــة  وللتثقيــف 
العــادات الحســنة والفضائــل الحميــدة، إال أن ســلبياته كثيــرة، حيث يســاعد على 

انتشــار العنــف ويعمــل علــى نشــر الجريمــة.

النوعيــة  البرامــج والمــواد اإلعالميــة ذات  إنتــاج  إلــى  إن وســائل اإلعــالم مدعــوة 
الجيــدة الموجهــة لتربيــة األطفال على الســلم والالعنــف والتســامح والتفتح على 
الثقافــات األخــرى مــع ضــرورة تعزيــز وترســيخ األخــالق وقيــم الديــن اإلســالمي 

الحنيــف. 

كمــا أن لإلعــالم دور مهــم في توجيــه الســلوكات وتقويمها، فلــه دور إيجابي في 
مقاومــة العنــف أو ســلبي فــي إشــاعة العنــف، وإلبــراز دور اإلعــالم فــي مقاومــة 
العنــف ضــد األطفــال البد من أن يتبــع اإلعالم الخطــوات المهنية في نشــر الوعي 
بحقــوق الطفــل، وتغييــر الســلوكات من أجــل القضــاء على العنف ضــد األطفال، 
المجــال اإلعالمــي وتدريبهــم مــع  العامليــن فــي  وذلــك مــن خــالل رفــع قــدرات 
التــزام القنــوات الفضائيــة بإنتــاج برامــج ُتســهم فــي تمكيــن األطفال مــن التمتع 
بحيــاة خاليــة مــن العنــف، وكذلــك تخصيص قنــوات إعالمية تســاعد فــي تخطي 
العنــف ضــد األطفال، مع االســتفادة مــن الفواصل اإلعالنيــة لبث رســائل توعوية 

عــن اآلثــار الســلبية لظاهــرة العنف ضــد األطفال.

ومــن أهــم األدوار المناطــة باإلعــالم حجــب الفضائيــات التــي تدعــو إلــى العنف، 
العربيــة  وبيئتــا  ثقافاتنــا  تناســب  ال  والتــي  المدبلجــة  األطفــال  برامــج  خــالل  مــن 
تالئــم  لألطفــال  وتلفزيونيــة  إذاعيــة  برامــج  إنتــاج  علــى  والعمــل  واإلســالمية، 
ثقافتنــا العربيــة واإلســالمية وتلبــي احتياجــات الطفــل ونمــوه، والتــي تركــز على 
مســاوئ  تبــرز  وأفــالم  مسلســالت  عمــل  وكذلــك  األصيلــة،  اإلســالمية  القيــم 

العنــف ضــد األطفــال.

منتظــم  بشــكل  العنــف  ظاهــرة  مناقشــة   − أيًضــا   − اإلعــالم  علــى  يجــب  كمــا 
ومســتمر، والعمــل علــى نشــر ثقافــة الحــوار وشــجب العنــف ضــد األطفــال، من 

والمقــروءة. والمســموعة  المرئيــة  اإلعــالم  وســائل  خــالل 

ونافلــة القــول، علينــا أن نهتــم بظاهــرة العنــف ضــد األطفــال فندرســها علمًيــا 
وميدانًيــا، وأن نبحــث عن األســباب والعوامــل التي أدت إلى ظهور هــذه الظاهرة 
التــي تســاعد  العربيــة واإلســالمية مــع وضــع الخطــط والبرامــج  فــي مجتمعاتنــا 

عليها. القضــاء  علــى 

رأي

د. محمد محمود العطار
التربيــة  بكليــة  مســاعد  أســتاذ 

الباحــة جامعــة 



العدد 113 - يونيو 2018 م48

تقرير

دشــن رئيــس مجلــس إدارة هيئــة اإلعــالم المرئــي والمســموع وزيــر اإلعــالم الســعودي، الدكتــور عــواد العــواد، أول داري ســينما فــي العاصمــة 
الســعودية الريــاض، حيــث شــهد الثامن عشــر من أبريــل الماضي افتتــاح ســينما )AMC( في مركز الملــك عبد اللــه المالي، وهي التابعة لشــركة 
)AMC( األمريكيــة المعروفــة كأكبــر مشــغل لــدور الســينما فــي العالــم، والتــي حصلــت على أول رخصــة لفتح دور ســينما فــي المملكــة العربية 
الســعودية بعد توقيعها مذكرة تفاهم اســتثمارية مع صندوق االســتثمارات العامة الســعودي في منتصف ديســمبر 2017م، وتم االفتتاح في 

احتفــاء فنــي مميــز حضره عــدد من الشــخصيات الفنيــة ورجال األعمــال قبل أن تفتــح أبوابهــا للجمهور.

افتتاح أول داري عرض سينمائي 
في العاصمة السعودية الرياض

|| الرياض – إذاعة وتلفزيون الخليج
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30 أبريــل − أيًضــا − افتتــاح دار العــرض الثانيــة بالريــاض، وهــي دار  كمــا شــهد 
»فوكــس« فــي مجمــع الرياض بــارك، وتتبــع لشــركة الفطيــم القابضــة، بحضور 
الوزيــر الدكتــور العــواد وعدد من كبــار الشــخصيات والفنانين، وبهذه المناســبة قال 
د. العــواد: »نســعد بتفعيــل ثانــي رخصــة لــدور العــرض الســينمائي فــي المملكــة 
وافتتــاح فوكس ســينما، وهذا يدل على أن الســوق الســعودي واعــد وجاذب، وهو 
مطلــب شــركات الســينما العالميــة«، مضيًفــا: »إنــه بعــد افتتــاح )AMC( ســينما 
وفوكــس ســينما ســيتيح هــذا التنافس توافــر خيــارات وبدائــل ترفيهية أكثــر أمام 
المواطنيــن، وسيســهم بشــكل فاعــل في الناتــج المحلــي الوطني، وإيجــاد فرص 

أكثر«. وظيفيــة 
من جانبه أوضح )آدم أرون( رئيس شــركة )AMC( أن الشــركة ســتنتهي من افتتاح 
)40( داًرا للعــرض الســينمائي فــي المملكــة العربيــة الســعودية خــالل الســنوات 
الخمــس القادمــة، فيما ســيصل عــدد دور العــرض التي ستشــغلها إلــى )100( دار 
بحلــول عــام 2030م، كمــا أكــدت الشــركة أنهــا تهــدف ألن تحصــل علــى )50%( 
مــن ســوق صناعــة الســينما فــي الســعودية، بخاصــة في بلد تشــكل فئة الشــباب 

فيــه )%70( مــن ســكانه، وهو ما يؤكد وجود ســوق جاذبة 
لالستثمار.

 )IMAX( ســينما قاعات بتقنيــة )AMC( وضّمــت صــاالت
بســعة تفــوق )200( شــخًصا وأخــرى )VIP(، إضافــة إلــى 
قاعــات مخّصصــة لألطفــال لتكــون انطالقة الســينما في 
الســعودية مواكبــة بامتياز للتطــّور وجديــد التكنولوجيا في 

الســينما. عالم 
فيمــا صرح )آالن بجانــي( الرئيس التنفيذي لشــركة »ماجد 
الفطيــم القابضــة« أن شــركته وفوكس ســينما تتطلعان 
لتقدم أسعار تنافســية وتجارب استثنائية منوعة؛ لتحقيق 
التوســع المخطــط لــه خــالل الســنوات الخمــس المقبلــة 
 )3D( شاشــة عرض مجهــزة بتقنية )بتدشــين أكثر من )60
تقــع ضمــن أكبــر منطقــة »ماجيــك بالنيــت« للعائــالت، 
باإلضافــة إلــى صالتي عــرض مخصصــة لألطفــال ُجهزت 
 )IMAX( بمقاعــد مريحــة وملونــة، وصاالت أخــرى بتقنيــة
تقــدم األفــالم العائليــة والرســوم المتحركــة فــي تجربــة 

مميزة لــزوار فوكس ســينما.

مطلب  السعودي  السوق  العواد: 
العالمية السينما  شركات 
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متعة القاريء ومالذ المشاهد
صوت الراوي في الدراما التلفزيونية 

المقتبسة عن رواية أدبية

|| عماد عبدالمحسن

يظــل الصــوت هــو أحــد أبطــال الســرد، يســير 
معــه ويرافقه ويؤثــر في المتلقــي، وكثيًرا ما 
كتــب عــن الراوي فــي القصــة أو الرواية، وهو 
الصــوت البديهي، لكن أصواتًا أخرى يســمعها 
القارئ وهــو يعايش أبطال الرواية، ويعايشــها 
كاتــب الســيناريو والمخــرج عندمــا يحــوالن أحد 
األعمــال الروائيــة إلى مسلســل تلفزيوني أو 

فيلم ســينمائي.



51 العدد 113 - يونيو 2018 م

مسلســل  الــراوي  صــوت  علــى  الدالــة  المباشــرة  النمــاذج  مــن 
»األيــام«، المأخــوذ عــن روايــة تحمــل نفــس االســم لعميــد األدب 
العربــي طــه حســين، وهــو ســيرة ذاتيــة لألديــب الكبيــر، ولــم يجــد 
كاتبــا الســيناريو أمينــة الصــاوي وأنور أحمد بــدًا مــن أن يتخلل الحوار 
جمــاًل علــى لســان البطــل »أحمــد زكي«، الــذي قــام بــدور البطولة، 
فالســارد فــي ســيرته الذاتية يتحــدث بصيغــة »األنا«، وهــو ما جعل 
بهــا  تبــوح  أن  الشــخصية، دون  الجمــل تســري فــي وجــدان  بعــض 
لشــخوص أخــرى داخــل العمــل، بــل إن المخــرج يحيــى العلمــي أراد 
تأكيــد هــذا الصــوت فلجــأ إلــى أغنيــات قصيــرة داخــل المسلســل 
تؤكــد المعنــى الــذي يريده الــراوي، وهــذا القالب متكرر بشــكل عام، 
وهو أبســط أشــكال الــرواة، حيــث يتحدث بصيغــة الماضــي، ويمنح 

الفعــل مضارعــة تتخلــل هــذا الماضــي.

الصوت والرمز
لكــن هناك قوالــب أخرى تختلف إلى حد كبير، منها على ســبيل المثال 
قصــة األديــب العالمي نجيب محفــوظ التي تحمل عنوان »الشــريدة«، 
وهــي قصة ال تتعــدى صفحاتها العشــرين صفحة، إال أنهــا تحولت إلى 
مسلســل تلفزيونــي تــم تقديمه في ثالثيــن حلقة، وهو فــخ قد يؤدي 
إلــى ترهــل األحداث، ومن الممكــن أن يكون بناًء يضيــف إلى العمل وال 

منه. ينتقص 
حمــل المسلســل الذي عــرض في رمضــان الماضي، عنــوان »طريق« 

بطولــة عابــد فهد ونادين نجم، وإخراج رشــا شــربتجي.
الــراوي فــي قصــة محفــوظ هــو البطــل الــذي يحكــي بصيغــة  كان 
الماضــي أيضــًا، ونــرى األحــداث من خاللــه، أمــا المسلســل فقد لجأ 
صّناعــه إلــى حيلــة فنيــة مبدعــة، إذ يســتهل كل حلقة بجمــل بصوت 
البطــل أو البطلــة تحمــل مــا يشــبه الحكمــة مــن وراء األحــداث، كمــا 
تــم تأكيــد هذا الصــوت بصورة مرئيــة معبــرة، تحمل رمزيــة المعنى 

من مــن دون مباشــرة.
تكررت هذه الطريقة في مسلســل »حديث الصباح والمســاء« لنجيب 
محفــوظ أيضــًا، الــذي كتــب له الســيناريو محســن زايد، وأخرجــه أحمد 

صقــر، إذ تبــدأ الحلقــة األولى بالفنان عمــرو واكد وهو يســير في طريق 
ال يــكاد ينتهــي منــه إال ويبــدأ الســير فيــه مــن جديــد، وهــو ينــادي على 
أجــداده إلــى أن يقــف أمــام بوابــة قلعــة قديمــة، يكــرر النــداء طالًبــا أن 
تفتــح لــه أبواب القلعــة إلى أن يفتحها لــه أحد أجداده، إنهــا ذات الرمزية 
التــي تحدثنــا عنهــا، رمزية تشــير إلى البحــث في تراثنــا القديــم الزاخر، 
وربمــا أراد كاتــب الســيناريو والمخــرج أن يجــدا مبــررًا لصياغــة أحــداث 
المسلســل وفقــا لرؤيتهمــا، فقــد قدمــا أحداثــًا متشــابكة، وقصصــًا 
متتاليــة، تبــدأ فيهــا الحيــاة بالميــالد، وتنتهــي بالرحيل، وتــدور األحداث 
فــي هــذا الفلــك الــذي ينبــيء عــن ديمومــة الحيــاة، بينمــا فــي النــص 
األصلــي، نجــد محفوظ قد قســم روايته وفقا لألشــخاص، بــل رتبهم 
حســب األبجديــة، وبالتالي فإن الــرواة في هذه الحالة متعــددون، ولكل 
منهــم صــوت وشــخصية مختلفــة، بينما المسلســل جمــع األصوات 

في صــوت واحــد يســتهل كل حلقة.

الصوت واإليقاع
تســير أحــداث الروايــات وفقــًا إليقــاع منتظــم، ســريًعا أحياًنــا وبطيئــًا 
فــي أحاييــن أخــرى، ووفــق هــذا النمــط أو ذاك يكــون الصــوت أيضــًا، 
فقــد تســتمع للــراوي وهــو يتحــدث بأنــاة شــديدة، بينمــا يترامــى إلــى 

مســامعك صوتــه متعجــاًل فــي أوجــه أخــرى.
واإليقــاع فــي العمل يــدل علــى حنكــة المؤلف وقــدرة كاتب الســيناريو 
علــى ضبطــه وخبــرة المخرج فــي الحفــاظ عليه وفقــًا لرؤيتــه، وبالطبع 
فــإن بــطء اإليقــاع كثيــرًا مــا تلمحه فــي األعمــال ذات األبعاد البســيطة 
غيــر المركبــة، حيــث تكــون عالقــات الشــخوص هادئــة ال صــراع بينهــا 
أو علــى األقــل يكــون الصــراع هادئــًا، أمــا العمــل الــذي تضــرب الريــاح 
صراعاتــه، وتتزايــد أمواج أحداثه، فتجــده إيقاعًا ســريًعا غير منتظم في 
بعــض األحيــان، إذ يعلو ويخفــت وفقــًا للمواقف واألحــداث، وبين كل 
هــذه المســتويات يظل الصــوت وليد اإليقــاع يعلو معه ويبطــيء وفقًا 

ألهوائه.
فــي مسلســل »أنــا شــهيرة أنــا الخائــن«، المأخــوذة عــن روايــة بنفس 
االســم مــن تأليــف الكاتبــة نــور عبــد المجيــد، يتــم روايتها فــي جزأين، 
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األول يحكــي القصــة من وجهة نظر شــهيرة، والثانــي يحكيها من وجهة 
نظــر رؤوف، المسلســل بطولة ياســمين رئيــس وأحمد فهمــى وخالد 

زكى وإخــراج أحمــد مدحت.
هــذا العمــل يتيــح لنــا الشــعور بقيمة الصــوت نتيجــة لتنوعــه، فما بين 
بالصــوت  مــن وجهــة نظرهــا، تشــعر  البطلــة  ترويهــا  التــي  الحكايــة 
المنكســر، الملــيء بالشــجن، وعلــى الجانب اآلخــر يأتي صــوت البطل 
»الخائــن« متهــورًا غير مكتــرث باألحداث.. فكرة الروايــة ملهمة إلى حد 
كبيــر، وتتيــح للعمــل الدرامي فرصة إظهــار التباين بيــن عالمين كالهما 

مــن نفــس األصــل، لكنهما ليســا مــن وجهة نظــر واحدة.
وفــي مسلســل »واحة الغــروب« للروائي بهاء طاهر، نــرى أن األحداث 
تســير فــي اتجــاه واحد خلــف خيط درامي واحــد، فالبطل يســير بنا من 
القاهــرة إلــى واحــة ســيوة ونحــن كمشــاهدين نســتقر حيــث يســتقر، 
ونرحــل عندمــا يقــرر الرحيل، هــذا النمط الدرامــي الذي يوحــي برتابة ال 
تخلــو من الملــل بعض الشــيء، جعلت صــوت الراوي الذي نســمعه، 
مــن خــالل بطــل المسلســل الفنــان خالــد النبــوي، صوتــًا هادئًا يســير 
علــى مهــل، يتفحــص ما يجــري حولــه، ويتيح لنــا أيًضا أن نــرى محيط 

األحــداث من خالل أســماعنا.

الصوت والشكل
عنــد قــراءة الروايــة يصنــع القــاريء لنفســه شــكاًل مــن أشــكال الدرامــا 
المرئية المســموعة، فعندما يقرأ عن شــخصية رومانســية، يرى جسده 
نحيــاًل بعــض الشــيء ويســمع صوتــه عند قــراءة الجمــل الحواريــة التي 
تجــري على لســانه هادئًا مســتكينًا، بينمــا يرى الشــخصية القوية ذات 
بنيــة قويــة، وصــوت حاســم، أمــا الغاضــب، فيكــون جســده مترهــال 
وصوته خشــنًا، وهكذا تكون لكل شــخوص العمل أشكالها وأصواتها، 
ويكــون للقــاريء كامــل الحــق فــي أن يصنع لنفســه الســيناريو األقرب 

إلــى خياله واإلخــراج األكثر ميــاًل له.

الصوت والموسيقى
الموســيقى التصويريــة للعمــل جــزء ال يتجــزأ مــن الحــوار فــي العمــل 
أهــم  أحــد  أيضــًا  وهــي  الحــوار،  هــذا  أبعــاد  أحــد  فهــي  الدرامــي، 
العوامــل المؤثــرة فــي الصوت الخفــي للعمل الدرامــي، فبينما تكون 
الموســيقى خاليــة مــن اإليقاعــات الصاخبــة، يكون الصــوت خاٍل من 
االنفعــال والغضــب، وعندما تدخل اإليقاعات إلى جســد الموســيقى، 
تصبــح األحداث أألكثر ســرعة، ويتحول الصوت إلــى اللهاث، وعندما 
قاتمــًا  يصبــح  وقــد  بــل  الصــوت  يعلــو  الموســيقية،  اآلالت  تعلــو 
مضطربــًا، هنــا يكمن الســر في توحد صــوت الموســيقى التصويرية 
مــع صــوت الشــخصيات وصوت الفــراغ بيــن الجمــل الحوارية، وهو 
مــا يؤثــر فــي وجــدان المتلقــي بشــكل غيــر مباشــر، لكنه يصنــع حالة 

تشــكل موقفــًا مــن العمل وال بد مــن أن يدرك صناع المسلســل هذا 
األمــر الــذي يتحكــم فــي قــراءة المشــاهد للعمل.

الصوت والمالبس
األزيــاء أيًضا لهــا دور مؤثر في الصوت الخفي للمسلســالت، فاألعمال 
التاريخيــة ذات المالبــس التــي تتعامــل مــع العصــر الــذي يتعــرض لــه 
العمــل الــذي يكــون الحــوار فيــه غالبــًا باللغــة العربيــة الفصحــى، تجــد 
الصــوت فــي هذه الحالــة أكثــر ارتفاعًا مــن غيــره، صوتًا يهتــم بمخارج 
األلفــاظ، ويســعى إلــى التأكيــد على بعــض الكلمــات من خــالل االتكاء 

علــى الحــروف األخيــرة فــي كل جملة.
القــاريء والمشــاهد َوَقر في نفوســهم أن الناس فــي العصور القديمة 
كانــوا يتحدثــون بأصــوات عاليــة، والُجمــل يكــون اإللقــاء فيهــا ذا تأثيــر 

شديد.
بينمــا تكــون مالبــس المناطــق الشــعبية فــي وقتنــا المعاصــر، تشــي 
بعشــوائية األصــوات وتداخلها إلى حــد كبير، وعلى الجانــب اآلخر، فإن 
مالبــس الطبقات الراقيــة، تكون متوائمة مع الصــوت الخافت والحوار 

المستكين.

الصوت والصوت
مــن المفتــرض أن يكــون صــوت الممثــل قريبــًا إلى صوت الشــخصية 
فــي وجــدان المتلقــي، وإال ســيكون األمر صادمــًا أو علــى األقل يحدث 
خلخلــة بين شــخصيتين من أصــل واحد، إال أن المالحظ في الســنوات 
األخيــرة، أن بعــض الممثليــن يميلــون إلــى الصوت الهامــس في كافة 
أحــداث العمــل، في وقت الغضــب ووقت الهدوء، في الحــزن واألفراح، 
وهــو أمٌر يخرج المشــاهد من ســياق األحداث، ويجعله يشــاهد العمل 

مــن خارجــه مــن دون أن يندمج معه.

الصوت والرواية
يبقــى التأكيــد علــى أن المتلقــي القــاريء للرواية والمشــاهد لهــا عندما 
تتحــول إلــى عمــل درامــي، يختلــف عــن المشــاهد فقــط، فــاألول قــد 
يصــدم إذا لــم تتفــق مخيلته في القــراءة عن واقــع العمل فــي الدراما، 
والثانــي يســتقبل األمــر علــى عالتــه ألنــه لــم يكــّون رؤيــة مســبقة عــن 

. لعمل ا
لكــن التبايــن فــي األصوات، وهــو من عوامــل نجــاح المسلســل، غالبًا 
مــا تجــده فــي المسلســالت المأخــوذة عــن أعمــال روائيــة، ألن الروايــة 
بها متســع للكتابة ورســم الشــخصيات بشــكل أكثــر أريحيــة، وبالتالي 
فــإن المسلســل، يســير بــك من مــكان آلخر، ومــن حدث إلــى أحداث، 
ــا مبنيــًا علــى التنــوع، وكأنــك أمــام كورال  وبالتالــي تجــد تناغمــًا صوتيًّ

متناغــم علــى الرغــم مــن أنه يصــدر أصواتــًا مختلفــة فــي آن واحد.
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لغتنا العربية وتحديات اإلعالم الجديد
منصــات التواصــل االجتماعي هي وســائل إعالمية بديلة اســتطاعت أن تفرض قوتهــا وتأثيرها 
بشــكل ملحــوظ في الســنوات األخيرة ومما ســاعد فــي نموها وتمددها وســرعة انتشــارها هو 

انتقالهــا إلــى أجهزتنا الذكية لتصبــح جزءا من حياتنــا اليومية. 

مــا يهمنــا هنا هــو ما فرضته هــذه الوســائل من أنمــاط جديدة فــي خصائص القائــم باالتصال 
والمحتوى. 

فبعــد أن كان اإلعــالم التقليــدي مقتصــًرا علــى النخبة، تغيــر هذا المفهــوم في اإلعــالم البديل 
وتحــول المتلقــي العــادي إلــى مرســل باســتطاعته أن ينشــر مادتــه وقتمــا شــاء وكيفمــا يريــد، 
فانحســرت ثقافــة النخبــة وتجلياتهــا لتظهــر لنــا ثقافة شــعبية بســيطة، وهذا ســالح ذو حدين 
فالســاحة أصبحت مســاحة نشــر مفتوحة وعمــت حالة من الفوضى وأصبح الناشــر يستســهل 
الكتابــة والتفاعــل بعفويــة ويســتخدم اللهجة العاميــة المحكية ليــس تعمًدا لإلســاءة للغته األم 
بقــدر مــا هو الميــل للتعبير بأســرع الطرق، حيث قــل اإلحســاس بأهميتها مما زاد فــي التفريط 

بمســؤولية تقديــم لغة عربيــة فصحى ســليمة أنيقــة وراقية.

   العنصــر اآلخــر المؤثــر في لغتنــا العربية علــى منصات التواصــل االجتماعي هــو ثقافة الصورة 
حيــث أنهــا تعــد الوســائط المرئية بأشــكالها وقوالبهــا المختلفــة عنصًرا أساســًيا ومحــوًرا مهمًا 
فــي المحتــوى المقــدم في وســائل التواصل االجتماعــي، مما زاد االعتمــاد عليهــا، وال ننكر تأثير 
الصــورة وقوتهــا فــي إيصــال الرســالة اإلعالمية بأســرع وقــت، ألن المتلقي لم يعد لديه متســع 
مــن الوقــت لقــراءة المزيد مــن الكلمــات والصفحــات المكتوبــة، ولكــن أصبح هنــاك طفرة في 

اســتخدام هذه الوســائط البصريــة فتراجعت ثقافــة الكلمة.

الذكيــة  األجهــزة  أنظمــة  علــى  »اإليموجــي«  التعبيريــة  الرمــوز  اســتخدام  نســبة  وارتفعــت 
وتطبيقــات وســائل التواصــل االجتماعــي حيــث أعلنــت شــركة التواصــل االجتماعــي المالكــة 
لتطبيــق »فيســبوك وانســتغرام«، فــي تقرير  صدر عــام 2017م، أن نصــف تعليقات تطبيق 
انســتغرام تحتــوى علــى رمــوز تعبيريــة، وأن نحــو 60 مليون إيموجــي أو رمز تعبيري تســتخدم 
علــى صفحــات فيســبوك يومًيــا، ونحو 5 مليــارات أخــرى يومًيا عبــر تطبيق الماســنجر الخاص 

بالشــركة نفســها«.

ولألســف أســهم ذلك فــي إيذاء اللغــة العربيــة، وحرمتنا هــذه التطبيقــات اآلنيــة اللحظية التي 
تجعلنــا نســابق الزمــن للحاق بها من أخذ الوقــت الكافي في صياغة جملة ســليمة، وأيًضا توافر 
عــدد هائــل مــن أيقونات الرمــوز التعبيريــة الجاهزة في لوحــة المفاتيح حــد من رغبتنا في إنشــاء 

تعبيــرات صادقة بليغة.

األســلوب التســويقي الجديــد الــذي بــات يتكــرر كثيــًرا فــي اإلعالنــات علــى وســائل التواصــل 
االجتماعــي هــو لجــوء صانعــي المحتــوى إلــى بنــاء محتواهــم باالعتمــاد علــى اللهجــة العامية؛ 
لجــذب انتبــاه الجمهــور والتقرب من الشــريحة المســتهدفة، وذلك على حســاب اللغــة العربية. 

هــذا األســلوب قد يكــون ناجًحا إلى حــد كبير، ولكــن يجب أاّل يتحــول لقالب ثابت ونمــوذج نعتاد 
عليه كأســلوب تســويقي، فاللغــة العربية الفصحى لغــة غنية نابضة غزيرة ينبغــي عدم تقزيمها 
أو تجميدهــا، يقــول اإلمــام الشــافعي »لســان العرب أوســع األلســنة مذهًبــا وأكثرهــا ألفاًظا« 
فــال بد مــن تطوير المهــارات وابتــكار األدوات للتمكــن منها وتطويعهــا وتقديمها فــي قالب حي 

جــاذب عصــري ال يفقد التســويق فيها عناصــره، وتبقى لغتنا هي الســائدة.

 ومــا يجــب أن نضعــه فــي اعتبارنا في ظل هــذا الزخم البصــري أن العالقة بين الصــورة والكلمة 
ليســت عالقــة تنافســية بل هي عالقــة تكاملية، ال يطغى أحدهمــا على اآلخر، والبــد للكلمة من 
أن توظــف بشــكل جيد يخــدم الصورة ويضيــف لها أبعاًدا أخــرى جديدة على المتلقي ويكشــف 

عــن دالالتها لتكتمــل جمالية المحتوى وتتــوازن المعادلة.

 يحمــل أيًضــا صانعو المحتوى في وســائل التواصل االجتماعي بشــكل عام مســؤولية تصحيح 
المســار، وأن تكــون هــذه المنصــات المفتوحــة مصــدر  إثــراء للجماهيــر، وأن تقــدم اللغــة في 
أبهــى صورهــا، فاللغــة غالًبــا مــا تكتســب بالمحــاكاة والتأثــر، لذلك البــد مــن التركيز علــى إحياء 
تراثنــا ومخزوننــا اللغــوي وتســليط الضــوء عليــه والمحافظــة علــى هــذا اإلرث الغنــي، والتأكيد 
علــى االعتــزاز به ألنه جزء مــن ثقافتنا األصيلــة، فالتقدم والحضــارة هوية وقيمة مــن المفترض 

المحافظــة عليها.

رأي

أمل البدنه
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رؤية نقدية

أكثــر  مهنــي  شــخص  يوجــد  أنــه  أعتقــد  ال 
حساســية للحديــث عــن مــوت التلفزيون من 
البــارزة  الشــخصية  فيــري«،  بريــس  »جيــرار 
فــي المشــهد الســمعي البصــري الفرنســي، 
ورائــد تجربــة التلفزيــون المحلي في فرنســا. 
لقــد قادته حساســيته هــذه إلى إصــدار كتاب 
عــن  بهــا  ومســلم  جاهــزة  »أفــكار  بعنــوان: 
ولــم  ثــالث ســنوات،  الغــد« قبــل  تلفزيــون 
يجــادل فيه فكرة موت التلفزيون اســتناًدا إلى 
حقائــق الماضــي؛ ليؤكــد بقاء هــذا األخير على 
قيــد الحيــاة على الرغم مــن تزايد عــدد الناعين 
والمؤمنين بموته الحتمي فحســب، بل حشد 
مجموعــة من الحجج والشــواهد مــن الحاضر 

التــي تؤكــد كلهــا حيويــة التلفزيــون، بخاصــة 
الحجــج  اإلنترنــت. ومــن  انتشــار شــبكة  بعــد 
التكنولوجيــا  أن  الكتــاب  هــذا  يســوقها  التــي 
الرقمّيــة األرضّيــة وفرت المزيد مــن العروض 
التلفزيونيــة، إذ إنهــا قضت علــى قلة موجات 
التكاثــر  إلــى  أدى  ممــا  التناظــري،  البــث 
المضعــف فــي عــدد القنــوات التلفزيونية إلى 
درجــة أن إنشــاء القنــوات التلفزيونيــة أصبــح 
العمريــة  الشــرائح  عــن  البحــث  إلــى  يســتند 
واالجتماعية التي ال يغطيهــا البث التلفزيوني، 
فأنشــئت قنــوات تلفزيونية موجهــة لألطفال 
الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن أربــع وعشــر 

ســنوات، وآخــرى للمراهقيــن.

حكم
إن الحديــث عــن تراجــع مشــاهدة التلفزيــون 
في نظــر صاحب الكتاب المذكــور حديث عام 
وغيــر دقيــق فــي آن واحــد، بــل يمكــن اعتباره 
حكًمــا مســبًقا، وذلك ألنــه ال يحــدد التلفزيون 
تؤكــد  الرســمية  فاإلحصائيــات  المعنــي. 
لمشــاهدة  المخصــص  الوقــت  زيــادة  علــى 
التلفزيــون بــــ)15( دقيقــة فــي )48( بلــًدا في 
العالــم. لــذا البــد مــن تحديــد التلفزيــون الذي 
التلفزيــون  هــو  هــل  مشــاهدته،  تراجعــت 
غيرهمــا؟  أم  الفرنســي؟  أم  األمريكــي؟ 
فتراجــع مشــاهدة القنــوات التلفزيونيــة فــي 
أمريــكا ال يعنــي بالضرورة تراجعها في فرنســا 

تلفزيون الغد
|| د. نصر الدين لعياضي

لــم يكــف الحديــث عــن احتضار التلفزيون منذ ما يقــارب أربعة عقود، بل عن موتــه بفعل االبتكارات التكنولوجيــة المتاحقة. لقد 
تــم نعــي التلفزيــون بعد انتشــار نظــام الفيديو المنزلي )VHS( فــي عام 1980م، وهو النظام الذي يســتخدم أشــرطة الفيديو 
لتخزيــن الصــوت والصــورة. ثــم بعد اختراع أقــراص الـ»DVD« في عــام 1990م، وتجّدد الحديــث عن موته بعد تزايد االســتخدام 
االجتماعــي لشــبكة اإلنترنــت فــي عــام 2000م، وعلــى الرغــم مــن أن التاريخ فنــد هــذا الحديــث، إال أن الناعي لم يَمّلــوا منه، 
فأشــاعوا مــوت التلفزيــون بعــد ظهــور مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي وانتشــارها، بخاصــة تلك التي تتوســل شــرائط 

الفيديــو وتبث الملفــات المصورة. 
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علــى ســبيل المثــال. ففــي ظــل الحديــث عن 
تراجــع مشــاهدة القنــوات التلفزيونيــة داخــل 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة، يبرهن صاحب 
الكتــاب علــى ارتفــاع الوقــت الــذي يخصصــه 
التلفزيــون  لمشــاهدة  الفرنســي  المواطــن 
فــي عــام 2014م بـــ)15( دقيقــة، ليبلغ ثالث 
وزيادتــه  اليــوم.  فــي  و)41( دقيقــة  ســاعات 
بنصــف ســاعة كاملة عّمــا كان عليــه في عام 
بقلــة  مــا يشــي  بوجــود  يعتقــد  2000م، وال 
اإلقبــال علــى مشــاهدة القنــوات التلفزيونيــة 

وتناقــص الوقــت المخصــص لهــا. 
يشــير علمــاء االجتماع إلــى تضافــر العديد من 
العوامــل التــي تحدد ســلوك المشــاهد. فإذا 
كان المــرء ال يملك ســوى التلفزيــون لصرف 
أنــه  فاألكيــد  الثقافــي،  واســتهالكه  وقتــه 
ــا أطــول لمشــاهدة التلفزيون،  ـً يخصص وقتـ
المعــاش«  »علــى  المتقاعــد  والشــخص 
يصــرف وقتــه فــي مشــاهدة التلفزيــون أكثر 

مــن الشــخص العامــل.
القنــاة  فــي  العامــة  الخدمــة  ثقــل  كان  وإن 
فــي  األمــر  هــو  كمــا  بــارًزا،  التلفزيونيــة 
التلفزيون الفرنســي، فــإن الوقت المخصص 
لمشــاهدتها يزيد عن المــدة الزمنية الممنوحة 
لمشــاهدة القنــاة التلفزيونيــة المتحــررة مــن 
قنــوات  مثــل  العامــة،  الخدمــة  التزامــات 
التلفزيــون األمريكــي، هــذا إضافــة إلــى المدة 
القنــاة  كانــت  فــإن  لإلعالنــات،  المخصصــة 
 − برامجهــا  بــث  عــن  تتوقــف  التلفزيونيــة 
والحــوار  التلفزيونيــة  والمسلســالت  األخبــار 
كل   − القــدم  كــرة  ومنافســات  التلفزيونــي 
تســع دقائق من أجل تمريــر لقطاتها اإلعالنية 
التــي تســتغرق مــدة قــد تصــل إلــى خمــس 
دقائق أو تزيد قلياًل، فالمشــاهدون يضطرون 
إلــى صــرف النظــر عنهــا ويتجهــون إلــى تلك 
ــا أقل لإلعالنــات وتوزعها  ـً التــي تخصص وقتـ
بشــكل معقــول ال يعكــر مزاج المشــاهد الذي 

لجــأ إلــى التلفزيــون لتحســين هــذا المــزاج. 
أفضــل  يعتبــر  التقليــدي  التلفزيــون  الزال 
وســيلة إعالمية قادرة على جمــع أكبر عدد من 
المشــاهدين فــي وقت واحــد. هذا مــا يتجلى 
مثــل  االســتثنائية،  األحــداث  بعــض  خــالل 
اإلعــالن عــن نتائــج االنتخابــات الرئاســية فــي 
بعــض البلــدان، أو النقــل المباشــر للكــوارث 

الطبيعيــة أو للعمليــات اإلرهابيــة أو مباريــات 
القدم. كــرة 

تعددية الحوامل
الحوامــل  تعّدديــة  تغيــر هــو  مــا  إن  بالفعــل، 
الذكــي،  الهاتــف  التلفزيــون:  لمشــاهدة 
واللــوح  والمحمــول،  الثابــت  الكمبيوتــر 
العالــم،  دول  مــن  العديــد  فــي  اإللكترونــي 
للســجال  حــًدا  تضــع  الحقيقــة  هــذه  ولعــل 
التلفزيــون  نهايــة  حــول  يــدور  الزال  الــذي 
اإلنترنــت ومواقــع شــبكات  يــد شــبكة  علــى 
التواصــل االجتماعــي. إننا نالحظ اليــوم زيادة 
التوجــه لمتابعــة نشــرات األخبــار التلفزيونيــة 
بعــد رواج بعــض األنبــاء عــن بعــض األحــداث 
وذلــك  االجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  فــي 
ومعاينتهــا  وواقعيتهــا  صحتهــا  مــن  للتأكــد 
فــي الشاشــة أو للحصــول علــى المزيــد مــن 
التــي  األخبــار  مــن  كثيــًرا  إن  بــل  تفاصيلهــا، 
إلــى  تتحــول  التلفزيونيــة  القنــوات  تنشــرها 
المنتديــات  فــي  والنقــاش  للتعليــق  مــادة 
والمدونات اإللكترونية، وفــي مواقع التواصل 
االجتماعــي. هــذا بصــرف النظر عــن القنوات 
التلفزيونيــة التــي رحلــت إلــى شــبكة اإلنترنت 
لبــث برامجهــا ألســباب اقتصاديــة أو من أجل 
توســيع شــعبيتها أو ترســيخ عالمتها التجارية 

المنافســة.  بشــدة  يتســم  ســوق  فــي 
لقــد غيــرت التكنولوجيــا طبيعــة المشــاهدة، 
بالتلفزيــون  ُيعــرف  أصبــح  مــا  خــالل  مــن 
االســتدراكي، وقيمــة هــذا التلفزيــون ال تكمن 
الســترجاع  للمشــاهد  الفرصــة  إتاحــة  فــي 
مــا فاتــه مــن برامــج، وأفــالم، ومسلســالت 
فــي  وبرامــج حواريــة، ومقابــالت  تلفزيونيــة، 
كان  األمــر  هــذا  ألن  ومتابعتهــا،  القــدم  كــرة 
متاًحــا في الســابق من خالل إعــادة بث البرامج 
أكثــر مــن مــرة فــي األســبوع. إن أهميــة هــذا 
التلفزيــون تكمن في تحريره مــن البث الخطي 
والمتسلسل، وتحرير المشــاهد من إكراهات 
الزمــن، حيث أصبح باســتطاعته أن يشــاهد ما 
يريد فــي الوقت الذي يرغب فــي ذلك والمكان 
أن  ببســاطة  يعنــي  فيــه، وهــذا  يرغــب  الــذي 
احتــكار البرمجــة التلفزيونيــة، أي اختيار طائفة 
مــن البرامــج وتوزيــع بثهــا علــى فتــرات زمنيــة 
التلفزيونيــة  القنــاة  مــن  انتقلــت  قــد  معينــة، 
إلــى المشــاهد، واألكثر مــن هــذا أن التلفزيون 

االســتدراكي منــح المشــاهد فرصــة تشــكيل 
قناتــه التلفزيونيــة المفضلــة بمــا يرغــب فــي 
مشــاهدته، بمعنى أنه ُيعيد االســتماع لبرنامج 
حواري فــي قنــاة تلفزيونية خاصــة، ثم ينتقل 
لمشــاهدة مبــاراة فــي كــرة القــدم فــي قنــاة 
متخصصــة فــي الرياضة، ثــم ينتقــل لمتابعة 
آخر حلقة في مسلســله التلفزيوني المفضل. 
فعمليــة تجميــع مــا اختــار مشــاهدته وتابعــه 
يمكــن أن يشــكل به قنــاة تلفزيونيــة. أال يمكن 
القــول في هذه الحالــة: إن التكنولوجيا الرقمية 

منحــت لــكل شــخص قناتــه التلفزيونيــة؟ 

إعادة التعريف 
بــأن  أعــاله  المذكــورة  الحجــج  كل  تدلــل  أال    
التلفزيــون لــم ينته!، بــل أصبــح ال نهائي على 
حــد تعبير مديــر األخبار فــي القنــاة التلفزيونية 
أكــد  الــذي  »أرتــي«،  األلمانيــة  الفرنســية 
بــأن التلفزيــون لــم يمــت، بــل ماتــت بعــض 
التعاريــف التــي حاولت أن تشــخصه.  فالقول 
أن التلفزيــون يشــكل نافــذة علــى العالــم لم 
عبــر  العالــم  أصبــح حضــور  بــل  كافًيــا،  يعــد 
العديــد مــن الوســائط. لــذا بــدأ الحديــث عــن 
التلفزيونــات  أي  الجمــع؛  التلفزيــون بصيغــة 

بــدل صيغــة المفــرد. 
لقــد حــاول كثيــر مــن الدارســين اإلجابــة عــن 
ألن  تغيــر  التلفزيــون  هــل  التالــي:  الســؤال 
ألن  تغيــر  الجمهــور  أن  أم  ل؟  تبــدَّ الجمهــور 
الســؤال  هــذا  يبــدو  قــد  تبــّدل؟  التلفزيــون 
مناقشــة  إلــى  يجرنــا  أن  وُيخشــى  ا،  فلســفيًّ
»حكايــة الدجاجــة والبيضــة«،  ويصرفنــا عــن 
بــدأت  الــذي  الغــد«  »تلفزيــون  فــي  التفكيــر 
مالمحــه تلوح فــي األفق، ويعد بــزوال الحدود 
بيــن مــن ينتجونه ومــن يشــاهدونه، معلًنا عن 
ميــالد جماعة كبرى، تتقاســم األخبار والصور 

المختلفــة.   والبرامــج 
تنتهــي مرافعــة »جيــرار بريس« عــن تلفزيون 
التقنيــة  المنظومــات  »إنــه  بالقــول:  الغــد، 
والمهنيــون  المتجــددة،  االبتــكارات  ذات 
والمحترفــون الذيــن يبدعون في مجــال اإلنتاج 
والبــث، والمشــاهدون ومــا يطالبــون بــه ومــا 

يأملــون فــي تحقيقــه«. 
ربما ســقطت من هذه المرافعة أن »تلفزيون 
الغــد« هــو ما يريــده − أيًضــا − المســتثمرون 

والمعلنون.  
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تقرير

في دورته السابعة عشرة

منتدى اإلعالم العربي يناقش 
التحوالت اإلعالمية الراهنة

|| دبي − عباس صادق

فــي  اإلماراتيــة  دبــي  مدينــة  شــهدت 
2018م،  أبريــل  مــن  والرابــع  الثالــث 
انطــاق أعمــال الــدورة الســابعة عشــرة 
لمنتــدى اإلعام العربــي، والتي نظمها 
برعايــة صاحــب  للصحافــة،  دبــي  نــادي 
آل  راشــد  بــن  محمــد  الشــيخ  الســمو 
اإلمــارات  دولــة  رئيــس  نائــب  مكتــوم، 
العربيــة المتحــدة رئيــس مجلــس الــوزراء 
حاكم دبي، وبمشــاركة نحــو )3000( من 
القيادات اإلعامية والخبراء والمختصين 
فــي  اإلعامــي  بالشــأن  والمعنييــن 
المنطقــة والعالــم، وذلــك تحــت شــعار 

مؤثــرة«. إعاميــة  »تحــوالت 

تمــر  التــي  التحديــات  تأثيــر  المنتــدى  ناقــش 
العربــي،  اإلعــالم  ســاحة  فــي  المنطقــة  بهــا 
وتداعيــات التغيرات السياســية على المشــهد 
اإلعالمــي، ومــا يفرضــه ذلك من تبعــات تلقي 
الرســالة  ومهنيــة  موضوعيــة  علــى  بظاللهــا 
اإلعالميــة، كمــا رصد المنتدى أهــم التحوالت 
التــي طــرأت علــى شــكل ومضمــون اإلعــالم 
التقنــي،  التطــّور  بفعــل  العربيــة  والصحافــة 
وصــواًل إلــى طبيعــة العالقــة مع الجمهــور في 
العصــر الرقمي، ومســتقبل صناعــة الصحافة 
فــي ظــل ثــورة الــذكاء الصناعــي، ومــا يواكــب 
النمــو المتســارع فــي تلــك المحاور مــن تطور 

فــي المشــهد اإلعالمــي العربــي والدولــي.
وشــهدت أعمال الــدورة حــواًرا موســًعا حول: 
مســار  تحديــد  فــي  اإلعــالم  إســهام  مــدى 
وتباينــت  العربيــة،  المنطقــة  فــي  األحــداث 
خاللــه اآلراء بيــن متفائــل بقــدرة اإلعــالم علــى 
التصــدي للتحديــات الراهنة التــي تمر بها دول 
ُيســهم  إيجابــي  بــدور  واالضطــالع  المنطقــة 
فــي تجاوزهــا إلى مرحلــة جديدة تتــدارك فيها 
شــعوبها مــا فاتهــا مــن فــرص التطــور خــالل 
الســنوات القليلــة الماضيــة، ورأي آخــر يــرى 
أدنــى  فــي  كان  لإلعــالم  اإليجابــي  التأثيــر  أن 
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مســتوياته ولم يــأت على القــدر المأمول منه 
في مواجهــة تلك التحديات، وربما كان ســبًبا 

تفاقمها. فــي 
فهــد  الدكتــور  تنــاول  أيامــه،  أول  وخــالل 
لألمــن  الخليــج  منتــدى  رئيــس  الشــليمي، 
والســالم، كيفيــة مواجهــة اإلعــالم المضلل 
وســّن  اإلعالميــة  التوعيــة  عبــر  والتحريضــي 
القوانيــن الرادعــة لدحــض خطــاب الكراهيــة 
والعنــف. وأبــدت الدكتــورة ابتســام الكتبــي، 
رئيســة مركــز اإلمــارات للسياســات، ضمــن 
جلســة بعنــوان: »تحــوالت سياســية غيــرت 
المشــهد  بــأن  المشــهد اإلعالمــي«، قناعتهــا 
ــا لدرجة يصعب  اإلعالمــي العربي أصبح ضبابيًّ
معهــا تحديــد مــا إذا كان اإلعالمــي يؤثــر فــي 
نفســه  يفــرض  السياســي  أن  أم  السياســة 
أبــرز  ولخصــت  اإلعالمــي،  المشــهد  علــى 
التحــوالت السياســية فــي المنطقــة العربيــة 
اإلعالمــي  المشــهد  علــى  انعكســت  والتــي 
فــي المشــروعين التوســعيين لــكل مــن إيران 

وتركيــا.
مــن جانبه حذر  اإلعالمي الســعودي ســلطان 
صحيفــة  تحريــر  رئيــس  القحطانــي،  الســعد 
مــن  التقليــدي  اإلعــالم  بوســت«  »الريــاض 
الهجمــة القويــة لإلعــالم الرقمــي، مــع انتقال 
القــّراء إلــى المحتــوى المجانــي األكثــر ســرعة 
ووصــف  اإلنترنــت،  شــبكة  علــى  وتطــوًرا 
التحــول الجــاري فــي عالــم اإلعــالم بـ»قطــار 

الســريع«. التغييــر 
وخــالل ثانــي أيامــه، خصص المنتدى جلســة 
لمناقشــة ملف القضية الفلســطينية، وواقع 
مدينــة القدس فــي اإلعالم العربــي، في ضوء 
القــرار األمريكــي اعتبارهــا عاصمة إلســرائيل، 
يعقــوب  نبيــل  وهــم:  المتحدثــون،  وأشــار 
الســابق،  البحرينــي  اإلعــالم  وزيــر  الحمــر، 
وضياء رشــوان، رئيس الهيئة العامة المصرية 
رئيــس  المؤمنــي،  وطــارق  لالســتعالمات، 
تحريــر صحيفة »الــرأي« األردنية، إلى اختالف 
القضيــة  مــع  اإلعالمــي  التفاعــل  منســوب 
الفلســطينية باختــالف األوضــاع وســخونتها 
أنهــا  إال  المحتلــة،  األراضــي  فــي  هدوئهــا  أو 
اإلعــالم  اهتمــام  قلــب  فــي  دائًمــا  ســتبقى 
العربــي، وســتظل فــي صــدارة المشــهد فــي 

المنطقــة.
وتنــاول المنتــدى عــدًدا مــن التجــارب الخاصة 
بمؤسســات عالمية مؤثرة فــي مجال اإلعالم 
وغوغــل  إن  إن  »ســي  مثــل:  واالتصــال، 
اســتعرض  حيــث  وتويتــر«،  وفيســبوك، 
التكنولوجيــا  عالقــة  الجهــات  تلــك  ممثلــو 
فــي  تركتــه  الــذي  التأثيــر  ومــدى  باإلعــالم 
القليلــة  الســنوات  خــالل  الســيما  صفحتــه 
الماضيــة، والُســبل التــي تتبعها فــي مواجهة 
التحديــات التــي واكبــت التقــدم التكنولوجي، 

بخاصــة فيمــا يتعلق بظاهــرة األخبــار الكاذبة 
والتحقــق مــن مصداقيــة المحتــوى وحمايــة 
المســتخدمين لمنصات التواصــل االجتماعي 

اإللكترونيــة. والمواقــع 
المنتــدى،  مــن  األخيــر  اليــوم  تضمــن  فيمــا 
الفنيــة  التحــوالت  ناقشــت  جلســة  كذلــك 
وأثرهــا في اإلعالم الجديد علــى وجه التحديد.
جوائــز  منــح  تــم  المنتــدى  مــع  وبالتزامــن 
مــن  فائــًزا  عشــر  ألربعــة  العربيــة  الصحافــة 
واألســبوعية  اليوميــة  الصحــف  مختلــف 
واإللكترونيــة  المطبوعــة  الدوريــة  والمجــالت 
وجــدت  الذيــن  اإلعالميــة،  والمؤسســات 
أعمالهــم طريقهــا إلــى منصــة التكريــم مــن 
بيــن مــا يقــرب مــن ســتة آالف عمــل غطــت 
مختلــف فنــون ومجــاالت العمــل الصحافي. 
حيــث نــال جائــزة شــخصية العــام الصحفيــة 
نبيــل  اإلعالمــي  البحريــن  ملــك  مستشــار 

نــوري  بينمــا حصــل شــاكر  الحمــر,  يعقــوب 
مــن صحيفة »الشــرق األوســط« علــى جائزة 
الصحافــة  مجــال  وفــي  الصحفــي،  الحــوار 
الرياضيــة تفــوق اإلعالمــي مــراد المصري من 
صحيفــة »االتحــاد« اإلماراتيــة، بينمــا ُمنحــت 
جائــزة أفضــل صــورة صحفيــة ألحمــد غرابلي 
مــن وكالــة »األنبــاء الفرنســية«، ونــال ماهــر 
الكويتيــة  »الجريــدة«  صحيفــة  مــن  رشــوان 
ذهبــت  فيمــا  الكاريكاتيــري،  الرســم  جائــزة 
منتصــر  لصــالح  الصحفــي  العمــود  جائــزة 
وحــاز  المصريــة،  »األهــرام«  صحيفــة  مــن 
علــى جائــزة الصحافــة العربيــة للشــباب كل 
مــن صحيفــة »الوطــن«  عبــاس  مــن: جهــاد 
موقــع  مــن  الفولــي  ودعــاء  المصريــة، 
الليثــي مــن صحيفــة  »مصــراوي«، ومحمــد 

المصريــة. »الوطــن« 
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تكنولوجيا

بعد دراســة الســوق والمســتهلك والتوظيف الســليم

إنترنــت األشــياء .. مؤسســات اإلعالم 
والترفيــه مــن أهــم المســتفيدين

|| د. عباس مصطفى صادق

تكنولوجيــا »إنترنــت األشــياء« )Internet of Things( التــي يطلق عليها االســم المختصــر )IOT( أو الجيل الجديــد من اإلنترنت 
الــذي يتيــح التفاهــم بين األجهــزة المترابطة مع بعضها وهو عبارة عن شــبكة لألجهزة المادية، مضمنة فيهــا البرمجيات، وأجهزة 
االستشــعار، والمحــركات، والوصــات التي تمكن هذه األجهــزة والمعدات من االتصــال وتبادل البيانات والتفاعــل داخل البنية 

التحتيــة الحاليــة لإلنترنــت، فضــًا عن عمليات التحكــم عن ُبعد في عمل كافــة األجهزة وبكل أحجامهــا وأنواعها.
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وبعبارة أخــرى فإن إنترنت األشــياء، هي عبارة 
عــن مزيج من أنواع مختلفة من األجهزة الذكية 
التــي يمكــن التواصل فيمــا بينها، باســتخدام 
االستشــعار  »شــبكة  منهــا:  تقنيــات،  عــدة 
  Wireless sensor network( الالســلكية 
Radio-( ومعــرف الترددات الراديوية ،)WSN
frequency identification RFID(«، فضــاًل 
عــن البروتوكــوالت المعروفــة مثــل: »الــواي 

فــاي، والبلوتــوث« وغيرها. 
هــذه الشــبكة ترِســل وتســتقبل المعلومات 
فيمــا بينها، مــن دون االعتماد على البشــر في 
إمدادها بهــذه المعلومات، بــل يتم الحصول 
الحــواس  الخارجــي عبــر  الوســط  عليهــا مــن 
االصطناعيــة أو مــا يعــرف بـ«المستشــعرات 
الرقميــة«، حيــث يتم بناء عمليــة االتصال عن 
طريــق منصــات معّدة باســتخدام الحوســبة 
المنصــات  تســتقبل  حيــث  الســحابية، 
البرمجيــة طلبات األجهزة عــن طريق اإلنترنت 
وتتعامــل معها، ويتم االعتمــاد − أيًضا − على 
البيانــات التــي يتــم جمعها لتســهيل عمليات 

القرار. اتخــاذ 
األشــياء مقصــود بهــا مجموعــة واســعة مــن 
األجهــزة  تشــغيل  »أجهــزة  مثــل:  األنظمــة، 
منزلــي،  وترفيــه  تلفزيونــات،  مــن  المنزليــة 
وأدوات  ومكيفــات،  وثالجــات،  وغســاالت، 
تحــركات  رصــد  وكاميــرا  وتصويــر،  تأميــن، 
الحيوانــات البريــة والطيــور، وأنظمــة التحكم 
المتحــركات،  مــن  وغيرهــا  الســيارات  فــي 
وأجهــزة التشــغيل الميدانية التي تســاعد رجال 
اإلطفاء في عمليات البحــث واإلنقاذ وغير ذلك 
كثيــر«, وتعتمــد آليــة عمــل الشــبكات بقيــام 
األدوات المدمجــة فــي  األجهــزة بجمــع بيانات 
البيانــات  تتدفــق  ثــم  ومــن  واإلدارة  التوجيــه 

بشــكل مســتقل بيــن األجهــزة المختلفــة.
وتمكــن إنترنت األشــياء اإلنســان مــن التحّكم 
بشــكل فعّال وســهل باألشــياء عــن قرب وعن 
ُبعــد, فيســتطيع المســتخدم مثــاًل تشــغيل 
ُبعــد  مــن  فيهــا  والتحكــم  ســيارته  محــّرك 
مــن خــالل أجهزتــه المحمولــة، مثــل الهاتــف 
المتصلــة  األجهــزة  وبإمــكان  وغيــره  الجــوال 
واســتدعاء  لألعطــال  التنبيــه  الســيارة   بهــذه 
الســيارات  صيانــة  ورشــة  مــن  متخصــص 
عــن  للكشــف  ُبعــد  عــن  معــه   والتراســل 
المشــكلة من دون حاجــة لزيارة الورشــة. كما 
تســتطيع ربــة المنــزل التحكــم فــي معــدات 
الثالجــة  محتويــات  علــى  والتعــّرف  المطبــخ 
عــن ُبعــد، حيث يمكــن لهــذه الثالجة التراســل 
المســتلزمات  وشــراء  التســوق  مركــز  مــع 

تدخــل بشــري. بــال  وتوصيلهــا 
األجهــزة  شــبكة  مفهــوم  نوقــش  تاريخًيــا 
الذكيــة فــي وقــت مبكــر منــذ عــام 1982م، 
األمريكيــة  ميلــون«  »كارنيجــي  جامعــة  فــي 

بتطويــر   )Carnegie Mellon University(
ثالجة بيع إحدى مشــروبات الصودا المعروفة 
لتصبــح بذلــك أول أداة قــادرة علــى اإلبالغ عن 
مخزونهــا ومــا إذا كانت المشــروبات المحملة 
ــا بــاردة, كذلك أســهمت ورقــة »لمارك  ـً حديثـ
1991م،  عــام   )Mark Weiser( فايســر« 
بعنــوان: »الكمبيوتــر فــي القــرن 21«، فضاًل 
 )UbiComp( مثــل:  أكاديميــة،  جهــات   عــن 
و)PerCom( فــي طرح الــرؤى المختلفة حول 

إنترنــت األشــياء.
اقترحــت  و1996م(   1993( أعــوام  بيــن 
العديــد من الشــركات حلواًل تصــب في تطور 
مفهــوم إنترنــت األشــياء قبــل أن يظهــر فــي 
 Microsoft's at Work ( :شــكله الحالي، مثل
فــي  فقــط  ذلــك،  ومــع   )Novell's NEST أو 
عــام 1999م، بــدأ هــذا الحقــل التكنولوجــي 
الجديــد فــي جــذب الزخــم إليــه, ففــي نفــس 
العــام طرح عالــم الحاســوب األمريكي  »بيل 
جــوي« )Bill Joy( نظــام االتصــال مــن جهــاز 
لجهــاز )Device to Device( كجــزء مــن فكــرة 
أطلق عليهــا )Six Webs( قدمها في المنتدى 

االقتصــادي العالمــي فــي دافــوس.
مع ذلك يتفــق كثيرون بأن مصطلــح »إنترنت 
البريطانــي  العالــم  صاغــه  الــذي  األشــياء« 
أصبــح   )Kevin Ashton( أشــتون«  »كيفــن 
شــائًعا فــي عــام 1999م، مــن خــالل »مركــز 
التعريــف التلقائــي« )Auto-ID Center( فــي 
للتكنولوجيــا،  »ماساتشوســتس«  معهــد 
وذلــك لوصف نظام يتم فيــه اتصال اإلنترنت 
بالعالــم المــادي عبــر مستشــعرات موجــودة 
فــي كل مــكان. وكان »اشــتون« شــارك فــي 
تأســيس المركز المشــار إليه، وكانت فكرته أن 
يتــم ربــط بعــض األجهــزة الرقمية التــي توجد 
حولنا كـــاألدوات الكهرومنزلية بطريقة تســمح 
لنــا بتعــّرف حاالتهــا ومعلوماتهــا الدقيقــة من 

دون الحاجــة إلــى أن نكــون بالقــرب منهــا.

فــي الســنوات األخيــرة تطــورت الرؤيــة حول 
تقــارب  بســبب  األشــياء  إنترنــت  تكنولوجيــا 
التقنيــات المتعــددة، بما في ذلــك االتصاالت 
الالســلكية، وتقنيــات التحليل اآلنــي، وأجهزة 
المدمجــة،  األنظمــة  وتطــور  االستشــعار، 
وغيرهــا مــن مســتحدثات تصــب فــي تطوير  
األشــياء  بيــن  والتواصــل  التعــرف  عمليــات 
المتقاربــة بعضهــا البعض ومــع غيرها، حيث 
يوجــد اليــوم عــدًدا غيــر محــدودة من األشــياء 
واألجهزة المتصلة باإلنترنــت، كل منها يتوقع 
ويســتجيب ويتجــاوب مــع كل تفاعــل ويجمع 

البيانــات لتوفيــر رؤى قابلــة للتنفيــذ.
مــن خالل تطبيقــات وتقنيــات إنترنت األشــياء 
يمكــن أن تعمــل أجهــزة التلفزيــون مــع أنظمة 
المتعــدد  المحتــوى  الذكيــة، ونظــم  الصــوت 
ونظــم   ،)Over-the-top content OTT(
فــي  التحكــم  ووحــدات  الذكيــة،  اإلضــاءة 
األلعــاب، علــى ســبيل المثــال، دخلــت شــبكة 
بــي  »إن  تملكهــا  التــي  األمريكيــة   )Syfy TV(
فــي   )NBC Universal( يونفريســال«  ســي 
شــراكة مــع شــركة »فليبــس لإللكترونيــات« 
)Philips Elctoronic( لتطويــر تقنيــة لإلضــاءة 
 Syfy( يتيــح تطبيــق الذكيــة, حيــث  التزامنيــة 
Sync( للمســتخدمين تنسيق ألوان اإلضاءة مع 
مشاهد األفالم التي يتابعونها على التلفزيون.

فضاًل عن ذلك، فإن تكنولوجيا إنترنت األشــياء  
أحدثــت  ثــورة كبيــرة فــي األلعــاب االفتراضية 
وغيرهــا عبــر اإلنترنــت، وذلــك مــن خالل ســد 
الفجــوة المادية بين المنصــة التي تنطلق منها 
األلعــاب مــن جهــة والالعبيــن من جهــة أخرى، 
فضــاًل عــن دمــج المنصــات االفتراضيــة عبــر 
اإلنترنــت مــع المنصــات المادية علــى األرض، 

مثــل: أنديــة األلعــاب وغيرها.
وواحدة من أهم اســتخدامات وسائل اإلعالم 
إلنترنــت األشــياء تتركز في عمليات التســويق 
بدراســة عادات المستهلكين، وذلك من خالل 
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مــا يطلق عليه االســتهداف الســلوكي، حيث 
تقــوم  األجهزة بجمــع  المعلومات عن ماليين 
وباســتخدام  المســتهدفين,  األشــخاص 
ملفــات التعريف التي يتم إنشــاؤها من خالل 
عمليــة االســتهداف يتم عــرض اإلعالنات بما 
يتماشــى مع العــادات المعروفة للمســتهلك 
وذلــك  المناســبين،  والمــكان  الوقــت  فــي 
يتــم جمــع  تأثيــر عليــه, كمــا  أعلــى  لتحقيــق 
مزيــد مــن المعلومات عــن طريق تتبــع كيفية 
تفاعــل المســتهلكين مــع المحتــوى من خالل 

المتابعــة الدقيقــة لتصرفاتهم.
وقــد بدأت بعض مؤسســات اإلعــالم بالفعل 
فــي تعزيز الــرؤي تجاه جمهورهــا، وهي تعمل 
على دمج ســلوك االســتهالك واألذواق وردود 
الفعــل مــع المحتــوى اإلعالمــي الــذي تقدمه, 
فعلى ســبيل المثال تستخدم مختبرات هيئة 
 )BBC Worldwide Labs( اإلذاعــة البريطانيــة
 ،)CrowdEmotion10( »مــع »كراوداموشــن
وهــي شــركة ناشــئة مقرهــا فــي لنــدن تقنية 
تحــدث  التــي  التغيــرات  لتتبــع  الوجــه  مســح 
فــي تعبيــرات وجــوه المشــاهدين فــي الوقت 
الحقيقــي, حيــث تســاعد التقنيــات التــي باتت 
متوافرة حالًيا على جمــع ردود الفعل العاطفية 
الواعيــة والالواعيــة، ومــن خــالل ذلــك يقــوم 
قســم اإلعالنات في »بي بي ســي« باستنتاج 
رؤى واضحــة حــول اتجاهــات الســوق، ليتــم 
وفًقــا لهــا بنــاء مقاييــس اإلعالنــات وتوجيهــه 

الصحيحة. الوجهــة 
لقد كانت وســائل كشــف مقاييس استهالك 
المحتــوى المســتندة إلــى النمــاذج التقليديــة 
التلفزيونيــة  المحطــات  تســتخدمها  التــي 
مســتوى  لتحديــد  اإلعالنــات  وشــركات 
المشــاهدية )Viewership( ال تكشــف إال من 
يشــاهد البرامــج، ومتــى تحدث المشــاهدة؟ 
ولكــن التطــورات مــن خــالل المستشــعرات 
المتقدمــة أصبحــت تقتــرب رويًدا مــن اإلجابة 
عن ســؤال مهم، وهــو: الكيفية التــي بها تتم 
المشــاهدة؟ حيــث يمكن ألجهزة االستشــعار 
المختلفــة  التفاعــالت  قيــاس  المتطــورة  
للمشــاهد أو المســتمع مع أنــواع مختلفة من 
المحتوى والســياق الــذي يتم فيه اســتهالكه 

مــن برامــج أو إعالنــات أو غيرهمــا.
علــى ذلــك ذهبــت بعــض شــركات اإلعــالم 

إلــى أبعــد مــن ذلــك وأسســت معاييــر جديدة 
تقديــم  بغــرض  بياناتهــا  تحليــل  الســتغالل 
بنــاًء  ومخصصــة  إضافيــة  إعالميــة  خدمــات 
عليهــا,  علــى ســبيل المثــال، تعمــل شــركة 
الســويدية  والموســيقي  اإلعالمــي  الترفيــه 
أوجــه  تحليــل  علــى   )Spotify( »ســبتوفاي« 
المحتــوى  اســتهالك  ومــدى  واتجاهــات 
الخــاص بها بناًء على مجموعة من  المقاييس، 
وذلــك  االســتماع«،  وعمــق  »طــول  مثــل: 
لتحديــد المســتمعين الذيــن يمكــن أن  يكونوا 
أكثــر عرضــة بخمــس مــرات من المســتمعين 
الحفــالت  علــى  األمــوال  إلنفــاق  العادييــن 
الموســيقية, ومع »ســبتوفاي« تعمل شركة 
كخيــول   )Netflix( العمالقــة  »نيتفليكــس« 
طــروادة إلنترنــت األشــياء، فهمــا تعمــالن عبر 
األجهــزة − مــن أجهــزة التلفزيــون والهواتــف 
الذكيــة واألجهــزة اللوحيــة والقابلــة لالرتــداء. 
الشــرق األوســط  إنــه فــي  تقــول  التوقعــات 
ــا بقيمة  ـً وحــده ســتوجد إنترنت األشــياء سوقـ
تصــل  بنســبة  وُتســهم  دوالر،  مليــار   )100(
المحلــي  الناتــج  إجمالــي  مــن   )4%( إلــى 
ــا لتقريــر حديــث أعدتــه شــركة  ـً ســنويًا، وفقـ
»مايكروماركــت مونيتر« األمريكيــة، فبحلول 
عــام 2020م، ســيكون حجــم ســوق إنترنت 
األشــياء أكبــر مــن ســوق الهواتــف المحمولة 
وأجهزة الحاســب واألجهزة اللوحية مجتمعين 
بمقدار الضعفين، وسيســتثمر قطاع األعمال 
)250( مليــار دوالر في تقنيات إنترنت األشــياء 
خالل الســنوات الخمس القادمة، وســتذهب 
األنظمــة  فــي  لالســتثمار  منهــا   )90%(

والبرمجيــات التــي تشــغل هــذه األجهــزة.
»موبيليتــي  مــن   آخــر   يدعمــه  التقريــر  هــذا 
إريكســون« لمنطقــة الشــرق األوســط يؤكــد 
تعزيــز  فــي  األشــياء  إنترنــت  تقنيــات  دور 
عمليــة التحــول الرقمــي عبــر كافــة القطاعات 
الهائلــة  اإلمكانــات  وإتاحــة  والصناعــات 
فــي  المتحــرك  الهاتــف  خدمــات  لمشــغلي 
مصــادر  لتعزيــز  وإفريقيــا  األوســط  الشــرق 

إيراداتهــا. 
فمن المتوقــع أن ينمو عدد االتصاالت الخلوية 
بتقنيــة إنترنــت األشــياء فــي الشــرق األوســط 
وإفريقيــا مــن )35( مليــون إلــى )159( مليون 
خــالل الفتــرة مــن )2017 − 2023م( بمعــدل 

نمــو ســنوي مركــب يبلــغ حوالــي )%30(. ما 
ســيمكن المشــغلين الكتشــاف فرص رقمية 
جديــدة بمــا أن العالــم بــات اكثــر اتصــااًل، كما 
جذرًيــا  تحــواًل  المختلفــة  القطاعــات  تشــهد 
باتجــاه تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، 
وكذلــك مــن المتوقــع أن تبلــغ عائــدات قطــاع 
الرقمنــة باالرتــكاز علــى تقنية الجيــل الخامس 
في منطقة الشــرق األوســط وإفريقيــا حوالي 
)242( مليــار دوالر خــالل الفتــرة مــن )2016 − 
2026م(، ما يعنــي بأن تكنولوجيا المعلومات 
تبنــي  فــي  مهًمــا  دوًرا  ســتؤدي  واالتصــال 
تقنيات الرقمنة ودمجهــا في قطاعات محددة 

لتحقيــق المزيــد من اإليــرادات.
هــذه التوقعــات تقــول − أيًضا − إنه ســيكون 
للتكنولوجيــا الرقميــة تأثيــر ال رجعــة فيــه على 
التنافســية  القــدرة  فــي  وســتؤثر  الشــركات 
اإلقليميــة، حيــث من المقــرر أن تكون منطقة 
فــي  التغييــر,  هــذا  طليعــة  فــي  الخليــج  
األشــياء  إنترنــت  ســتوفرها  التــي  اإلمكانــات 
سلســلة  وتعزيــز  الفــرص  توســيع  تشــمل 
القيمــة، حيــث ســتصبح فــي نهايــة المطاف 
كل شــركة هــي فــي واقــع األمــر عبــارة عــن 

خدمــات.  شــركة 
أخيــًرا يجــب أن ننبه إلــى أن فوائــد التعامل مع 
إنترنت األشــياء ال يجب أن ينســينا مخاطرها، 
فعمليــة تبادل البيانــات بين األجهزة الذكية قد 
تؤثــر في خصوصية األفــراد، وكذلك يمكن أن 
تؤثــر فــي قضايــا أخــرى حساســة لهــا عالقــة 
التكنولوجيــة  الناحيــة  باألمــن والحمايــة؛ مــن 
المســتخدمين  وبأمــن  عــام،  بشــكل 
ومعلوماتهم الشــخصية بشكل خاص، ومن 
التــي  األجهــزة  عــدم مراقبــة  القضايــا؛  هــذه 
تحتوي على مستشــعرات بالشكل الصحيح، 
دة، والتي  وكذلــك عمليات التشــويش المتعمَّ
يقــوم بهــا بعض األشــخاص بهــدف تعطيل 
أنظمــة التواصــل بيــن هــذه األجهــزة الذكيــة 
التخريــب  وبدوافــع  قانونيــة  غيــر  بطريقــة 
التــي  التهديــدات  دراســة  وكذلــك  والعبــث، 
تتعــرض لها إنترنت األشــياء، وكذلــك اآلليات 
والبحــث  خلــل  إلحــداث  المتبعــة  والتقنيــات 
عــن الثغــرات الموجــودة فــي طبقــات إنترنت 
األشــياء، وكذلك سيتم دراســة البنية التحتية 

وســجالت الملفــات فــي إنتــرت األشــياء.



61 العدد 113 - يونيو 2018 م

صناعة الخطاب اإلعالمي
ممارســة القــوة فــي المجتمعــات الديموقراطيــة الحديثــة لــم تعــد تعتمد علــى اإلكــراه بالدرجة 
األولــى، بــل على اإلقنــاع وتحقيق تعدد شــكلي داخــل المجتمع، أي مــا يعرف بالهيمنــة الناعمة 
بوجود خطاب إعالمي مهيمن ومنتشــر بغض النظر عن دقته في نقل الممارســات االجتماعية، 
وهــو مــا دفــع مــدارس التحليــل النقــدي للخطاب نحــو االهتمــام بتحليــل الخطــاب اإلعالمي، 
كيــف َينتــج، ومن يمولــه، وكيف يتم تداولــه، وعالقاته بالســلطة واأليديولوجيــة والهيمنة داخل 
المجتمــع، وهــل يعكس التحيز والتمييــز الثقافي أو االجتماعي الســائد في المجتمــع أم أنه ينتج 
أشــكااًل جديدة من التمييز، وال شــك فــي أن اللغة والصور تؤدي أدواًرا مهمــة للغاية في التحليل 
النقــدي للخطــاب، فاللغــة والصــور اختيــارات أيديولوجيــة، إذ يعكس ويجســد كل مــن المجال 
اإلعالمــي والخطــاب اإلعالمــي عملية الصــراع والهيمنــة عبر اإلقنــاع وتزييف وعــي الجماهير عبر 
إنتــاج النصــوص اإلعالمية واســتهالكها، أي اســتقبال الجمهــور وتفاعله مع الخطــاب اإلعالمي، 
فضــاًل عــن اهتمامــه بعمليــة بنــاء النصــوص ومحاولــة تفســير واقــع اجتماعــي معين عبــر إنتاج 
وتــداول خطاب جذاب شــكاًل وموضوًعا، ليكون قــادًرا على تزييف الواقــع والتالعب بالعقول من 
دون أن يــدرك الجمهــور ذلــك، ليعتــاد الجمهــور على اســتهالك هــذا الخطاب في شــكل يومي 
ويرفــض أو يقــاوم أي خطابــات مغايرة، وال تقتصــر العالقة على التنافس والصــراع، وإنما تأخذ 
أنماًطــا أخــرى منها التعايــش والتعاون واالســتعارة وإعــادة التوظيف السياســي والدعائي، حيث 
قــد يســتعير الخطــاب اإلعالمــي المهيمــن بعــض المفاهيــم واألفــكار والصــور مــن الخطابات 
المنافســة لــه ويعيد توظيفها لمصلحته ما  يؤكد نســبية المفاهيم المســتخدمة في الخطابات 
اإلعالميــة وقابليتهــا لالســتعارة والتوظيــف المتبــادل بيــن الخطابــات اإلعالمية المتنافســة في 

المجتمع.

 إذن فالخطــاب اإلعالمــي عمليــة هادفــة مــن القائــم باالتصــال عندمــا يعيــد تنظيــم رســالة 
الخطــاب اإلعالمــي بطريقة تصــب في خانــة إدراكات الجمهــور ومؤثراتهــم اإلقناعيــة، ويحاول 
أن يشــابه ويماثــل بيــن مــا يدركــه الناس فــي حياتهم اليوميــة وبين بناء الرســالة وتشــكيلها كما 
تفعــل الوســائل اإلعالميــة، بمعنى أن الوســيلة اإلعالمية ال تهدف إلى التغييــر أو بناء قيم جديدة 
لكنهــا تهــدف أكثــر إلــى االســتفادة مــن الفهم العــام الموجود فــي الوقت الــذي تتعدد أشــكاله 
ومضامينــه، فهــو عملية مســتمرة ومعقدة تتفاعل فيهــا وعبرها قوى ومتغيــرات محلية ودولية 
تعكــس أوضــاع المجتمع والمرحلــة التاريخية التي يعيشــها، وظلت هذه المرحلــة حتى االنفجار 
المعلوماتــي الــذي قادتــه شــبكات التواصــل االجتماعــي والقنــوات الفضائيــة فأحدثــت نقلــه 
نوعيــة وتغيــر جوهــري وجعلــت الجمهــور مســتقباًل ومرســاًل وصانًعــا للعملية اإلعالميــة، فلم 
تعــّد الحكومــة هــي من يحتكر حــق الخطاب اإلعالمــي، وذلك بســبب غياب الفلســفة اإلعالمية 
وغيــاب الرؤيــة واإلســتراتيجية اإلعالميــة التي تحكــم الفعل اإلعالمــي، ففقد الجمهــور الثقة في 
المؤسســات اإلعالمية الرســمية فتعاظم تأثير الخطاب اإلعالمي لشبكات التواصل االجتماعي 
الــذي يتمتــع بالحريــة المطلقــة وســهولة وصــول الجمهــور لــه فــي وقــت قياســي علــى الرغم 
مــن ضعــف مرجعيتــه ومصداقيته فــي غياب من التناســق مــع الخطــاب اإلعالمي والسياســي 
الرســمي ليحقــق الهــدف التنمــوي الــذي تســعى الدولــة إلــى تحقيقه، فهنــاك حاجــة للخطاب 
التعبــوي لمحاربــة الفســاد ومحاربــة الديكتاتوريــة والمطالبــة بالحريــة والقائد الموجــه والبرنامج 
السياســي الــذي يمثــل المحــرك والوقــود الفاعــل فــي الحــراك اإلعالمــي بكاملــه، فثمــة تأثيــر 
متبــادل بيــن اإلعالم وإنتاج الخطاب وتداولــه ألن صناعة اإلعالم والقوانيــن والتقاليد المهنية في 
اإلعــالم تمثل أحد أشــكال الممارســة االجتماعية، كمــا أن االتصال واإلعالم كعمليــة لها جوانب 
سياســية واجتماعيــة وثقافية، يدخالن فــي صلب الممارســة االجتماعية ويتأثــران بالمناخ العام 
الســائد والظــروف المجتمعيــة، مما يعنــي ضرورة وجود منهــج إعالمي مســؤول يلبي تطلعات 
الجمهــور، بخاصــة في حالة الكســاد اإلعالمي الذي يعانــي منه الكثير من المؤسســات اإلعالمية 
المســموعة والمرئيــة والمقــروءة، ويــؤدي دوًرا في التأثير فــي حياة الجمهور ويؤثــر في قراراتهم 
ا متكاماًل  واتجاهاتهــم ومواقفهــم؛ ألن المبتكــرات اإلعالمية أضحــت اليوم تقدم منتًجــا إعالميًّ
ومؤثــًرا، وأضحــى المحتــوى جــزًءا مــن مكونــات الرســالة األخــرى، ومنها الشــكل الفنــي وتقنية 

الوســيلة اإلعالمية. 

رأي

 إيناس عبدالله النقروز
باحثة إعالمية – األردن 



الرياضة

العدد 113 - يونيو 2018 م62

رعاية كريمـــة وكرنفال جماهيـــري ومتعة كروية

اتحـــاد جدة بطـــاًل لكأس 
خادم الحرمين الشـــريفين
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|| جدة − إذاعة وتلفزيون الخليج

تــوج خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبــد العزيز، في 
13 مايــو الماضــي، فريــق نــادي االتحــاد بلقــب كأس الملــك، بعد 
الفــوز الــذي حققه علــى منافســه الفيصلــي بثالثة أهــداف مقابل 
هــدف وحيــد، فــي المواجهــة النهائية التــي جمعــت الفريقين على 
ملعــب الجوهــرة المشــعة بجــدة، والتــي امتــدت إلــى الشــوطين 
لهــدف فــي األشــواط  الفريقيــن بهــدف  بعــد تعــادل  اإلضافييــن 

األربعة.
حضــر المباراة وزراء بمســؤلون من القطاعات الرياضية والشــبابية 

فــي دول الخليــج والعالم العربي.
»كأس  بعنــوان:  مصــور  معــرض  علــى  الحرميــن  خــادم  واطلــع 
الملــك تاريــخ تحكيــه الصــور«، ضــم صــوًرا منــذ عهد الملــك عبد 
العزيــز − رحمــه الله − وأبنائــه الملوك، وحتى عهد خــادم الحرمين 

الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيز.
كمــا شــهد الحضــور والمتابعــون خلــف الشاشــات كرنفــااًل فنًيــا 
كبيــًرا بمناســبة تشــريف خــادم الحرميــن الشــريفين الرياضييــن 
برعايتــه المبــاراة النهائية، بدأ باســتقباله بالعرضة الســعودية، فيما 
أدى الفنــان محمد عبده أغانــي وطنية افتتحها بأغنيته الشــهيرة »يا 
روابــي نجــد« واختتمهــا بالرائعــة الوطنيــة »فوق هام الســحب«.
ونفــذت الهيئــة العامــة للرياضــة مــن خــالل اللجنة المشــرفة على 
ختــام الموســم فقــرات شــائقة ومنوعــة، منهــا مــا يحــدث للمرة 
فــي  النقــل  كاميــرات  كتنقــل  الســعودية  المالعــب  فــي  األولــى 
المدرجــات بحثــًا عــن مشــاركين فــي فقــرات مــن خــالل تســليط 
الضــوء عليهم، ورســم لوحــات مميــزة بالليزر واألضــواء واأللعاب 

النارية.
مــع  كثيــًرا  تفاعلــت  الملعــب  فــي مدرجــات  الحاضــرة  الجماهيــر 
هــذا الكرنفــال، وحظيــت مواقــع التواصــل االجتماعــي بتعليقــات 
ومشــاركات تحمل البهجة والســرور بهذه الرعاية األبوية والكرنفال 
المميــز، وقد تصدر وســم »كأس خادم الحرمين الشــريفين« في 

هــذه المواقــع ليصــل لـ«الترنــد« ويســتمر فيه لســاعات طويلة. 
ومــن تفاصيــل اللقــاء الكــروي الكبير بيــن االتحــاد والفيصلــي فإن 
االتحادييــن اســتندوا علــى خبرتهم فــي المباريــات النهائية، ودعم 
فارقــة  عالمــة  حضورهــم  شــكل  الذيــن  الغفيــرة،  جماهيرهــم 
فــي ذلــك المســاء، كمــا كان للفيصلــي حضــوره المميز، مــا أوجد 
منافســة كبيرة مــددت وقت المبــاراة للشــوطين اإلضافيين ليأتي 

الحســم علــى يــد االتحاد.
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الرياضة

أربعة منتخبات عربية شاركت ولم تحقق الطموحات

افتتاح مبهر لمونديال روسيا 2018م 
بحضور ولي العهد السعودي

|| الرياض – إذاعة وتلفزيون الخليج

حفــل بســيط ومبهــر، ذلــك هو حفل افتتــاح كأس العالم لكرة القدم في نســخته الـ)21( والذي أقيم علــى ملعب »لوجينكي« 
فــي العاصمــة الروســية موســكو فــي 14 يونيو الماضــي، وألقى خالــه الرئيس الروســي فاديميــر بوتن كلمــة أعلن من 
خالهــا عــن انطــاق البطولــة مرحبــًا بالحضــور والمتابعيــن مــن محبي كــرة القدم، كمــا حضر االفتتــاح ولي العهد الســعودي 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان، اســتجابة للدعــوة الرســمية  المقدمــة لــه مــن الرئيــس الروســي لزيارة 
جمهوريــة روســيا االتحاديــة ولقائــه وحضور حفل االفتتاح ومباراة المنتخب الســعودي ونظيره الروســي، والتــي أقيمت أيًضا 
بحضــور السويســري »جيانــي إنفانتينــو« رئيــس االتحاد الدولي لكــرة القدم ورئيس االتحاد اآلســيوي لكرة القدم ســلمان بن 

إبراهيــم آل خليفة.

هــذه النســخة مــن المونديــال ُتعــّد نســخة اســتثنائية لــدى الجماهيــر 
العربيــة، نظــًرا لمشــاركة أربعــة منتخبــات عربيــة ألول مرة معــًا، وهي 

منتخبــات الســعودية ومصــر وتونــس والمغــرب.
وباعتبــار المونديــال العالمــي هــو البطولــة األولــى المفضلــة لجماهير 

كــرة القــدم فــي العالــم عامــة، ولــدى جمهــور الوطــن العربــي خاصة، 
فقــد حظيت تصفيــات دور المجموعــات بمتابعة كبيرة مــن الجماهير، 
وتعــد منتخبــات الســعودية وتونس والمغــرب أكثر المنتخبــات العربية 
مشــاركة فــي بطولــة كأس العالــم، حيــث شــارك كل منهــا خمــس 
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مــرات، فيمــا يعتبر المنتخب المصــري هو أول منتخب عربي شــارك 
فــي بطولة كأس العالم لكــرة القدم وذلك في العــام 1934، وكانت 

مشــاركته األخيــرة في روســيا هــي الثالثة.
جماعــي  خــروج   2018 العالــم  كأس  مــن  المجموعــات  دور  وشــهد 
للمنتخبــات العربيــة، لــم يكــن هــو طمــوح الشــارع الرياضــي العربي 
الــذي كان يمّنــي النفــس بتحقيــق اإلنجــاز من خــالل وصــول منتخب 

عربــي واحــد علــى األقــل لــألدوار المتقدمــة فــي البطولة.

و»المصري«  جمهوره  يواسي  »السعودي«   
يكتفي بالوصول

يعد المنتخب الســعودي أول منتخب عربي يشــارك فــي مباراة افتتاح 
البطولــة بلقــاء  أمــام صاحــب األرض، وكانــت انطالقــة  المونديــال 
الصقــور الخضــر مــع الــروس، والــذي انتهــى بفوز روســيا بخماســية 
مقابــل ال شــيء، ليلعــب بعدهــا األخضــر مباراتــه مــع األوروغــواي، 
والتــي انتهــت أيًضا بخســارة النتيجة بهــدف وحيد لألوروغــواي، ليأتي 
اللقاء األخير للمنتخب الســعودي مع شــقيقه المصري، حيث تواجدا 
فــي مجموعــة واحدة )األولــى(، وانتهى اللقــاء بفوز ســعودي بهدفين 

مقابــل هدف.
وكان المنتخــب المصــري لعب لقــاءه األول أمام األوروغواي وخســره 
بنتيجــة )1-0(، فيما التقى فــي مباراته الثانية بمســتضيف المونديال 
المنتخــب الروســي، وانتهــى اللقــاء بخســارة أخــرى بثالثيــة روســية 

مقابــل هــدف وحيد.

المغرب نافس وخرج بتعادل وهزيمتين
لعــب المنتخــب المغربــي أولــى مبارياتــه فــي دور المجموعــات مــن 
المونديــال مع نظيره اإليراني، وانتهت بخســارة مغربيــة )1-0(، تالها 
لقــاؤه بمنتخــب البرتغــال ليلقى خســارة أخرى بــذات النتيجــة )0-1(، 
وفــي آخــر مبــاراة لــه فــي مجموعتــه )الثانية( حقق أســود األطلســي 
التعــادل اإليجابــي )2-2( أمام منافســهم المنتخب اإلســباني، ليأتي 

المغــرب فــي آخــر مجموعته خلــف البرتغــال وإســبانيا وإيران.

ثالث نقاط وخروج تونسي
لعــب نســور قرطــاج فــي المجموعــة الثامنــة إلــى جانــب منتخبــات 
أنجلتــرا وبلجيــكا وبنمــا، وفــي الجولة األولــى من مباريــات المجموعة 
خســر المنتخــب التونســي مــن نظيــره اإلنجليــزي بهدفيــن لهــدف، 
ليقابــل فــي الجولة الثانيــة منتخب بلجيــكا، ولم يكن الحــال بأفضل، 
حيــث تفــوق المنتخــب البلجيكــي بخماســية مقابــل هدفيــن، لتأتــي 
مبــاراة الــوداع للمونديــال ضــد منتخــب بنما والتــي كســبها المنتخب 
التونســي بهدفيــن لهــدف، ليكــون وشــقيقه الســعودي المنتخبيــن 

الحاصليــن علــى نقــاط وترتيــب أفضــل ضمــن المشــاركة العربية. 
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الرياضة

»العين« يحسم الدوري اإلماراتي قبل نهايته
حســم »العيــن« اإلماراتــي لقــب دوري المحترفيــن بدولــة اإلمــارات، 
»دوري الخليــج العربــي 2017 / 2018م«، بعــد أن حقــق فــوًزا ثميًنــا 
أمــام منافســه »النصــر« بنتيجــة )0/4( فــي اللقــاء الذي جمــع بينهما 
علــى ملعب آل مكتوم ضمن منافســات الجولــة )22( من البطولة في 
21 أبريــل الماضي، واســتفاد »العين« من ســقوط مطــارده »الوحدة« 
أمــام »عجمــان« بثالثة أهــداف مقابل هدفيــن ليحســم البطولة قبل 

نهايتهــا بجولــة واحدة.
وفــي تفاصيــل لقاء الحســم، فــإن »العين« انتظــر حتــى الدقيقة )35( 
لينفجــر مهاجمــة الســويدي »ماركــوس بيرغ« بتســجيل ثالثيــة نظيفة 
فــي الدقائــق )35، و44، و62(، قبــل أن يختتــم أحمــد خليــل مهرجــان 

األهــداف بتســجيله الهــدف الرابــع فــي الدقيقــة )91(، ليصــل رصيــد 
الترتيــب بعــد أن تجمــد رصيــد  »العيــن« عنــد النقطــة )50( بصــدارة 
»الوحــدة« عنــد النقطــة )43( بســقوطه أمــام »عجمــان«، ويعــّد هــذا 
اللقــب الثالــث عشــر للعيــن ضمــن بطولــة دوري المحترفيــن، كأكثــر 

فريــق تحقيقــًا له. 

»الــشــبــاب« يــهــدي »الــمــحــرق« لقب الـــدوري 
البحريني

أهدى فريق »الشــباب« البحريني لقب الــدوري )2017 / 2018م( إلى 
فريــق المحــرق بعد فــوزه القاتل علــى »المالكية« حامل لقــب البطولة 
)0/1( فــي 31 مــارس الماضــي علــى اســتاد مدينــة خليفــة الرياضيــة، 

في موسم لم يشهد اإلعالن عن بطل جديد على الساحة الرياضية

دوريات كرة القدم الخليجية.. بين التنافس 
المثير للحظات األخيرة والحسم المبكر

|| الرياض – إذاعة وتلفزيون الخليج

فــي ظــروف متباينة وأحداث مختلفة انتهى الموســم الكروي فــي بطولة الدوري بدول مجلس التعاون معلنًا عن ســتة أبطال، 
منهــم مــن حســم اللقب مبكــرًا، فيما انتظر البعض لألمتار األخيرة، ما زاد من حجم اإلثارة والتشــويق لــدى الجماهير الرياضية.

»إذاعة وتلفزيون الخليج« وثقت في التقرير التالي أسماء األبطال وأرقامهم وقصص المنافسة في كل دوري.
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فــي المرحلــة الخامســة عشــرة المؤجلــة مــن الــدوري البحرينــي لكــرة 
القدم، وســجل هدف »الشــباب« السنغالي »بابا ســيال« في الدقيقة 

الخامســة مــن الوقت بــدل الضائع.
وبذلــك الفــوز قــدم »الشــباب« لقــب الــدوري علــى طبــق مــن ذهــب 
للـ»محــرق« بعــد أن حــرم »المالكيــة« مــن فرصــة المنافســة واإلبقاء 
علــى آمالــه الضئيلة، إذ أن األخيــر كان بحاجة للفوز فــي جميع مبارياته، 
شــرط تعثــر »المحــرق« فــي مبارياتــه المتبقيــة حتــى ختــام الــدوري، 
وتجمــد رصيــد »المالكيــة« عنــد )27( نقطــة في المركــز الثالــث بفارق 
علــى  نقــاط   )10( بفــارق  تقــدم  الــذي  »المحــرق«  عــن  نقطــة   )11(

»النجمــة« ثانــي الترتيــب.
وبإضافــة هــذه النســخة لســجل المحــرق يصبــح لــدى الفريــق )34( 

1957م.  عــام  األولــى  كانــت  دوري،  بطولــة 

»الهالل« بطاًل للدوري السعودي للمحترفين
تــّوج الفريق األول لكرة القدم بنادي »الهالل« بطاًل للدوري الســعودي 
للمحترفيــن )2018 / 2017م( بعــد أن فاز على ضيفــه »الفتح« )1/4( 
فــي الجولــة األخيــرة مــن الــدوري فــي المبــاراة التــي احتضنهــا ملعــب 

جامعــة الملك ســعود في 12 أبريــل الماضي.
وأنهــى »الهــالل« الدوري متصــدًرا للترتيب بـ )56( نقطــة، محقًقا لقب 
الــدوري للمــرة الثانية على التوالي وللمرة الخامســة عشــرة في تاريخه، 
ويديــن »الهــالل« بالفضــل لمهاجمــه الســوري »عمــر خربيــن« الــذي 
ســجل ثالثــة أهــداف فــي أول )35( دقيقــة، قبــل أن يضيــف المغربي 
»بن شــرقي« الهدف الرابــع في الدقيقة )40( من الشــوط األول، وفي 
ا مــن الجانبيــن بســبب ضمان  ــا جــدًّ ـً الشــوط الثانــي، والــذي كان هادئـ
»الهــالل« التتويــج باللقــب بعــد رباعيــة الشــوط األول، تمكــن مهاجم 
»الفتــح« )بيــدرو جواو( من تســجيل هــدف فريقه الوحيد فــي المباراة، 
وحســم »الهــالل« لقب الــدوري رســمًيا لصالحــه بفارق نقطــة واحدة 
»الفتــح«  بتحقيــق  النفــس  ُيمنــي  كان  الــذي  »األهلــي«  النــادي  عــن 

لمفاجــأة بالفــوز علــى الزعيــم لينتزع اللقــب منه.

في  الرابعة  للمرة  بــالــدرع  يتّوج  »السويق« 
تاريخه

تــّوج فريــق كــرة القــدم الُعمانــي »الســويق« بطــال لــدوري »عمانتل« 
الــدوري بأربــع  للمحترفيــن للموســم )2017 /    2018م( قبــل نهايــة 
جــوالت، وزفــت جماهيره فرحة الــدرع من صحار، وذلك بعــد أن تغلب 
فريقهــا علــى منافســه »الســالم« بأربعــة أهــداف مقابــل هدفين في 
مباراتهمــا التي جرت علــى ملعب المجمع الرياضي بصحــار في الجولة 

)22( مــن منافســات الدوري فــي 14 مايــو الماضي.

وبذلــك الفــوز وصل »الســويق« إلى النقطة )57( وهــي النقطة التي ال 
يمكــن ألي فريــق فــي الدوري بلوغها، ليحســم مســألة اللقب من دون 
منــازع، مــا جعل مــن المباريــات المتبقيــة حينها مجــرد تحصيل حاصل 

من حيث الســباق علــى اللقب.

»الدحيل« يحقق بطولة دوري قطر
بنــادي »الدحيــل« القطــري دوري  القــدم  الفريــق األول لكــرة  تصــدر 
نجــوم قطــر بطاًل للمســابقة بتحقيقــه )60( نقطة بعد لعبــه )22( لقاًء 
بــال خســارة، متعاداًل فــي ثالثة لقاءات فقــط، محقًقا فــارق )11( نقطة 
بينــه وبيــن منافســه األقــرب »الســد«، الــذي تجمــد رصيده عنــد )49( 
نقطــة، ليحصــد الفريــق البطولــة السادســة له فــي الــدوري المحلي. 

للدوري  بطاًل  »الكويت«  عشرة  الرابعة  للمرة 
الكويتي

حقــق الفريــق األول لكــرة القــدم بنــادي »الكويــت« الكويتــي بطولــة 
الــدوري رســمًيا للمرة الـ)14( في تاريخه في ختام منافســات موســم 
)2017 / 2018م(، حيــث اختتــم الكويــت الموســم بتعــادل إيجابــي 
أمــام »كاظمــة« بهدفيــن لــكل منهما فــي 18 أبريل الماضي، وســجل 
الالعــب يعقــوب الطــراروة للـ»كويــت« ضربة جــزاء، فيما أحــرز الهدف 
الثانــي عبــد اللــه البريكــي، وســجل »فاندرلــي« وعبــد اللــه الظفيــري 

»الكاظمة«. هدفــي 
كان »الكويــت« قد حســم لقــب الــدوري لصالحه قبل نهاية الموســم 
بأربــع جــوالت بعــد فــوزه علــى »الجهــراء« بهــدف وحيــد فــي الجولــة 
الـــ)17( ليتصــدر جــدول الترتيب برصيــد )49( نقطة بفــارق )16( نقطة 

عــن »القادســية«، صاحــب المركــز الثانــي برصيــد )33( نقطة.
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أقسام اإلعالم 

بين الكم والكيف .. أين الخلل؟ 
تقــدم كليــات وأقســام اإلعــالم فــي الجامعــات الخليجيــة الكثيــرة والمتعــددة خدماتهــا 
التعليميــة لمجتمــع شــاب يتميــز بمواهــب غزيــرة وبنيــة تحتيــة متقدمــة صنعــت إعالًمــا 
ــا، تقدم بمســافات كبيرة على اإلعــالم اإلذاعــي والتلفزيوني العربي  ــا مؤثــًرا وقياديًّ خليجيًّ
فــي مجــال متابعة األحــداث والترفيــه والتطوير للمحتــوى واإلبهار الفني .. والســؤال هنا: 
هــل هــذا التطور كان نتيجة المخرجــات التعليمية في كليات وأقســام اإلعالم الخليجية؟ 
أم االعتمــاد علــى المواهــب الفرديــة فــي وســط يعتمــد علــى الســرعة والربــح واإلعــالن 

واالنتشار؟.

إلــى  يصــل  الخليجيــة  الجامعــات  عــدد  أن  تجــد  تقريبيــة  وإحصــاءات  بســيطة  برؤيــة 
»140«جامعــة يــدرس فيهــا نحو »3 « مالييــن طالب، فيمــا يبلغ عدد الكليات واألقســام 
اإلعالميــة نحو »17« كلية وقســم تخرج نحو »1500« إعالمي ســنويًا بشــكل تقريبي, إذًا 
فــإن الكــم اليزال مســيطرًا علــى العمليــة التعليمية القائمة علــى اإلنتاج النظــري من دون 
االهتمــام بشــكل أكبــر بمتطلبــات ســوق العمــل والتدريب العملــي في مجــاالت اإلعداد 
واإلخــراج واإلبداع الفني والتحريــر وغيرها مما تتطلبه عمليات اإلنتــاج اإلذاعي والتلفزيوني 
مــن ابتكار أســاليب جديــدة تجمع بيــن اإلعالم التقليــدي واإلعــالم الرقمي الجديــد، وتأثير 
وســائل التواصل اإلجتماعي التي تتســيد المشــهد االتصالي حاليًا بفوارق كبيرة أثرت على 
نســب المتابعة والمشــاهدة وكذلك علــى العوائد المالية لإلعالنات فــي اإلذاعة والتلفزيون 
خصوصــًا, كمــا أن هــذا العــدد الكبير مــن الخريجيــن النظريين يظلــون يبحثون عــن العمل 

في ســوق يعتمــد على التخصــص والموهبة والمنافســة.

ا أن االلتحــاق والقبــول فــي كليــات وأقســام اإلعــالم يتــم وفــق رؤيــة  األمــر المحــزن جــدًّ
الطلبــة المنصبــة علــى ســهولة القبــول وبســاطة المنهــج التعليمي؛ ممــا أثر فــي المنتج 
النهائــي للخريجيــن.. فــي أحــد الحــوارات الخاصــة بجــودة التعليــم فــي اإلعــالم بإحــدى 
الجامعات التي تنشــد التطوير ُطرحت أســئلة عامة عن أســلوب االلتحاق وتوافر الموهبة 
والرغبة وإجراء المقابالت الشــخصية، ولكن الســؤال األهــم كان.. ) هل تعرف الكلية عدد 
خريجيهــا الذيــن أثــروا وبــرزوا بشــكل كبير فــي اإلذاعــة والتلفزيون خالل الســنوات العشــر 
األخيــرة؟( بــكل أســف كان الجــواب الصمــت.. واألكثر مــرارة أن اتجــاه الطلبة إلــى كليات 
وأقســام اإلعــالم يتــم فقــط للحصول علــى الشــهادة الجامعيــة وليس بســبب الموهبة 

والرغبــة وحاجــة ســوق العمل !!!

كل هــذه العوامــل وغيرها الكثير أثــرت في مخرجات التعليم اإلعالمــي وبالتالي أثرت على 
توفــر الفرص للمواهب والعاشــقين لعملهم اإلعالمي، وجعلت المنتــج اإلعالمي النهائي 
يســهم فــي تكريــس مبــدأ االعتمــاد علــى الخبــرات اإلعالميــة العربيــة والدوليــة، وجعــل 
القــدرات اإلعالميــة الخليجيــة في مراتــب أقل ألن الواقــع العملي مختلف تمامــًا عن أروقة 

المحاضــرات وتطبيــق النظريــات وبدائية اســتوديوهات الكليات واألقســام اإلعالمية.

أعتقــد أن الكــم الكبيــر مــن خريجــي كليــات وأقســام اإلعــالم بالخليــج يحتاج إلى دراســة 
وإعــادة هيكلــة، وذلــك بالتركيــز علــى التدريــب العملــي والمهنــي بنســبة %70 والتعليم 
النظــري %30 حتــى تكــون الفــرص عادلــة وتبــرز المواهــب وبالتالــي رفــع مســتوى األداء 
واإلنتــاج اإلعالمــي علــى مســتوى الخليــج، وضمــان اســتمرارية ريادتــه اإلعالميــة وتأثيــره 

ومجــاراة اإلعــالم العالمــي برؤيــة واضحــة وقــدرات خليجيــة واعدة. 

مجّري بن مبارك القحطاني

األخيرة
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