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امير طاهري
على مدار �أ�سابيع ،ا�ستمرت و�سائل الإعالم الأمريكية
تتغنى بالهجوم اجلذاب حل�سن روحاين .وقد �سجل حجة
الإ�سالم رقما قيا�سيا يف عدد املقابالت التي �أجراها من �أجل
الرتويج لفكرة «�إعجابه» بال�شعب الأمريكي.
�سيكون �ضربا من ال�سذاجة �أن نقبل مزاعم روحاين يف
ظاهرها .ففي املقام الأول ،كتب العديد من اخلطب واملقاالت
املعادية لأمريكا .على �سبيل املثال ،يف خطاب لقوات البا�سيج
الإيرانية ،و�صف الواليات املتحدة ب�أنها «وح�ش نهم» ينبغي
«حماربته وهزميته وقمعه» .وو�صف ال�شعار اخلميني «املوت
لأمريكا» ب�أنه «�شعار بديع يوحد الأمة الإ�سالمية».
�شن روحاين هجوما على احلزب الدميقراطي وا�صفا �إياه
ب�أنه «�أداة لل�صهاينة» .وزعم �أنه لي�س ب�إمكان �أي دميقراطي
الفوز مبن�صب الرئا�سة من دون «�أموال �صهيونية»( .ن�شر
ن�ص كامل خلطابه يف جريدة «�إطالعات» الر�سمية اليومية يف
طهران بتاريخ  15مايو� /أيار .)1995
وعلى الرغم من كل ذلك ،ف�سيكون من اخلط�أ جتاهل
التغيري املزاجي لروحاين لأننا ال نعلم ماهية نواياه احلقيقية.
النا�س يتغريون وينبغي �أن مينح روحاين ميزة ال�شك.
�إن الو�سيلة الوحيدة ل�سرب �أغوار ذلك هي احلكم على
�أفعاله.
يف الأ�سبوع املقبل ،مع احتفال املاليل بالذكرى الرابعة
والثالثني للهجوم على ال�سفارة الأمريكية يف طهران ،ميتلك
روحاين فر�صة للك�شف عن جوهره احلقيقي.
يعد يوم  4نوفمرب (ت�شرين الثاين) ،اليوم الذي ا�ستوىل
فيه «الطالب» على ال�سفارة ،تاريخا مهما يف تقومي النظام
اخلميني.
وبات هذا اليوم الذي يكنى با�سم «الثورة الثانية» جزءا
من �أ�سطورة نظام يعي�ش على الأ�ساطري .يجري االحتفال
بهذا اليوم بر�سائل من نبالء النظام ،ت�ضم «املر�شد الأعلى»
والرئي�س وتت�سم مب�سريات جلموع حزب اهلل يرددون عبارة
«املوت لأمريكا».
يف هذا الأ�سبوع ،كانت طهران تعج بتوقع �أن روحاين
يخطط لتخفيف لهجة اخلطاب املعادي لأمريكا ،على �سبيل
املثال ،بعدم توجيه ر�سالة خا�صة .ورمبا مينع �أي�ضا ا�ستخدام
التمويل احلكومي يف ا�ستئجار احل�شود املطلوبة ونقلها �إىل
طهران للم�شاركة يف امل�سريات املعادية للواليات املتحدة .يف

�إيران و�أمريكا ..هل ب�إمكان روحاين تغيري النهج؟
يوم الثالثاء� ،أ�شارت �صحيفة «ابتكار» اليومية يف طهران
يف مقالة افتتاحية �إىل �أن �شعار «املوت لأمريكا» يعود �إىل
املا�ضي.
ثمة �أ�شياء �أخرى ب�إمكان روحاين فعلها لإظهار �أنه يعتزم
تغيري نهجه.
ميكنه توجيه و�سائل الإعالم احلكومية لالمتناع عن
الإ�شارة للواليات املتحدة باعتبارها «عدوا» �أو «خ�صما» .فمثل
تلك امل�صطلحات ينبغي �أن حتذف من كتب الن�صو�ص امل�صممة
لغر�س الثقافة املعادية لأمريكا لدى الأطفال الإيرانيني منذ �سن
ال�سابعة .لتلك امل�صطلحات ثقل ديني ،بينما ب�صرف النظر عن
ماهية اخلالفات بني �إيران والواليات املتحدة ،ف�إنها �سيا�سية.
ب�إمكان روحاين توجيه و�سائل الإعالم �إىل ا�ستخدام
م�صطلحات �سيا�سية مثل «خ�صم» �أو «معار�ض» (خمالف).
عالوة على ذلك ،ينبغي �أي�ضا نبذ م�صطلح «ال�شيطان
الأعظم» .فهذا امل�صطلح يعطي للفروق بني احلكومتني
طابعا �شبه ديني يجعل النقا�شات ال�سيا�سية والدبلوما�سية
الطبيعية عدمية القيمة.
وهذا ال يعني �أن روحاين ينبغي �أن ميتنع عن انتقاد
الواليات املتحدة �إذا �أراد .ولكن عليه �أن يفعل هذا على ال�ساحة
ال�سيا�سية ومن منظور �سيا�سي ،وك�سيا�سي ال كرجل دين.
تعترب معاداة �أمريكا عن�صرا �أ�سا�سيا من عنا�صر املزيج
الآيديولوجي للنظام اخلميني .ما يهم هو درجة معاداة
�أمريكا .يف حالة كونها يف نطاق حدود معقولة ،مثل �سيا�سة
معاداة �أمريكا التي �أيدها فالدميري بوتني يف رو�سيا �أو نظام
هوغو �شافيز ال�سابق يف فنزويال ،ميكن التعامل مع هذا
يجر تربيره.
باعتباره دعاية �سيا�سية وفهمه حتى لو مل ِ
بل �إن فكرة معاداة �أمريكا التي يتغنى بها املثقفون يف
املقاهي الباري�سية �أو اجلامعات الأمريكية رمبا ميكن حتملها.
ثانيا ،ب�إمكان روحاين ترك من�صبه يف وزارة اخلارجية
الذي ينظم م�ؤمترات «نهاية �أمريكا» ال�سنوية التي يح�ضرها
معادون لأمريكا من خمتلف �أنحاء العامل ،من بينهم �أفراد من
الواليات املتحدة.
بالطبع ،رمبا يزعم روحاين �أن �إنهاء امل�ؤمترات قد يقيد
«حرية التعبري» .وعلى الرغم من ذلك ،ف�إنه ميكن �أن يقوم
بخ�صخ�صة معاداة �أمريكا� .إذا كان هناك �أفراد يرغبون يف
العمل من �أجل «نهاية �أمريكا» ،فدعهم يفعلون ذلك على نفقتهم

اخلا�صة ،ال ب�أموال من احلكومة الإيرانية .دع املعادين لأمريكا
من الأمريكيني والربيطانيني والفنزويليني الذين يطريون
�إىل طهران لت�شويه �سمعة الواليات املتحدة ي�شرتون تذاكر
الطريان خا�صتهم وي�سددون تكلفة الفنادق التي يقيمون فيها.
بو�سع روحاين توجيه مكتب �أئمة �صالة اجلمعة �إىل
تخفيف حدة اخلطاب املعادي لأمريكا يف ال�صالة .هنا �أي�ضا
ب�إمكانه �أن يدع املاليل الذين لي�سوا يف �سجالت الرواتب
احلكومية ينغم�سون يف خطاب معاد لأمريكا كما ي�شا�ؤون،
على نفقتهم اخلا�صة .بيد �أن املاليل يف ك�شف الرواتب
احلكومية ينبغي �أن يج�سدوا «االجتاه اجلديد» يف التعامل
مع الواليات املتحدة.
ي�ستطيع روحاين �أن ينهي املظاهرات التي تنظمها
احلكومة والتي يجري خاللها حرق العلم الأمريكي .ميكن
�إزالة �شعار «املوت لأمريكا» الذي يغطي املن�ش�آت الر�سمية.
وميكن تغطية الأعالم الأمريكية املر�سومة عند مدخل
املن�ش�آت احلكومية والفنادق وامل�صانع واملدار�س بحيث
يت�سنى للنا�س �أن يدو�سوا عليها ب�أقدامهم .كيف �سيكون
�شعور روحاين �إذا حدث �أثناء زيارته املقبلة لنيويورك �أن
تعني عليه �أن يدو�س بقدمه على العلم اخلميني عند دخوله
فندقه؟
قد يبث روحاين ال�سعادة يف نفو�س الأ�سر الأمريكية �إذا ما
�سلط ال�ضوء على الظروف التي قتل فيها �أكرث من اثني ع�شر
مواطنا �أمريكيا على يد عمالء للنظام اخلميني يف بريوت.
�أخذ روحاين يدعو الأمريكيني لنبذ خالفات املا�ضي .لكن
ال�شهر املا�ضي ،كان �آخر �شيء فعله قبل طريانه �إىل الواليات
املتحدة هو تعيني مع�صومة ابتكار م�ساعدة للرئي�س .يتذكر
الأمريكيون ابتكار با�سمها احلركي «الأخت ماري» ،كمتحدثة
با�سم مهاجمي ال�سفارة الذين احتجزوا  52دبلوما�سيا �أمريكيا
ملدة  444يوما.
منذ �أن توىل املاليل مقاليد ال�سلطة ،مل متر �سنة واحدة من
دون �أن يحتجز فيها مواطن �أمريكي كرهينة من قبل اخلمينيني
يف �إيران �أو لبنان .يف الوقت احلا�ضر ،حتتجز طهران ثالث
رهائن ،هم عميل �سابق مبكتب التحقيقات الفيدرايل و�ضابط
بحري �سابق وق�س م�سيحي .وكلفت ٍة ودية ،ب�إمكان روحاين �أن
يخرتق دائرة احتجاز الرهائن ويطلق �سراح الأ�سرى.
عن جريدة ال�شرق الأو�سط

عن �صحيفة االحتاد االماراتية

عزيز الحاج
القتل اجلماعي اليومي يف العراق م�ستمر ،وال�ضحايا
يوميا مئات ،من ال�شيعة وال�سنة وامل�سيحيني والعرب والأكراد
والرتكمان والأيزيديني وغريهم .وي�ستمر اجتثاث �سنة العراق
يف مناطق من بغداد كحي الإعالم و�سائر �أطراف بغداد (لي�س
جمرد �إ�شاعات بل �شهادات حية من بغداد) .كما �أن التطهري
املذهبي على قدم و�ساق يف الب�صرة والنا�صرية ،ال�سيما ا�ضطهاد
وتهجري ع�شائر ال�سعدون العريقة يف الوطنية والت�ضحية من
�أجل العراق.
القاعدة من جهة ،ومن جهة �أخرى ،امللي�شيات احلزبية،
املرتبطة ب�أحزاب ال�سلطة واملوالية لإيران ،هي يف مباراة دموية
من�سقة لتدمري العراق و�إ�شعال احلرب الطائفية اجلديدة .وال
تزال كلمات اجلرنال كي�سي يف باري�س تدوي عن م�س�ؤولية
فيلق القد�س يف تفجريات �سامراء ،طبعا مع القاعدة ،التي
ا�ستغلتها مع امللي�شيات الإرهابية احلزبية لإ�شعال احلرب
الطائفية خالل �سنوات .وما القاعدة وع�صائب �أهل احلق
وع�صائب اليوم املوعود ولواء بدر وجي�ش املهدي وملي�شيا
حزب اهلل البطاطي الوطواطي �إال من طبيعة �إرهابية واحدة،
تلتقي تكتيكيا وم�صلحيا ،وتختلف مذهبيا و�أجندات.
ومع نزيف الدم العراقي ،توا�صل حكومة املالكي تنفيذ
املخطط الإيراين يف تقتيل الجئي �أ�شرف وليربتي على دفعات،
يف عمليات �إعدام وخطف و�ضرب بال�صواريخ .ومن م�آ�سي هذه
اجلرائم ،التي تهني الإن�سانية ور�سالة الإمام احل�سني ما حدث
لعائلة الالجئ الإيراين ال�شاب يف ليربتي ،حنيف كرمابي ،الذي
�أعدموا �أباه وهو على فرا�ش املر�ض يف �أ�شرف ،وخطفوا �أمه
امل�سنة هناك ،وهي �أمام جثة زوجها ،مع خم�س الجئات �أخريات
نقلن مع زميل لهن ل�سجن التعذيب يف املنطقة اخل�ضراء على
�أمتار من مكتب املالكي.
احلكومة ،با�سم مكافحة القاعدة ،تر�سل وزير اخلارجية
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«�سالم و�شرف» ...وبحار دم ،وخطف ن�ساء!!.
لأمريكا طالبة طائرات مقاتلة كطائرات �أبا�شي ،مع �أن �سيادة
الوزير الكرد�ستاين يجب �أن يعرف جيدا ب�أن هذه الطائرات قد
تق�صف يوما قرى ومدن وجبال كرد�ستان .والأ�سلحة الرو�سية
قادمة على دفعات ،وقد و�صلت الدفعة الأوىل من املروحيات
القتالية .وال�س�ؤال :هل ت�ستخدم يف حماربة �إرهاب املدن طائرات
ومروحيات مقاتلة؟!!� ،أم �إنها لغايات �أخرى :مابني ا�ستهداف
�أهداف �أخرى م�ستقبال� ،أو مل�ساعدة نظام الأ�سد؟ واالتفاقات
الدفاعية املربمة للتو بني �إيران وحكومة املالكي جتيب على
كثري من هذه الأ�سئلة .وقد ع ّتموا على ما قاله علنا وزير الدفاع
ال�سابق يف� 23آب  2009عن تفجريات الأربعاء الدامي�« :إن
الأ�سلحة امل�ستخدمة يف التفجريات �إيرانية ال�صنع» و»�إن هناك
�أ�سلحة تدخل للإرهاربيني من دول جماورة ،وحتديدا من
�إيران».
لقد طلع على ال�شعب والعامل قبل حوايل الأ�سبوع فريق
من ال�سا�سة الأكرث �ضلوعا يف م�شاكل العراق مبا �سموه بوثيقة
«ال�سلم الأهلي» و»ميثاق ال�شرف» .ولي�س ثمة من يجهل �أنه
جرى قبل ذلك التوقيع على اتفاقات مماثلة� ،سرعان ما خرج
عليها وانتهكها بع�ض املوقعني ،وبالأخ�ص رئي�س جمل�س
الوزراء ،الذي خرج �أي�ضا على تعهداته العلنية بحماية الالجئني
الإيرانيني .وها هو نف�سه ،وبعد ثالثة �أيام ال غري من هذا امليثاق
ال�شريف ،يهدد علنا املتظاهرين واملعت�صمني من ال�سنة ب�أن
بينه وبينهم «بحرا من الدم» .فيا لل�سلم الأهلي! ويا للوحدة
الوطنية! ويظهر �أن هناك هو�سا ببحار الدم و�صوالته وغزواته.
وحني تثار االحتجاجات على مطاردة ع�شائر ال�سعدون ،ينربي
للتطمني ب�أنه �سي�شكل جلنة حتقيق ،مع �أن زبانية امللي�شيات
املوالية له هي من تنفذ تلك اجلرائم الطائفية املروعة ،التي
ت�ستهدف حتويل جنوب العراق والو�سط وبغداد لوالية طائفية
ت�صبح ملحقا ب�إيران .واملناورة نف�سها� ،أي «�سنحقق»� ،إزاء

ال�ضجة الدولية على جمزرة �أ�شرف اجلديدة� :أي �إنه �سوف
يحقق مع �أن قواته هي من نفذت الأمر ال�صادر من �سليماين
وبعلم املالكي .ف�أي حتقيق نزيه ميكن �أن يقوم به الطرف املتهم
هو باجلرمية!! املوقعون على ميثاق ال�شرف يكن الواحد منهم
للآخر غري ما يبطن ،ولي�س بينهم من انتف�ض لتهجري ومقاتل
�آل ال�سعدون و�ساكني مع�سكر �أ�شرف العزل .ومنهم من ذهب
لإيران مل�صافحة �سليماين .واجلميع م�شاركون يف م�شروع
الف�ساد العام� ،سوى �أن جتمعهم كان مناورة انتخابية وحماولة
المت�صا�ص ال�سخط ال�شعبي املرتاكم على املجازر اليومية
وانهيار اخلدمات وانت�شار الف�ساد وتو�سع دائرة الفقر والبطالة.
وكما يقول ال�صديق الدكتور كاظم حبيب:
«لي�س يف هذه الوثيقة �أي جانب ايجابي ،فهي تريد ك�سب
الوقت �إىل حني االنتخابات ،و�سوف ت�ساهم بت�صعيد ال�صراع
الطائفي ،و�صوال �إىل املزيد من اال�صطفاف واال�ستقطاب
الطائفيني لي�ساعدا على و�صول الأحزاب الإ�سالمية ال�سيا�سية
الطائفية نف�سها ،التي مزقت وحدة ال�شعب العراقي� ،إىل جمل�س
النواب ثانية ،وا�ستمرار احلكم ب�أيديهم ،وبدء عملية املخادعة
والنهب وال�سلب لأموال ال�شعب ثانية ،وثالثة ،ورابعة ،ما دام
نوري املالكي قد قالها�« :أخذناها ،بعد ما ننطيها .»...
لقد �أعيد �إنتاج ممار�سات النظام ال�سابق ،مطعمة باملبتكرات
القمعية الإيرانية :من تعذيب واغتياالت وعمليات اغت�صاب يف
ال�سجون واملعتقالت .و�أ�ضيفت احلمالت «الإميانية» الظالمية
املتالحقة على نوادي الأدباء والفانني .ومت الإعالن ر�سميا �أن
�أعداء ال�شعب والإ�سالم هي العلمانية واحلداثية واملارك�سية.
وا�ستخدم العراق لنحر ال�شعب ال�سوري ،وبيع لقمة �سائغة
للماليل واجلرنال �سليماين .فعن �أن �سلم �أهلي يرثثرون! و�أي
�شرف لوثيقة يلفظها حاال �أول من يوقع عليها ،مهددا ببحار الدم!
باالتفاق مع �إيالف

اخلان وبو�سعد
كم هو جميل �أن تلتقي مبنظر طبيعي تنقله لك الكامريا
بتجرد وب�صدقية ،لت�ضيف �إىل اجلمال ر�ؤية وزاوية امل�صور
الذي �آثر �أن تكون العد�سة ملبية لطموحه ورغبته يف �إبراز
�صورة املنظر كما �أعجبه و�أخذ بلبه ،عبداهلل حممد اخلان
م�صور فنان من الطراز اجلميل يف زمن كان امل�صورون
البحرينيون قلة ،و�إن كانوا يف زمانهم الأبرز ،وا�ستطاع
ه�ؤالء الرواد �أن ي�سهموا يف ت�سجيل تاريخ مملكة البحرين
فنا ً وابداعا ً يف املنا�سبات الوطنية ،واملنا�سبات اخلا�صة
وطبيعة البحرين ال�ساحرة ،من عيون و�آبار ونخيل
و�شواطئ و�آثار وتراث ومعامل تطور ح�ضاري.
وظل عبداهلل اخلان وفيا ً لفنه ،ل�صيقا ً بكامريته
وعد�سته ،ت�شرب فن الت�صوير واحرتفه ووثقه و�أ�صدر
الكتب التي �سجلت كل تلك الإبداعات واختار �أحد املبدعني
وهو «ح�سني املحرو�س» يف ت�سجيل وتوثيق تلك االبداعات.
والفنان �إبراهيم بو�سعد �أكادميي حمرتف للفن
الت�شكيلي ،عا�شق لكل �ألوان و�إبداعات هذا الفن ،عطاء
متدفق ،متلأ لوحاته كل قاعات العر�ض عندما يقيم معر�ضاً،
كل لوحة قد تت�شابه يف تقنياتها وحرفيتها مع �أختها ،لكن
كل لوحة تنطق بهويتها و�شخ�صيتها وم�ضمونها والر�سالة
التي حتملها.
�إبراهيم حممد بو�سعد احلائز على اجلوائز العديدة
قد ال يتنا�سب هدوء �شخ�صيته مع �صخب لوحاته وجر�أة
�أفكاره و�إبداعه ،لكنه يظل الفنان الويف لفنه ،املخل�ص
لأدواته الإبداعية ،املجدد يف تقنيات الفن الت�شكيلي ،الباحث
عن خامات ومواد و�أدوات يف الوطن وخارجه ،وهو يف
قلق دائم بحثا ً عن التجديد وعدم التكرار واحلر�ص على
�أن يكون الزائر ملعر�ضه م�شاركا ً له يف �أفكاره والر�ؤى التي
يطرحها.
رمبا تكون م�صادفة �أن �أحتدث اليوم عن مبدعني
من املحرق ،املدينة املتجددة يف عطائها ،امللهمة ملبدعيها،
احلا�ضنة لأبنائها ،امل�شفقة على تاريخها الثقايف
واحل�ضاري ولتكون على مر الزمن م�صدر �إلهام لكل طالب
معرفة وعلم.
عبداهلل اخلان �أقام معر�ضه «�صاللة بعيون بحرينية»
« »Salalah Through Bahraini Eyesيف مركز الفنون
باملنامة خالل الفرتة من � 31-21أكتوبر 2013م برعاية
معايل ال�شيخة مي بنت حممد �آل خليفة وزيرة الثقافة .وملن
يعرف �صاللة يدرك �شغف اخلان بهذه املنطقة املتميزة يف
خليجنا العربي واملتنوعة يف بيئتها الطبيعية .وكان اخلان
�أمينا ً يف نقل ال�صورة اجلميلة وبر�ؤية بحرينية تع�شق
الب�شر واملهن الرتاثية والطبيعة اخلالبة ،وال�شواطئ
واملياه ،واجلبال ،والأودية ،واله�ضاب ،والزراعة.
وعبداهلل اخلان �صاحب جتارب مماثلة ،فقد زار دولة
الكويت بعد الغزو البغي�ض و�سجل بعد�سته �آثار هذا الغزو
امل�ؤمل بر�ؤية الفنان الذي ميثل �ضمري ال�شعب املنتمي �إليه
واحلري�ص على �أن تبقى الكويت الوطن الذي �أعطى الكثري
و�ساهم ح�ضاريا ً وثقافيا ً واجتماعيا ً واقت�صادياً ،وخليجيا ً
وعربيا ً و�إ�سالميا ً ودولياً.
واخلان دائم الت�سجيل والتوثيق ملا يجري يف وطنه
البحرين؛ والباحث عن كل جديد.
و�إبراهيم بو�سعد يف معر�ضه «�أ�سود و�أبي�ض»
« »Black and Whiteوالذي �أقامه يف املركز الإقليمي
العربي للرتاث العاملي باملنامة خالل الفرتة من 31-21
�أكتوبر 2013م وافتتحته �سمو ال�شيخة ح�صة بنت خليفة
�آل خليفة وبتنظيم من وزارة الثقافة ،وخ�ص�ص ريعه
جلمعية البحرين ملكافحة ال�سرطان� .آثر �أن تكون جميع
لوحاته وب�أحجام خمتلفة معتمدة على فن احلفر ،وهو
الفن الذي تخ�ص�ص فيه عدد كبري من الفنانني الت�شكيليني
البحرينيني ،ويذكر الفنان �إبراهيم بو�سعد �أن �أول معر�ض
�أقيم لفن احلفر كان يف عام 1982م بنادي اخلريجني
ومب�شاركة الفنانني عبدالكرمي العري�ض ،واملرحوم نا�صر
اليو�سف وكامل بركات ،و�إبراهيم بو�سعد ،وكانوا قد جلبوا
�إىل البحرين �أدوات احلفر من اخلارج با�ستخدام الزنك
والنحا�س ومواد من الطبيعة.
كما وا�صل امل�سرية بعدهم الفنان جمال عبدالرحيم
والفنان عبداجلبار الغ�ضبان اللذين �أقاما معر�ضهما يف
جمعية البحرين للفنون الت�شكيلية ب�شارع البديع يف
الت�سعينات.
و�إبراهيم بو�سعد يطرح يف لوحاته ،بعد �أن ا�ستخدم
تقنيات حديثة يف فن احلفر « »Etchingم�ضامني �إن�سانية
م�ستخدما ً الطيور واخليول وتوظيفات املوروث ال�شعبي
والرتاثي والق�ص�صي ،وال�شعري ،وتلعب املر�أة دورا
�أ�سا�سيا يف م�ضامني لوحاته بل تكاد تكون هي حمور جميع
لوحاته  36والتي مت �إجنازها خالل العام 2012م.
و�إبراهيم بو�سعد لوحاته تثري جدالً وتخلق فكرا ً
وجت�سد عمقا ً �إبداعيا ً ي�ضيف جديدا ً للحركة الت�شكيلية
البحرينية.
�إن «�صاللة بعيون بحرينية» و»�أ�سود و�أبي�ض»
حمطتان �إبداعيتان يف �سماء فكرنا وثقافتنا البحرينية
�آمل �أن ي�ستمرا يف عر�ضهما ويف �أماكن �أخرى من املراكز
الإبداعية والثقافية يف مملكتنا ليتاح املجال �أكرث للبحرينيني
واملقيميني لاللت�صاق بالتجارب الإبداعية والفنية جليلني
و�إبداعني خمتلفني ي�صبان يف ن�سيج البحرين احل�ضاري
والثقايف الذي نحر�ص جميعا ً �أن
يكونا مميزين ،ويحق لنا كمواطنني
عا�شقني ومتيمني لبالدنا �أن نفخر
بعطاء املبدعني عبداهلل اخلان
و�إبراهيم بو�سعد.
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