
04local@albiladpress.com

األحد
21 أكتوبر 2018 

12 صفر 1440

المنامة - بنا

الس���مو  ال���وزراء صاح���ب  بع���ث رئي���س 
ب���ن س���لمان آل  الملك���ي األمي���ر خليف���ة 
خليف���ة، برقي���ة تعزية ومواس���اة لرئيس 
قاي���د  الباج���ي  التونس���ية  الجمهوري���ة 
السبس���ي، إث���ر الفيضانات التي ش���هدتها 
والي���ات عدة ف���ي الجمهورية التونس���ية 
وم���ا نت���ج عنها م���ن وفي���ات ومفقودين. 
وأع���رب س���موه ف���ي برقيته ع���ن خالص 

لرئي���س  مواس���اته  وص���ادق  تعازي���ه 
ضحاي���ا  ف���ي  التونس���ية  الجمهوري���ة 
الفيضانات، س���ائال هللا العل���ي القدير أن 
يرح���م الضحاي���ا ويغف���ر له���م ويس���كنهم 
فس���يح جنات���ه وأن يله���م أهله���م الصب���ر 
والس���لوان.كما بع���ث س���موه برقي���ة تعزي���ة 
الحكوم���ة  رئي���س  إل���ى  مماثل���ة  ومواس���اة 

التونسية يوسف الشاهد.

سمو رئيس الوزراء يعزي تونس

السعودية حجر األساس لألمن والسلم
والظروف المواقف  كل  في  الكامل  التضامن  للجبير  يؤكد  الخارجية  وزير 

أجرى وزير الخارجية الش���يخ خالد بن أحمد بن 
محمد آل خليفة اتصاال هاتفيا مع وزير خارجية 
المملكة العربية السعودية أخيه عادل الجبير، إذ 
تم االتفاق على أهمية تكثيف التنسيق المشترك 
بي���ن البلدين الش���قيقين على جميع المس���تويات 

وإزاء مختل���ف القضايا والمس���ائل ذات االهتمام 
المشترك. وخالل االتصال، شدد وزير الخارجية 
على موقف مملك���ة البحرين الثابت والمتضامن 
عل���ى الدوام م���ع المملكة العربية الس���عودية في 
كل المواقف والظروف وفي وجه كل من يحاول 

النيل منها أو اإلساءة إليها بأي شكل كان، منوًها 
الش���يخ خال���د ب���ن أحم���د بال���دور االس���تراتيجي 
الهائ���ل للمملك���ة العربي���ة الس���عودية الت���ي تمثل 
حجر األساس لألمن والسلم في المنطقة وتقوم 
ب���دور مح���وري وتاريخ���ي ف���ي رخاء واس���تقرار 

العال���م بأس���ره. م���ن جهت���ه، أع���رب الجبي���ر ع���ن 
تقدي���ره لموقف مملك���ة البحرين وال���ذي يعكس 
م���دى ق���وة ومتان���ة العالق���ات األخوي���ة الوثيقة 
بين البلدين وما تتسم به من تميز وازدهار على 

األصعدة كافة.

المنامة - وزارة الخارجية

Û  ب���ن راش���د  الش���يخ  الف���ن،  ف���ارس  دعان���ي 
عال���م  ف���ي  المع���روف  خليف���ة،  آل  خليف���ة 
خليف���ة”  “راش���د  باس���م  التش���كيلي   الف���ن 
لزي���ارة معرض���ه، ال���ذي نظمت���ه إدارة مركز 
ساتشي للفنون Saatchi Gallery في قلب 
العاصم���ة البريطاني���ة لن���دن، تح���ت عنوان 
“ظ���الل”، ف���ي الفت���رة م���ن 3 حت���ى 21 م���ن 
هذا الش���هر، فلبيت الدعوة، كما لباها لفيف 
م���ن أصدقاء الفنان وعدد كبير من عش���اق 
وأس���اطين الف���ن التش���كيلي وغيره���م م���ن 
المهتمي���ن، كم���ا غّصت قاعت���ا العرض بعدد 
ني  كبي���ر م���ن رواد وزوار المرك���ز. وقد ش���دَّ
وبهرن���ي، كما ش���دَّ وبه���ر الحض���وَر الكثيَف 
للمعرض، مقدرُة ه���ذا الفنان على التعاطي 
والتعام���ل والتفاع���ل م���ع مواضي���ع تراثية 
تاريخية أصيلة بأس���اليب حديثة متجددة 

وأدوات ومواد مبتكرة أو غير تقليدية.
Û  والش���يخ راش���د، أو راش���د خليف���ة، فن���ان   

قدي���ر موه���وب  من���ذ صب���اه، وأصب���ح بين 
يديه اآلن ذخيرة فنية وافرة، وخبرة تمتد 
ألكثر من أربعين عاًما، رس���م خاللها الكثير 
من اللوحات، وأنجز الكثير من المنحوتات 

اإلبداعية الرائعة.
Û  وتميزت أعماله دائًما باألصالة والش���جاعة 

آف���اق  التجدي���د واقتح���ام  والج���رأة عل���ى 
مبتك���رة، وأصب���ح راش���د خليف���ة م���ن رواد 
الف���ّن التش���كيلي، ووجه���ا ب���ارزا والمعا في 
العال���م  ف���ي  التش���كيلية  مضمارالحرك���ة 
العرب���ي، ول���ه امت���داد وتواج���د محس���وس 
على الس���احة الفنية العالمية، وقد تطورت 

أعمال���ه بوتائ���ر مّط���ردة ومتتابع���ة من الفن 
الواقع���ي واالنطباع���ي، إل���ى أن وص���ل إلى 
مرتب���ة متقدم���ة ف���ي عالم الف���ن التجريدي 
م���ع التصاق���ه وتمّس���كه، ف���ي الوق���ت ذاته، 
فناًن���ا   فص���ار  والت���راث،  األصال���ة  بج���ذور 
بارًعا يس���تنبط أس���اليبه وأفكاره من معين 
النم���و والتطور والتجدي���د، ويعبر عن ذاته 
باستخدام مواد مختلفة، كالمواد المعدنية، 
على س���بيل المث���ال، وتطويعه���ا وتوظيفها 
لصنع أشكال هندس���ية لها مدلوالت ورموز 

تراثية وحضارية
Û  وقد تمكن الشيخ راشد، من خالل معرضه

األخي���ر، م���ن اس���تدعاء وتجني���د وإدم���اج 
خبرته وذخيرته الفنية المتراكمة وقدراته 
اإلبداعية االبتكارية التجديدية مع حرصه 
عل���ى التمس���ك باألصال���ة وإب���راز الجوان���ب 

والمعالم التراثية والحضارية العربية. 
Û  واخت���ار، له���ذا الغ���رض، المش���ربيات كمادة

وعن���وان وموض���وع لمعرض���ه، وه���ي فكرة 
تزخر وتزهو باالبتكار والجنوح والتجديد، 
م���ن  ” فرج���ان ”   المش���ربيات  بنق���ل  فق���ام 
الضيق���ة،  القديم���ة  وش���وارعها  البحري���ن 
إل���ى قاعات مركز ساتش���ي بقل���ب العاصمة 
البريطانية، عاصمة الفن، وذلك في أشكال 
وتصامي���م مبتكرة تنبض باألصالة والحياة 

وعبق التاريج .   
Û  وجدران���ه المع���رض  قاع���ات  فتوس���طت 

معروض���ات فني���ة ومنحوت���ات لع���دد م���ن 
األبع���اد  م���ن  الكثي���ر  فيه���ا  المش���ربيات 
بالحرك���ة  وتع���ج  وال���دالالت،  والمعان���ي 

عاطف���ي  بإيق���اع  واالنس���يابية  والتداخ���ل 
هادئ زاه جميل.   

Û  والمش���ربية، مف���رد مش���ربيات، وهي عنصر
معماري يتمثل في ب���روز الردهات والغرف 
ف���ي الطابق األول أو ما فوق���ه، ليمتد فوق 
الش���ارع أو الطري���ق أو داخ���ل فن���اء المبنى 
في بي���وت األثرياء أو القصور ذات األفنية 
الوس���طية، وتبن���ى المش���ربية من الخش���ب 

المنقوش والمزخرف.
Û  أه���م عناص���ر م���ن  المش���ربية  وق���د كان���ت 

العم���ارة التقليدي���ة الصحراوية ف���ي البالد 
العربي���ة، وب���دأ ظهوره���ا في الق���رن الثالث 
عشر الميالدي إّبان العصر العباسي، ويكثر 
استخدامها في القصور والبيوت الفارهة،   

Û  ف المش���ربية أيًض���ا عل���ى أنه���ا نافذة وُتَع���رَّ
مغط���اة  الج���دار  ف���ي  فتح���ة  أو  ف���راغ  أو 
بإط���ار مك���ون م���ن َتراُك���ب مجموع���ة م���ن 
القط���ع الخش���بية الصغيرة دائري���ة المقطع 
على ش���كل سالس���ل تفصل بينها مس���افات 
محددة ومنتظمة بش���كل هندس���ي زخرفي 

دقيق وبالغ التعقيد.
Û  والمشربيات ستائر جميلة مزخرفة توحي 

بالغم���وض وتثير االهتم���ام والفضول، ولها 
جمل���ة من الوظائ���ف الحياتية والمعيش���ية 
الصعب���ة  المناخي���ة  للظ���روف  المس���تجيبة 

ومتطلبات العادات والتقاليد. 
Û  فإل���ى جان���ب إضف���اء مس���حة جمالية على

المبن���ى، فإنها تعمل عل���ى تلطيف الجو من 
الداخل بالس���ماح للنس���مات بالعب���ور، ومنع 
أش���عة الش���مس ولهيب القيض من التسلل 

بس���هولة إل���ى الداخ���ل، وفي الوقت نفس���ه 
توف���ر الض���وء بالس���ماح لقليل من األش���عة 
بالنف���اذ، من خالل الفتح���ات الصغيرة، إلى 
الداخل بومضات صغيرة متفرقة وأش���كال 
هندسية راقصة ومتحركة بحركة الشمس .  
ولع���ل من أهم وظائف وأغراض المش���ربية 
توفيرالرؤي���ة الواضحة من الداخل للخارج 

واستحالتها من الخارج إلى الداخل. 
Û  وبذلك توفر الخصوصية وراء تلك األستار

والقط���ع الخش���بية المزخرف���ة، التي تخفي 
الحرك���ة في الخلف، حيث تس���تطيع المرأة 
م���ن ورائها كش���ف الوجه والتح���رك بحرية 

واالسترخاء دون خشية من رقيب.
Û  في ه���ذا المعرض نجح الش���يخ راش���د في

التحك���م ف���ي الطبيعة الوظيفية للمش���ربية 
ع���ن طريق تنويع س���مات اإلطار الخارجي، 
وأب���دع في اس���تخدام قط���ع معدني���ة ذات 
أحجام صغيرة، بدال من الخشبية، وتركيبها 

مع  بعضها بعًضا في تناسق مهيب . 
Û  ف���ي ه���ذا المع���رض أيًض���ا تجل���ت إمكانات

وق���درات الفنان البحريني على اس���تنهاض 
رس���الة الفن، وتطويعها واس���تخدامها، في 
أرق���ى المجتمع���ات وأكثره���ا تقدًم���ا، كأداة 
إلب���راز الص���ورة الجميل���ة الناصع���ة للوط���ن 
م���ا  وه���ذا  الحض���اري،  وتراث���ه  ومعالم���ه 
يف���رض علينا دعوة المؤسس���ات الرس���مية 
ومؤسس���ات وفعاليات القطاع الخاص إلى 
زي���ادة وتكثي���ف الرعاي���ة واالهتم���ام بالفن 
ورجاله في المجتمع ودعمهم بكل الوسائل 

والطرق واإلمكانيات.

المنامة - الجامعة األهلية

المنامة - وزارة الداخلية

أعلن���ت عم���ادة ش���ؤون الطلب���ة بالجامع���ة 
طالب���ا   22 ترش���ح  اعتم���اد  ع���ن  األهلي���ة 
وطالب���ة لعضوي���ة مجلس الطلب���ة، هم 15 
طالب���ة و7 ط���الب فق���ط، وح���ددت عمادة 
ش���ؤون الطلبة اليوم األحد موعدا إلجراء 
رئي���س  مس���اعدة  وقال���ت  االنتخاب���ات.  

والتس���ويق  اإلع���الم  لش���ؤون  الجامع���ة 
إن  الش���يراوي  ثائ���رة  العام���ة  والعالق���ات 
انتخاب���ات مجل���س الطلب���ة  تع���د إح���دى 
مظاه���ر الديمقراطية في مملكة البحرين، 
وه���ي من بين مكتس���بات عدي���دة أضافها 

المشروع اإلصالحي لجاللة الملك.

ويتناف���س عل���ى 4 مقاع���د تمثيلي���ة لطلبة 
كلي���ة العل���وم اإلدارية والمالي���ة 7 طالبات 
وطالبي���ن، فيم���ا يتناف���س عل���ى 4 مقاع���د 
تمثيلي���ة لكلي���ة اآلداب والعل���وم والتربية 
8 ط���الب، ويتنافس 3 طالب على مقعدي 

كلية الهندسة.

طلبة “األهلية” ينتخبون مجلسهم اليوم

وتوعي���ة  عام���ة  عالق���ات  ضاب���ط  أك���د 
ب���اإلدارة للدف���اع المدن���ي النقي���ب أحمد 
محم���د جاس���م أن اإلدارة باش���رت 212 
بالغا خالل فصل الصيف، معظمها بسبب 
ماس كهربائي والضغط العالي واإلهمال 
والقص���ور، موضح���ا أن���ه خ���الل الصي���ف 
تزيد أحم���ال المحوالت الكهربائية، لذلك 
يجب عل���ى أصحاب المن���ازل والمحالت 
اس���تخدام عم���ال متخصصي���ن ف���ي هذا 

المجال منًعا للحوادث.
وأش���ار ف���ي مقابل���ة م���ع برنام���ج “األمن” 
اإلدارة  وتقدم���ه  تع���ده  ال���ذي  اإلذاع���ي 
العامة لإلعالم والثقافة األمنية بالتعاون 
م���ع إذاعة البحرين إلى أن اإلدارة العامة 
جمي���ع  ف���ي  مس���تعدة  المدن���ي  للدف���اع 
األوق���ات لتقدي���م المش���ورة والمعلومات 
اش���تراطات  جمي���ع  لتوفي���ر  الالزم���ة 
الس���المة، مضيفا أنه من بين اشتراطات 
الغ���از  أس���طوانة  وض���ع  ع���دم  الس���المة 
المنش���أة، إذ يفض���ل  المن���زل أو  بداخ���ل 
صن���دوق  داخ���ل  الخ���ارج  ف���ي  وضعه���ا 
حديدي، وتركيب أنابيب الغاز بواس���طة 
مختصي���ن، وع���دم اس���تخدام أس���طوانة 
الغ���از الصغي���رة )الش���ولة( داخ���ل المنزل؛ 

تفادًيا لعبث األطفال بها.

الدفاع المدني: 
مباشرة 212 بالغا 

في الصيف

أشادت مملكة البحرين باالهتمام الكبير لعاهل المملكة  «
العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ ألجل إرساء العدل 

واإلنصاف وكشف الحقائق بكل نزاهة وموضوعية، وهو 

ما تجسد في التوجيهات الحكيمة والقرارات الملكية 
السديدة والفورية بشأن قضية المواطن السعودي 

جمال خاشقجي )رحمه الله(، إذ تؤكد أن المملكة العربية 
السعودية الشقيقة كانت وستبقى دولة العدالة والقيم 

والمبادئ التي تكفل تطبيق القانون على الجميع دون 
استثناء. وإذ تشدد مملكة البحرين على أن المملكة 

العربية السعودية بما لها من مكانة إقليمية ودولية 
عالية وما لديها من مقومات كبيرة، وما لها من إسهامات 

نبيلة ستظل أساس األمن واالستقرار في المنطقة 
والعالم، فإنها تجدد موقفها المتضامن بقوة مع المملكة 
العربية السعودية في كل ما تتخذه من مواقف وإجراءات 

ورفضها التام لكل ما يمس أمنها وسيادتها واستقرارها.

خادم الحرمين حريص على كشف الحقائق بموضوعية

معرض الظالل في لندن.. 
رسالة الفن في أروع صورها عبدالنبي الشعلة

المنامة - وزارة الخارجية

Û  ،مجل���س األح���د الماض���ي، كان التفاًفا حول قيمة وقامة وقيم، ح���ول مبدأ ال يخطئ مداه
وإرادة ال ينف���د محتواه���ا، وبطوالت إنس���انية ال تضل طريقها، إنه مجل���س الرئيس القائد 
خليف���ة ب���ن س���لمان عندم���ا يتحدث ع���ن حقوق اإلنس���ان، وحي���ن يحتفي باختي���ار مملكة 
البحرين لعضوية لجنة حقوق اإلنس���ان بمنظم���ة األمم المتحدة، وبإجماع دولي يبلغ 169 

دولة من إجمالي 193 دولة هي كامل أعضاء الهيئة الدولية.
Û  الفخر واالعتزاز كله، الفرح واالحترام واإلعزاز واإلكبار واإلجالل كله، يظهران في كلمات

الرئيس وهو يتحدث بفخر منقطع النظير عن الس���لوك الحضاري الذي يميز قادة وش���عب 
مملكة البحرين إذا كان األمر يتعلق بحق إنس���اني مش���روع، بدور وطني مس���موع، بسالم 

أممي يبحث له عن وطن فيجده بيسر وسهولة ورعاية دائمة على أرض مملكة الخلود.
Û  احترام اآلخر، كان ومازال وسيظل شريعة بالدنا، والوفاء بالوعود، كان ومازال وسيظل

ديدن قادتها، وصنوان شعبها، وهوية مؤسساتها.
Û  إن ف���وز مملك���ة البحري���ن بذل���ك المقع���د األممي الوثي���ر ما ه���و إال مكافأة بس���يطة لها، بل

لرعايتها مختلف الجنس���يات واألديان في أرضها، وعلى اهتمامها بحقوق رعايا عش���رات 
الدول المقيمين بين ربوعها، وعلى سيادة القانون التي لم تفرق بين مواطن ومواطن أو 

بين دين وآخر، أو بين لون أو جنس أو عرق على مر الزمان.
Û  حق اإلنس���ان هو احترام اآلخر لمش���روعية وجوده وعمله وممارس���ته لش���عائره على هذه

األرض الطيب���ة، ه���و توفير ُمعام���ل األمان الدائم، ونموذج األمن المتزامن لكل من يس���عى 
بشرف للحصول على لقمة عيشه بين أشقائه وأصدقائه الباحثين عن حياة أفضل، وبين 
رفق���اء درب���ه المعتنقي���ن لعقي���دة القبول باآلخ���ر، مهما كانت األص���ول متناف���رة، والجذور 

منتشرة، واألقطاب “بعيدة البعد على قدرها”.
Û  إنه الفهم العميق للمس���ؤولية المجتمعية عندما تتخطى مجرد التعايش لتبلغ أقصى مدى

لها بالمس���اهمة في التنمية من أجل البش���ر، وحين تتجاوز خطوطها الحمراء، وحواجزها 
المس���تنيرة لتنير آفاًقا لم تكن ضمن جغرافيتها المرس���ومة، وتلك المعنونة بخطوط طول 

وخطوط عرض، وحدود مترامية األطراف والسماوات والفضاءات البعيدة.
Û  لم يكن العلم نور إال ألنه ينير دروًبا أبعد من المسموح، ولم تكن المعرفة حكًرا على شعب

إال ألنها بين أيادي األمم والشعوب والحضارات جميعها.
Û  لذل���ك ف���إن الحصول على المعرفة أصبح حًقا إنس���انًيا معروًفا، والتعام���ل مع التكنولوجيا

المتنقلة أصبح هو اآلخر حًقا آدمًيا شأنه في ذلك شأن الحق في الحياة وفي العمل وفي 
العبادة وفي االنتشار على وجه البسيطة.

Û  إن مملكة البحرين آمنت، وش���رعت ومارس���ت حقوق اإلنس���انية كلها بشفافية بالغة، لذلك
فإنها استحقت التتويج، وجلست على المقعد األممي الكبير في المنظمة العالمية، مبروك 
لكم يا صاحب السمو إنجازكم الذي رفعتم به أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جاللة 
المل���ك حفظه هللا ورعاه، وإلى س���مو ولي العهد األمين وفق���ه هللا، ليكون التكريم الدولي 
محط أنظار األمم، والمقعد المستحق، إنجاًزا في خدمة اإلنسانية وصوًنا لحقوق اإلنسان.

حقوق اإلنسان!

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج


