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طابور ناخبين ألعضاء المجلس التأسيسي -المحرق  ...وفي اإلطار معد الكتاب حسين المحروس

من اليمين :الشيخ عبد األمير الجمري ،الشيخ عباس الريس ،الشيخ عيسى قاسم في إحدى جلسات برلمان ٧٣

حسين المحروس :عمل شاق وأسئلة كادت تتجاوز نيّة شكل الكتاب ،وتغلب على هدفه البصري

«ديمقراطية  ...73الشعب في التجربة» تصدر في كتاب
§ الوسط  -المحرر الثقافي
[ هو دائم ًا هكذا ...عبد اهلل الخان...
يحرضني على موضوعات جديدة يراها في أراشيفه القديمة التي وسعت كلّ شيء .قال لي مرّ ة «كلّ شيء في بالك له صور
في أرشيفي» .اختبرت ذلك مرات وكان يكسب ويفوز .قد يقترح مشروعين لموضوعين مختلفين في اليوم الواحد ،ويتمنى لو
يُنجزان في لمحة عين .كنت أسأله دائماً :لماذا كلّ هذه العجلة؟ فيقول« :حسين ..أنا في سباق مع الزمن ولستُ مثلك ...أنا أحارب
الزمن كلّ يوم وأخشى أن يصرعني وفي بالي مشاريع كثيرة لم تتحقق بعد» .ينتهى من هذه الجملة فيعمّ الصمت فترة .ال أظنني
أفهم حربه تلك كما يفهمها .في البدء كان مشروع آخر .وضعنا ملفات الصور كلّها على الطاولة وخالل أسبوع واحد تمّ اختيار
الصور من أكثر من عشرة ( )10ملفات .وحين البدء الفعلي في المشروع قال:
 عندي مشروع آخر لن يحتاج وقت ًا طوي ًال لكي تنجزه ،لديملفات صور المجلسين التأسيسي والوطني باألسود واألبيض...
ما رأيك؟
 وهذا المشروع؟ نؤجله ،نجعله المشروع الثالث ،ما رأيك؟ دعنا نرى الصور ...خذنا إلى الصور.الصور باألسود واألبيض وحدها مغرية ،ال يملّ الناظر فيها.
�لا تستحق أن ت��و ض��ع ف��ي ك��ت��اب ي��ل��ي��ق ب��ه��ا .ا ت��ف��ق��ن��ا على
إ نّ��ه��ا ف��ع ً
المشروع الجديد وتأجيل اآل خ��ر على ا ل��ر غ��م م��ن أهميته الفنيّة.
ونحن نقلب الصور قال وفي باله تجربة برلمان العام :2002
 ليس ف��ي المجلس ا ل��و ط��ن��ي ( ب��ر ل��م��ان  )1973طائفية .كانجميع النواب فيه باختالف اتجاهاتهم ومذاهبهم وطنيين فقط
وال شيء غير ذلك ...حسين ...نريد أن نقول ذلك في هذا الكتاب.
 طيب ..دعنا نختبر ما تقوله بالنظر في التجربة.على الرغم من أ نّها كانت حربه مع الزمن وليست حربي ،إ ّال أنّ
ظننت أنّ المشروع لن
ُ
ألست قريب ًا من الحرب؟
ُ
شيئ ًا منها نالني.
يحتاج إ ّال شهور اً معدودات.
 متى تنتهي من الكتاب؟ متى نأخذه إلى المطبعة؟ أظنّ أن فبراير /شباط  ٢٠٠٩موعد جيد ،ما رأيك؟أ خ���رج ور ق����ةً ب��ي��ض��اء ك��ت��ب ف��ي��ه��ا ت��ع��ه��د اً ع��ل��ى ل��س��ا ن��ي بتسليم
الكتاب في فبراير  ٢٠٠٩وطلب مني باسم ًا أن أوقع عليها ففعلت.
لكن التعهد لم يصمد ،ولم أكسب الحرب .وجدت أ نّه ال يمكن فهم
ما في الصور حتى أتمكّن من التجربتين بتفاصيلهما ،وأن أبدأ
أو ًال بالبحث عن مضابط المجلسين .ك��ان األ م��ر في البداية غير
مطمئن ،فالبرلماينيون هنا ،أكثرهم ال يهتمون باألراشيف .بدأت
أ ب��ح��ث ع��ن م��ض��ا ب��ط المجلسين ف��ي أرا ش��ي��ف م��ا ب��ق��ي م��ن ا ل��ن��واب
ح��ت��ى و ج��د ت��ه��ا ل��ك��ن ل��ي��س ل���دى ا ل���ن���واب .ب��ع��د ه��ا ر ح���ت أ س��ت��ك��م��ل
شيئين :ما حذف من هذه المضابط ،وهو أمر مغ ٍر بالنسبة لي،
والحياة داخل المجلسين وشكل تواصلهما مع الناس .وال يمكن
ا س��ت��ك��م��ال ذ ل���ك إال ب��ا ل��ب��ح��ث ف��ي أرا ش��ي��ف ا ل���دور ي���ات ا ل��ت��ي تصدر
آ ن���ذاك ،و ب��ا ل��ل��ق��اءات ا ل��ف��رد ي��ة م��ع جماعة م��ن ا ل��ن��واب ،والعاملين
ف��ي س��ك��ر ت��ار ي��ة المجلسين أو ا ل��م��ع��ا ص��ر ي��ن .ف��ع��ل��ت ذ ل��ك ب��ع��د أن
أنهيت قراءة مضابط الجلستين وصار عندي الكثير من األسئلة،
ا س��ت��را ت��ي��ج��ي��ات ا ل��خ��ط��اب ل���دى أ ك��ث��ر ا ل��ن��واب ف��ع��ا ل��ي��ة و ح��ض��ور اً،
ومعاجمهم اللفظية ،ك��ي��ف يتشكل ح���وار ط��و ي��ل ج���د اً ع��ل��ى كلمة
واحدة؟ كيف يحاور الرئيس النواب؟ متى يستخدم مطرقته؟ مَ نْ
يأتي وحده ،ومَ نْ يصدر في خطابه عن جماعته التي ينتمي إليها؟
كيف تأكدت اتجاهات الكتل ا ل��ث�لاث :الشعب ،ا ل��و س��ط ،والكتلة
الدينية؟ ما المشروع الذي اتحدوا فيه؟ هل تأخذهم صراعاتهم
إلى إظهار اتجاهاتهم واالستناد إليها؟ هل في صور عبد اهلل الخان
ما يعين على فهم الحركة في المجلسين؟ كيف تتشكل السيرة
البرلمانية عند عدد من النواب؟ أسئلة كثيرة تتجاوز نيّة شكل
الكتاب ،وتغلب على هدفه البصري .عرفت أن الم ّد ة المتفق عليها
إل ن��ج��از الكتاب ل��ن تصمد ،وأن ا ل��ه��دف ا ل��ذي م��ن أ ج��ل��ه ت��مّ تأجيل
المشروع اآل خ��ر وهْ ��م .عبداهلل ا ل��خ��ان ،كلما زر ت��ه في مكتبه يفتح
ملف المشروع الجديد ويريني التعهد من بعيد ويضحك.
بدأت أول ممارسة ديمقراطية شارك فيها الناس في البحرين
ا ل��ع��ام  ١٩٢٤النتخاب نصف أ ع��ض��اء المجلس البلدي (تأسس
ا ل��ع��ام  ،)١٩١٩وتعيين النصف اآل خ��ر ليصبح ا ل��ع��دد الكلي ٢٤
عضو اً ،يرأسهم الشيخ عبد اهلل بن عيسى آل خليفة .وفي مارس/

آذار  ١٩٥٦أ ص��در الحاكم المغفور له الشيخ سلمان بن حمد آل
خليفة إع�لان ر ق��م ( )١٩بإنشاء المجلس اإلداري مهمته تنسيق
ا ل��ج��ه��از ا ل��ح��ك��و م��ي ،ت��س��ه��ي��ل أ ع��م��ا ل��ه ،وا ل��ت��وا ص��ل م��ع ا ل��ج��م��ه��ور،
وتنفيذ أوامر حاكم البالد .وبعد استقالل البحرين العام ،١٩٧١
ت��مّ تكليف الخبير ا ل��د س��ت��وري ا ل��م��ص��ري ا ل��د ك��ت��ور ع��ث��م��ان خليل
عثمان لوضع م��س��وّ دة لدستور البحرين يساعده أربعة وزراء.
وبعد االنتهاء من المسوّ دة صدر عن المغفور له الشيخ عيسى بن
سلمان آل خليفة في  ٢٠يونيو /حزيران  ١٩٧٢مرسوم بقانون
( )١٢لسنة  ١٩٧٢بتأسيس مجلس تأسيسي وطني مهمته إقرار
دستور للبالد.
ت��أ ل��ف المجلس التأسيسي م��ن  ٢٢ع��ض��و اً منتخباً ،وثمانية
( )٨أ ع��ض��اء معينين ،و ( )١٢ع��ض��و اً (وزي���ر اً) بحكم مناصبهم
ف��ي الحكومة .أنهى المجلس إ ق��رار الدستور ف��ي ستة أشهر و ت��مّ
التصديق عليه ف��ي  ٦ديسمبر /ك��ا ن��ون ا ل��ث��ا ن��ي  ١٩٧٣متضمن ًا
إنشاء مجلس وطني (برلمان) وآليات انتخابه.
و ف��ي ديسمبر  ١٩٧٣ت��مّ انتخاب المجلس الوطني ا ل��ذي عرف
الحق ًا بـ «برلمان  ،»٧٣وتألف من ( )٣٠عضو اً منتخباً ،و ()١٣
وزير اً هم أعضاء في المجلس بحكم مناصبهم في الحكومة .وكان
م��ن المفترض أن يستمر المجلس م�� ّد ة أر ب��ع س��ن��وات لكن ذ ل��ك لم
يحدث ،فقد ُحلّ المجلس في عام  ١٩٧٥على خلفية قانون تدابير
أمن الدولة الذي أق ّر في العام .١٩٧٤
ا ل��ذ ي��ن التقيتهم م��ن ا ل��ن��واب ع��ل��ى ا خ��ت�لاف ا ت��ج��ا ه��ا ت��ه��م أ ك��� ّد وا
وطنية كافة األ ع��ض��اء و ل��م يكن هناك ش��يء عنوانه «الطائفية».
يقول الدكتور علي فخرو «ما كانت القضايا التي تطرح طائفية.
قط بوجود نفس طائفي
حس وطني عالٍ جد اً .لم أشعر ّ
كان هناك ّ
في مناقشة القضايا .تجد الليبرالي يناصر رجل الدين في قضايا
هي في األ ص��ل دينية» .مضابط المجلس الوطني التي بين يدي
أكّ دت ذلك أيضاً.
ف���ي ا ل���ع���ام  ١٩٩٢ت���مّ إ ن���ش���اء م��ج��ل��س ل��ل��ش��ورى م���ا زال دوره
التشاوري مستمر اً إلى يومنا هذا .وبعد مجيء صاحب الجاللة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة (تولى الحكم في  ٦مارس ،)١٩٩٩
ص��در م��ي��ث��اق ا ل��ع��م��ل ا ل��و ط��ن��ي ف��ي ف��ب��را ي��ر  ،٢٠٠١و ب��ل��غ��ت نسبة
الموافقة عليه  ٩٨في المئة .ه��ذا الميثاق أ ق�� ّر نظام ًا ديمقراطي ًا
جديد اً في البالد يقضي بوجود مجلسين :مجلس للشورى معين،
ومجلس آخر ينتخبه الشعب .كما صدر مرسوم بقانون رقم ()١١
لسنة  ٢٠٠١بإلغاء قانون تدابير أمن الدولة.
�لا بتعيين م��ج��ل��س ل��ل��ش��ورى ،ود ع���وة
ك���ان ا ل��ع��ام  ٢٠٠٢ح��اف ً
ا ل��ن��اس ال ن��ت��خ��اب مجلس ن��ي��ا ب��ي ( ب��ر ل��م��ان  ،)٢٠٠٢وا ن��ت��خ��ا ب��ات

إعداد الكتاب  :حسين المحروس
الترجمة إل��ى اإلن�ج�ل�ي��زي��ة :عبد ال��رح�م��ن أبو
الفتح
ال �م��راج �ع��ة ال �ع��رب �ي��ة :ح �س��ن ك� �م ��ال ،وح�م��د
المناعي
المراجعة اإلنجليزية :سلمان الحلواچي
تصميم :حسن مهدي ،حسين المحروس

التجمعات الموسمية تكون إيجابية إذا استخدمت بشكل صحيح
[ ق���ال األم��ي��ن ال��ع��ام لجمعية ال��ع��م��ل الوطني
الديمقراطي إب��راه��ي��م شريف إن «ال��م��ادة العلمية
والعملية والثقافية التي تقدمها المخيمات وغيرها
من التجمعات الموسمية لها انعكاسها على الحياة
العلمية والنفسية بشكل إيجابي إذا ما تم استثمار
هذا التجمع بشكل صحيح».
وأش���ار ش��ري��ف خ�لال اف��ت��ت��اح المخيم الربيعي
التاسع لكل من جمعية العمل الوطني الديمقراطي
(وعد)وجمعيةالشبابالديمقراطيالبحرينيتحت
شعار «لنرى بعيون التاريخ» إل��ى أن «المشاركة
في المخيمات تعزز الثقة في النفس ،وتدفع باتجاه
العمل والعطاء بشكل إيجابي ،بما ينصب في صالح

حسين المحروس
المنامة ،يناير /كانون الثاني 2010

المصور
التقط المصور الفوتوغرافي القدير عبد اهلل محمد الخان المولود
ف��ي ا ل��م��ح��رق ا ل��ع��ام  1936جميع ص��ور ه��ذا ا ل��ك��ت��اب ف��ي األ ع���وام
 1974 ،1973 ،1972و  1975ف��ي المنامة ،ا ل��م��ح��رق ،ومدينة
عيسى ب��األ س��ود واأل ب��ي��ض ،مستخدم ًا ف��ي ذ ل��ك ث�لاث ك��ا م��ي��رات:
( )so) ،(Pentax 5x7 cm 4/Rolliflex 2 1و(Widelux
 )Panoramaوأفالم ()B&W 11 ILford FP3 125 ASA
م��و ث��ق�� ًا ب��ذ ل��ك أ ه��م ح��د ث��ي��ن ف��ي السبعينيات م��ن ت��ار ي��خ البحرين
بعد اال س��ت��ق�لال و ه��م��ا :المجلس التأسيسي ،والمجلس الوطني
( ب��ر ل��م��ان  )1973وذ ل���ك ف��ي خ��م��س ( )5ج���والت غ��ي��ر الجلسات
االفتتاحية ،نتج عنها أكثر من ( )800صورة.

المُ عدّ
بدأ الروائي والمصور الفوتوغرافي حسين عيسى المحروس
ا ل��م��و ل��ود ف��ي المنامة ا ل��ع��ام  1964إ ع��داد ه��ذا الكتاب ف��ي أكتوبر
 2008وانتهى منه في يناير  2010معتمد اً في ذلك على قراءة كافة
المضابط األصلية للمجلسين التأسيسي وا ل��و ط��ن��ي وأرا ش��ي��ف
ب��ع��ض ا ل���دو ي���ات ( :ص����دى األ س���ب���وع)( ،ا ل���م���وا ق���ف) ،و ص��ح��ي��ف��ة
(األضواء) ،وصحف كويتية ولقاءات شخصية فردية مع عدد من
نواب المجلسين ،والعاملين في السكرتارية ،ومديري الحمالت
االنتخابية ،والمعاصرين لهذين الحدثين االستثنائيين.

المكتب األول
ك���ان ال ب��� ّد م��ن ت��أ س��ي��س م��ك��ت��ب و ظ��ي��ف��ت��ه ا ل��ت��ح��ض��ي��ر ال ن��ت��خ��ا ب��ات
ُدبت أنا جاسم
المجلس التأسيسي ،فانت ُ
عبد الرحيم الحمراني  -تخرجت في
ج��ا م��ع��ة ب���غ���داد ،أدب إ ن��ج��ل��ي��زي  -من
وزارة اإلع�ل�ام ،و ش��خ��ص ي��د ع��ى عبد اهلل
الخباز م��ن وزارة المالية .ك��ان المكتب
ف��ي ب��ل��د ي��ة ا ل��م��ن��ا م��ة ف��ي ا ل��ج��ه��ة المقابلة
لفندق د ل��م��ون .كنا نعمل حتى الصباح

الببلوغرافيا /فريق العمل

شريف خالل افتتاح مخيم «وعد»:

§ الوسط  -محرر الشئون المحلية

بلدية ف��ي ا ل��ب�لاد كلها .وبعد انتهاء الفترة المحددة للمجلسين
أ ج��ر ي��ت انتخابات ج��د ي��دة ف��ي ا ل��ع��ام  ٢٠٠٦النتخاب مجلسين:
األول نيابي ،والثاني ب��ل��دي ،تطور فيهما ك��لّ ش��يء حتى ش��روط
دخول المصورين الفوتوغرافيين.
كنت أ س��أل عبداهلل الخان عن تجربته في تصوير المجلسين:
التأسيسي والوطني ،فقال «ال صعوبات بالم ّر ة ،وبدون بطاقات
دخول خاصة ،حتى خالل انعقاد الجلسات أدخل ألتقط ما أشاء
من الصور وأخرج .كان الشيخ عيسى بن محمد آل خليفة الرجل
الثاني ف��ي وزارة اإلع�لام آ ن��ذاك يطلب منّي ق��ائ�لاً :عبد اهلل اذ ه��ب
وصور انتخابات المجلس الوطني .هكذا بكل يسر».

الفرد الذي هو جزء من الجماعة التي تستفيد من ذلك
العطاء ،وه��و ما يقدم أنموذجا حيا للتعاضد بين
الفريق الواحد».
وتمنى شريف في كلمته للحاضرين االستفادة
من المخيم مشددا على أن «النوعية من المعلومات
والمهارات التي ستقدم هذا العام تختلف عن األعوام
السابقة كما ذك���رت اللجنة المنظمة ،إذ سيكون
ه��ذا التجمع فكرا تربويا أس��اس��ي��ا ،ومنهال للعظة
والعبرة من التاريخ» .بعد ذلك تم استعراض برامج
المخيم التي رك��زت على الرؤية التاريخية والنهل
م��ن ال��ت��ج��ارب إل��ى ج��ان��ب صقل م��ه��ارات الخطابة
والمناظرة والتمثيل وصنع األفالم ومهارات تقديم
الندوات والعروض ،إضافة إلى لمحة عن المسابقات
والرحالت التي ستكون ضمن إطار حراك المخيم.

خطوط :عباس يوسف
تنفيذ التصميم :حسن مهدي
مدّة العمل في الكتاب( :أكتوبر /تشرين األول
 - 2008يناير /كانون الثاني )2010
عدد الصور المستخدمة في هذا الكتاب248 :
صورة
عدد صفحات الكتاب264 :

مركز البحرين للتميز يعلن
عن تأسيس أول فريق لالستشاريين
[ أعلن مركز البحرين للتميز أمس (األح��د) عن تأسيس أول فريق
لالستشاريين في مجال التميز ليكون بمثابة فريق مساند لخبير المركز
ف��ي نشر ثقافة وأدوات التميز ف��ي المؤسسات واألج��ه��زة الحكومية،
ومتابعة ف��رق العمل ف��ي المؤسسات المختلفة ،وتقديم االستشارة
والنصح لها ،فضال عن خلق نوع من االكتفاء الذاتي عن االستعانة بأي
استشاريين من الخارج ،وذلك في إطار برنامجه في تمكين المتميزين من
أدوات وتطبيقات التميز .ويتولى الفريق أيضاً ،بحسب بيان صحافي
موزع من قبل «مركز التميز» ،مسئولية تدريب مؤسسات القطاع العام
على ق��ي��اس م��ؤش��رات األداء للمؤسسات ال��ت��ي ل��م ت��دخ��ل ف��ي ال��ورش��ة
األول��ى ،وتطوير ق��درات أعضاء ن��ادي البحرين للتميز في التقييم بناء
على منهجية (رادار) ،إضافة إلى تطوير مهارات القياديين في «إدارة
التغيير» ،وتقييم المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في المرحلة
األولى بناء على معايير المؤسسة المتميزة في مرحلة «التحسين» ،إلى
جانب التدريب على التقييم بناء على معايير نموذج البحرين للتميز،
وزي��ارة المؤسسات وتقديم المحاضرات وورش العمل وف��ق الجدول
الزمني الذي يعده مركز البحرين للتميز.

أحياناً ،يساعدنا أكثر موظفي البلدية ب��إ ش��راف الشيخ عبد اهلل
بن خالد آل خليفة الذي يترأس البلدية والتخطيط آنذاك .يجتمع
بنا ك��لّ ي��وم والعمل ال ينتهى .آالت طابعة يدوية ،وآالت طباعة
«استانسل» يدوية أيضاً ،نغادر المكتب وآ ث��ار الحبر في ثيابنا
ك��لّ ي��وم .ف��ي ه��ذه الفترة ج��اء ن��ا شخص يدعى مساعد الزياني،
حيوي ،منظم ،ومتعاون ،ونظر اً لكفاءته صار الزياني يرأس هذا
المكتب .لكنه شره في التدخين ال يطفئ سيجارته إال عند النوم
لي ًال فقط .ال يوضع في مكان إ ّال نظّ مه.
كانت مهمة المكتب حصر الناخبين ،التأكد من بياناتهم ،إعداد
قوائم الناخبين ،توزيع الدوائر االنتخابية ،وإصدار كافة األوراق
والبطاقات الرسمية المتعلقة بعملية االنتخابات.
استمر عمل المكتب ستة أشهر تقريب ًا ولم يتوقف عمله إ ّال بعد
أن صدرت نتائج االنتخابات .بعدها صرت أعمل في المجلسين
التأسيسي والوطني.

من لقاء خاص مع جاسم عبد الرحيم الحمراني  -سبتمبر /أيلول
2008

م��ادة من فصل بعنوان (م��ف��ردات) في القسم الخاص بالمجلس
التأسيسي م��ع��ززة بالصور بشكل قصصي تجعل ال��ق��ارئ وكأنه
يراها للتوّ تحدث أمامه.

امرأة
ق��رأ أ م��ي��ن ا ل��س��ر ا ل��م��ادة ( )1البند ( ه���ـ) :للمواطنين ا ل��ح��ق في
المشاركة في الشؤون العامة ،والتمتع بالحقوق السياسية ،بدء اً
بحق االنتخاب...
الدكتور حسين البحارنة أوضح أن مرونة المادة تعطي المرأة
الحق في االنتخاب.
خليفة البنعلي اعتبر النص غير صريح في إعطاء المرأة حق
االنتخاب ويمكن للبرلمان أن يقرر حرمانها من ذلك.
ع��ي��س��ى ق��ا س��م ط��ل��ب ت��ع��د ي��ل ا ل��ب��ن��د ب��إ ض��ا ف��ة « ل��ل��م��وا ط��ن��ي��ن من
الذكور »...وثنى عليه مال حسن زين الدين وأيده
عبد العزيز الشمالن اقتراح «للمواطنين من الجنسين »...وثني
عليه علي سيار
صادق البحارنة «المرأة عندنا في البحرين لم تستكمل الكفاءة
التي تستطيع بها أن تمارس نفس الحقوق فإذا أعطيت لها الحقوق
معنى ذلك حرمان تسعين في المائة من هذا الحق ...فالمرأة مكلفة
في البحرين بالحجاب والريف تقريب ًا يمثل ستين في المائة من
نفوس مواطني البحرين فكيف يعطى للمرأة حقها وهي متحجبة»
ج���اس���م م�����راد... :ال����م����رأة
ف��ي ال��ج��زائ��ر أي��ض�� ًا محجبة
ولكنها مع ذل��ك فقد أعطيت
حق االنتخاب.
رس���ول ال��ج��ش��ي :ل��ك��ن ال
يعني ح��رم��ان ال��م��رأة من
حقوقها ألنّها محجبة.
راش��د الزياني :أقترح
قفل باب المناقشة.
وف���ي ال��خ��ت��ام ع��رض
اق���ت���راح ع��ي��س��ى ق��اس��م
«ل����ل����م����واط����ن����ي����ن م���ن
ال��ذك��ور »..للتصويت.
ك���������ان ال������م������ؤي������دون
( )4أص���������������وات،
وال������م������ع������ارض������ون
( )21ص���و ت��� ًا ف��ق��ال
عيسى قاسم «إتمام ًا
إلرضاء ضميري ،وانتصاراً للمرأة في البحرين
فإنّي أنسحب من الجلسة» .انسحب عيسى قاسم ومعه مال حسن
زين الدين ،ومحمد علي آل ضيف.

 300مشارك في موسم «الديه الشبابي» الثقافي
§ الوسط  -محرر الشئون المحلية
[ ص��رح رئيس اللجنة اإلعالمية بمركز الديه
الشبابي عبداهلل المال بأن الموسم الثقافي بالمركز
سيحتضن أكثر من  300مشارك من الجنسين في
برامجه التي انطلقت مؤخراً وتستمر حتى نهاية
الشهر الجاري.
وأوضح المال أن المركز دشن استراتيجية جديدة
لتخطيط برامجه بما يتماشى مع رؤية  2030لسمو
ولي العهد التي تستهدف شريحة كبيرة من شباب
وشابات المنطقة وترتكز على الربيع كموسم زراعة
والصيف كموسم حصاد.
وأض��اف أن «فكرة البرنامج تتمثل في أن موسم
الربيع يشمل تأهيل وتنمية المهارات في المجاالت
الفنية واالجتماعية والثقافية وغيرها ،أما موسم
الصيف فيعنى بصقل بالمهارات والنهوض بها من

خالل المشاركات التي يقدمها الشباب المنضمون
للبرنامج».
وت��ع��د ف��ك��رة ال��ب��رن��ام��ج األول����ى م��ن ن��وع��ه��ا على
مستوى المراكز الشبابية في مملكة البحرين من
ناحية الشكل والمضمون إذ تعتمد ال���دورات على
مشاركة نخبة من الباحثين والمدربين في مختلف
المجاالت والتخصصات العلمية واألدبية.
وت��م تدشين خطة البرامج وإط�لاق أول باقاتها
وهي موسم الربيع الزراعي األول تحت شعار «نزرع
لنحصد» ال��ذي يحوي نحو  25برنامج ًا من ورش
وأمسيات ومعارض .ونظم المركز األربعاء الماضي
دورة كتابة القصة القصيرة بمشاركة أكثر من 40
شاب ًا وشابة من منطقة الديه ب���إدارة عبدالزهراء
الموالني .وينضم المركز األسبوع الجاري مجموعة
م��ن ال����دورات منها ال��ف��ن المسرحي وك��ت��اب��ة الخبر
الصحافي والفنون التشكيلية.

