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ستنتصر البشرية وستعود إلى قاعدة القيم الرزينة
Û  كان العالم في حاجة إلى صدمة، إلى شــيء ما

يوقظه ويهز ضميره؛ فقد بلغ السيل الُزبى على 
أثر انهزام النظام االشتراكي بنظرياته السياسية 
النظــام  وَغَلَبــْة  واالجتماعيــة،  واالقتصاديــة 
الرأســمالي بأدواته وأساليبه الوحشية، مما أدى 
إلــى حــدوث انعطــاف وتحول خطير فــي القيم 
والمعاييــر اإلنســانية واألخالقيــة. وخــذ بعــض 
األمثلة على ذلك: مطربة خليجية كانت مغمورة 
حتى عهد ليس ببعيد جًدا، طفحت وقفزت إلى 
الواجهة، واعتادت على أن تستعرض باستعالء 
واســتفزاز فــي طائرتهــا الخاصــة مــا تكتــزه من 
أمــوال، ومــا تقتنيــه مــن أثمــن وأنفــس الحلــي 
والمجوهــرات، ومــا تملكــه مــن ســيارات فارهــة 
وأطيــان وفلل وشــقق فاخرة فــي مختلف دول 
العالــم، ومــا تنفقه علــى رحالتهــا وعطلها وعلى 
واإلكسســوارات  الفســاتين  وشــراء  تصميــم 
والعطــور ومســتحضرات التجميــل، ومــا تنفقــه 
أيًضــا علــى الجراحيــن الذيــن يجــرون عمليــات 
تغيير مالمح الوجه وتقاطيع الجسم )وال أقول 
عمليــات التجميــل؛ ألن العطار ال ُيعيد أو ُيصلح 
ما أكله أو أفسده الدهر(، إلى جانب ما أصبحت 
مــن حظــوة ومكانــة  المطربــة  بــه هــذه  تتمتــع 
وشــهرة واســعة. وال تنحصر مثــل هذه الحاالت 
فــي منطقتنــا بــل إنهــا منتشــرة فــي كل أنحــاء 
العالــم، بينمــا أكبــر وأشــهر دكتور أو بروفيســور 
فــي الجامعــة يفنــي نصــف عمــره ويقضيــه في 
التحصيل العلمي أواًل ثم يباشــر بإحراق الباقي 
مــن شــمعة عمــره متفانًيــا فــي تعليــم وإعــداد 
وتهيئــة األجيال القادمة؛ ولكنه بالكاد يســتطيع 
فــي نهايــة المطــاف أن ُيكون أســرة ويبنــي بيًتا 

الئًقــا له وألفراد أســرته ويضمــن ألبنائه التعليم 
الجيــد، والحــال كذلــك بالنســبة لكبــار األطبــاء 
والجراحيــن والمهندســين والمحاميــن وغيرهم 
الذيــن ال ُيطلــق  المهنييــن والمتخصصيــن  مــن 
عليهــم “نجوم”، والذين يعملــون ويكدحون في 
كل زاويــة من المعمورة من أجل المســاهمة في 
خدمة اإلنســانية ورقيها، ومن أجل توفير لقمة 

العيش الكريم لهم وألسرهم.

Û  وقــد ُنِقــَل لــي، والعهــدة علــى الناقــل، أن مديرة
مدرســة كبيــرة من حملــة شــهادة الدكتوراه في 
إحــدى دول الخليــج العربــي تقــول إن جارتهــا 
خريجــة المرحلة الثانوية أصبحت “فاشانســتا” 
بعــد أن انخرطــت فــي مهنــة جديــدة يمكــن أن 
نسميها مهنة “الفاشانستنة”، وأن دخلها الشهري 
أصبح يفوق مجموع المرتبات الشهرية للمديرة 
فــي  والعامــالت  والمشــرفات  المدرســات  وكل 
المدرســة مجتمعــات، إلى جانــب أن هذه المهنة 
توفــر مزايــا ومنافــع أخــرى كثيــرة ال توفر مهنة 

التدريس أًيا منها.

Û  وعلــى مســتوى العالــم، فحــدث وال حــرج، فكــم
وكــم  فاشانســتا،  وكــم  راقصــة،  وكــم  مطــرب، 
ممثلــة، وكم العب كــرة قدم، وكم مقدم برامج، 
والمليونيــرات؛  األثريــاء  عــداد  فــي  أصبحــوا 
مــن  والمليونيــرات  األثريــاء  بعــدد  وقارنهــم 

العلماء أو المخترعين أو المفكرين أو األدباء.

Û  مــن عاصمــة  أي  فــي  شــارع  أي  إلــى  واذهــب 
عواصــم العالــم واســأل عن أســماء أكبر وأشــهر 
خمســة أو عشــرة مطربيــن أو العبــي كــرة قــدم 
فــي العالــم، وعن أكبر وأشــهر خمســة أو عشــرة 

مــن كبــار العلمــاء أو المخترعيــن أو المفكريــن 
فــي العالــم؛ فســتجد أن القادريــن علــى اإلجابة 
بفــارق  أكثــر  األول  الســؤال  علــى  الصحيحــة 
كبيــر من القادريــن على اإلجابــة الصحيحة عن 

السؤال الثاني.

Û  ولتوضيــح الصــورة أكثــر فــإن العب كــرة القدم
مــع  يلعــب  الــذي  ميســي  ليونيــل  األرجنتينــي 
فريق برشــلونة األســباني يتقاضى أجًرا ســنوًيا 
قــدره 40 مليــون يــورو عًدا ونقــًدا، وأن الالعب 
البرتغالــي كريســتيانو رونالــدو الــذي يلعــب مــع 
فريق يوفنتوس اإليطالي يتقاضى أجًرا سنوًيا 
قــدره 31 مليــون يــورو، كذلــك الحــال بالنســبة 
لالعــب البرازيلــي نيمــار دا ســيلفا العــب فريــق 
باريــس ســان جيرمان الفرنســي الــذي يتقاضى 
30 مليون يورو في العام وغيرهم، بينما القيمة 
والمرموقــة  المشــهورة  نوبــل  لجائــزة  النقديــة 
ال تتجــاوز مليــون يــورو فقــط، يحصــل عليهــا 
الفائــزون مــن مختلف دول العالــم من الفطاحل 
والنابغين في العلوم واآلداب والطب واالقتصاد 
والمســاهمين فــي تحقيــق الســالم، وإذا حصــل 
أكثر من شخص على الجائزة في المجال نفسه 
يتم تقســيم المبلغ عليهم وال يشــترط أن يقسم 
وانقلبــت  الموازيــن  اختلــت  بالتســاوي،  هكــذا 

المقاييس والمعايير عند البشر.

Û  هــذه ليســت محاولــة لــالزدراء أو التقليــل مــن 
شــأن ومكانة وقيمة الفن والرياضة وغيرها من 
أوجــه التفــوق واإلبــداع فــي مختلــف الميادين 
والمجــاالت، لكن الحقيقة يجــب أن تقال، وهي 
أن العالم قد أفرط وتمادى في الخلط بين القيم 

والمعاييــر وترتيــب أولوياتها، مــا أدى إلى خلق 
وتكويــن مجتمعــات لماعــة براقــة على الســطح 
أو بالمظهــر، لكنها في الجوهر هي خاوية هشــة 
مفرغــة مــن اإليمان ومــن روح العطاء الحقيقي 
ومــن مضاميــن العلــم والثقافــة والمعرفــة، فهل 
جاء كورونا، ذلك الفيروس الصغير الذي ال ُيرى 

بالعين المجردة، ليصلح مثل هذا الخلل؟

Û  عاجــاًل إن  شــك،  أدنــى  دون  العالــم  ســيتمكن 
أو آجــاًل، مــن االنتصــار علــى فيــروس كورونــا 
غفوتهــا  مــن  البشــرية  وهزيمتــه، وستســتيقظ 
لتــدرك الحاجة إلى العودة إلى المفاهيم والقيم 
وســيحافظ  الرزينــة،  والممارســات  والمعاييــر 
ترويضــه  بعــد  الرأســمالي  النظــام  علــى  العالــم 
وتقليــم أظافــره ومخالبــه وحقنــه بالمزيــد مــن 

القيم اإلنسانية.

Û  وبعد أن ندحر كورونا بإذن هللا؛ سنتعلم الدرس
ومنــه سنســتخلص العبــر، وســيعود للفن ســموه 
النهمــة  األفــواه  وســتختفي  وبهــاؤه،  ورونقــه 
مدرجــات  وســتصبح  موائــده،  علــى  المتطفلــة 
الكــرة  مدرجــات مالعــب  مــن  أهــم  الجامعــات 
وحلبــات الســباق، ولــن ُيدفــع لالعــب كــرة قــدم 
40 أو 31 مليــون يــورو فــي الســنة، بــل إن مثل 
هذه المبالغ وأضعافها ســُتنفق وســتدفع للعلماء 
فــي  بصمــت  وللعامليــن  والمعلميــن  واألطبــاء 
وللعالــم  العلميــة،  البحــوث  ومراكــز  مختبــرات 
بــه  ينقــذ  دواء  سيكتشــف  الــذي  الطبيــب  أو 
البشــرية من جائحة كورونا وغيرها من األوبئة 
واألمــراض والكــوارث التــي ُتصيــب العالــم بين 

الحين واآلخر.
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عبدالنبي الشعلة

أعلــن المصــرف الخليجــي التجــاري عــن مســاهمته بمبلــغ 200,000 دينــار لصالــح حملــة “فينــا خيــر”، والتي 
أطلقتهــا المؤسســة الملكيــة لألعمــال اإلنســانية تنفيــذا لتوجيهــات  ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة 
وشــؤون الشــباب، مستشــار األمــن الوطني رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيــس مجلس أمناء 
المؤسســة الملكيــة لألعمال اإلنســانية ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة؛ دعًما لجهــود الفريق الوطني 
لمواجهة فايروس كورونا “كوفيد – 19” بقيادة  ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 

الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

ورفـــع الرئيـــس التنفيذي للمصرف 
عـــن  بالنيابـــة  القصيبـــي  ســـطام 
رئيـــس وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة 
وجميـــع  التنفيذيـــة  واإلدارة 
الخليجـــي  المصـــرف  منتســـبي 
الشـــكر  آيـــات  أســـمى  التجـــاري، 
والتقديـــر والعرفـــان لمقـــام عاهل 
البال جاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وإلـــى رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  وإلـــى 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 

الفريـــق  العامليـــن ضمـــن  ولكافـــة 
الوطني لمواجهـــة جائحة كورونا، 
وخصوًصـــا خط الدفـــاع األول من 
األطبـــاء والممرضين والمســـعفين 
والعامليـــن فـــي القطـــاع الصحـــي 
وجميـــع منتســـبي وزارات الدولـــة 
على الجهود الكبيرة التي يبذلوها 
لمواجهـــة هـــذا الفايـــروس والـــذي 
جعل من البحرين نموذًجا ُيحتذى 
مشـــيًدا  العالـــم،  دول  لجميـــع  بـــه 
فـــي الوقـــت ذاتـــه بمـــدى الوعـــي 
والتماســـك الـــذي أظهـــره المجتمع 
البحريني مـــن مواطنين ومقيمين 

في خضم هذا التحدي. 
وقـــال القصيبـــي “نحـــن فخورون 
هـــذه  بدعـــم  اليـــوم  نســـاهم  بـــأن 
المبـــادرة الرائـــدة والتـــي أعلن عن 
إطالقهـــا ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 
أثبـــت  والـــذي  خليفـــة،  آل  حمـــد 
دائما قدرته على تحريك الشـــارع 
البحرينـــي لمـــا فيـــه خيـــر وصالح 
مملكتنا الغالية، مشيدين بالتفاعل 
الكبيـــر الذي شـــهدته هـــذه الحملة 
والتـــي أثبـــت من خاللهـــا المجتمع 
البحرينـــي األصيـــل ثوابته القائمة 
علـــى التـــواد والتراحـــم والتعاضد 

والتكافـــل االجتماعـــي ومشـــاعره 
الوطنيـــة الصادقـــة”، مضيًفـــا بـــأن 
المصـــرف لـــم يتـــردد عـــن تقديـــم 
الدعم والمســـاندة لجميـــع الجهود 
الوطنيـــة لمواجهة جائحة كورونا، 
مؤكـــدا بأن نجاح مملكـــة البحرين 
في تجاوز هـــذا التحدي هو نجاح 

للجميـــع، ولذلـــك يقـــع علينـــا نحن 
كمؤسســـات وأفراد أن نعمل بروح 
الفريـــق الواحـــد ونضـــع أيدينا مع 
فريـــق البحريـــن بقيادة ســـمو ولي 

العهد للوصول إلى بر األمان.  
الخليجـــي  المصـــرف  كان  وقـــد 
المبادريـــن  أوائـــل  مـــن  التجـــاري 

اإلجـــراءات  مـــن  بإطـــالق حزمـــة 
والتســـهيالت للعمـــالء للحـــد مـــن 
عليهـــم  االقتصاديـــة  التأثيـــرات 
جـــراء انتشـــار فايـــروس كورونـــا 
مـــن بينهـــا تأجيـــل األقســـاط على 
دون  أشـــهر   6 لمـــدة  التمويـــالت 
أربـــاح أو رســـوم إضافيـــة، ورفـــع 
الحد األقصى للبطاقات االئتمانية 
وبطاقات الخصم المباشر؛ لتوفير 
الســـيولة الكافية للعمـــالء، وكذلك 
والمؤسســـات  الشـــركات  دعـــم 
الصغيـــرة والمتوســـطة عبر تقديم 

تسهيالت خاصة. 
كما قـــام المصـــرف بتفعيـــل فريق 
الرئيـــس  برئاســـة  األزمـــات  إدارة 
التنفيذي وعضوية جميع اإلدارات 
ذات االختصـــاص وذلـــك للمراقبة 
واالشـــراف على آخر المستجدات 

المتعلقة بفايروس كورونا.

المنامة - الخليجي التجاري

ــا” ــ ــورون ــ ــة “ك ــح ــاف ــك ــة وم ــي ــاع ــم ــت ــه االج ــت ــي ــؤول ــس ــم ــه ب ــزامـ ــتـ ــن الـ ــا مـ ــاًقـ ــطـ انـ

مساهمة “الخليجي التجاري” بحملة “فينا خير”

سطام القصيبي
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ألــف دينــــار

المنامة- الجامعة األهليةسترة - جامعة العلوم التطبيقية

أكد رئيـــس مجلس أمناء جامعة العلوم 
التطبيقيـــة وهيب الخاجـــة أن الجامعة 
تثمـــن بـــكل التقديـــر واالعتـــزاز مبادرة 
فينـــا خيـــر التـــي أطلقهـــا ممثـــل جاللـــة 
وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك 
الشـــباب مستشـــار األمن الوطني رئيس 
الملكيـــة  المؤسســـة  أمنـــاء  مجلـــس 
لألعمال اإلنســـانية ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، والمتعلقـــة بدعـــم 
لجائحـــة  للتصـــدي  الوطنيـــة  الجهـــود 
أن  إلـــى  مشـــيرا   ،)19 )كوفيـــد  كورونـــا 
ســـموه  علـــى  غريبـــة  ليســـت  المبـــادرة 
الـــذي يمتلـــك تاريخـــًا حافال فـــي العمل 
رئيـــس  واإلنســـاني.وصرح  الخيـــري 
مجلـــس األمنـــاء فـــي مداخلـــة هاتفيـــة 

عبـــر البرنامج المفتوح الذي عرض على 
تلفزيـــون البحريـــن وخصـــص للحديث 
عـــن مبـــادرة “فينـــا خيـــر” أن المبـــادرة 
تعطي التجار والشركات وجميع األفراد 
والمؤسسات في مملكة البحرين فرصة 
كبيـــرة لإلســـهام والمشـــاركة فـــي دعـــم 

لفيـــروس  للتصـــدي  الوطنيـــة  الجهـــود 
كورونا )كوفيد 19(.

وأشـــار إلـــى أن المبـــادرة الهادفـــة تدفع 
الجميـــع إلـــى مواصلـــة العمـــل بإصـــرار 
التحديـــات  مختلـــف  لمواجهـــة  كبيـــر 
والصعوبـــات، وترجمة توجيهات جاللة 
الملك لتجاوز هذه الظروف االستثنائية 

التي تمر بها البالد.
ونوه إلـــى أن جامعة العلـــوم التطبيقية 
للتبـــرع  المبادريـــن  أوائـــل  مـــن  كانـــت 
لمبادرة فينا خيـــر. وأوضح أن الجامعة 
تبرعـــت بمبلـــغ 30 ألف دينار كمســـاهمة 
ماليـــة لحملـــة فينـــا خير للمســـاهمة في 
مكافحـــة فيـــروس كورونـــا المســـتجد، 
باإلضافة إلى مـــا قامت بتخصيصه من 
دعـــم لطلبتهـــا بقيمـــة 130 ألـــف دينـــار، 

وفقا لمتطلبات األزمة الحالية.

أعلنـــت الجامعـــة األهلية عـــن عزمها 
مكافـــأة جميع أفراد الطواقم الطبية 
الصفـــوف  فـــي  العامليـــن  واألمنيـــة 
األمامية من منتســـبي وزارة الصحة 
الداخليـــة  ووزارة  الدفـــاع  ووزارة 
بتقديم منح دراســـية بنســـبة 50 % 
لهم وألبنائهم الراغبين بالدراسة في 

الجامعة األهلية.
رئيـــس  المؤســـس  الرئيـــس  وقـــال 
األهليـــة  الجامعـــة  أمنـــاء  مجلـــس 
عبـــدهللا الحواج بـــأن الجامعة إدارة 
وأساتذة وطلبة فخورة بكل الجهود 
العظيمـــة التي بذلها فريـــق البحرين 
بقيادة صاحب الســـمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 

نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول 
وبمشـــاركة  الـــوزراء  رئيـــس  لســـمو 
جميع أبناء الوطن العزيز من الكوادر 
الطبيـــة واألمنيـــة مـــن العامليـــن في 
وزارات الصحة والدفاع والداخلية.

وأوضحت مســـاعدة رئيس الجامعة 
لشـــؤون اإلعـــالم والعالقـــات العامة 
والتسويق أن المنح الدراسية بنسبة 
مـــن  بـــدءا  50 % ســـتكون متاحـــة 

الصيف.

لكــوادر “الصحــة” و “الدفــاع” و “الداخليــة” فــي الصفــوف األماميــة وأبنائهــمالخاجة: الواجب يحتم علينا تقديم كل ما نملك لخدمة الباد
منح دراسية بنسبة 50 % هدية “األهلية” لألبطال“العلوم التطبيقية” تتبرع بـ 30 ألف دينار
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