
أعلنـــت لجنة مســـابقة “قصتي بعدســـتي” 
التـــي نظمتهـــا لجنـــة الشـــباب بالمجلـــس 
األعلـــى للمـــرأة عـــن أســـماء الفائزين بهذه 
انطالقهـــا  منـــذ  شـــهدت  التـــي  المســـابقة 
اهتمامـــا وتفاعـــال كبيرا من قبـــل عدد من 
المصورين المحترفين والهواة الموهوبين 
من المواطنين والمقيمين )من الجنســـين( 
بمختلـــف األعمـــار، والهادفـــة إلى تســـليط 
بعض الضوء على مساهمات ومسؤوليات 
المـــرأة البحرينيـــة المتعددة فـــي مواجهة 
جائحـــة “كوفيد 19” والحـــد من تداعياتها 
الســـلبية على األسرة والمجتمع والبحرين 
“قصتـــي  مســـابقة  بجائـــزة  وفـــاز  ككل. 
بعدستي” عن فئة “التصوير الفوتوغرافي” 
أيمـــن يعقـــوب الذي رصـــد حضـــور المرأة 
البحرينية ضمن فريق المتطوعين لتعقيم 
عـــدد مـــن األحياء فـــي العاصمـــة المنامة، 
بينمـــا أحرز المتســـابق علي محمد مرهون 
جائزة المسابقة عن فئة “تصوير الفيديو” 
بعـــد أن شـــارك بفيديو يحكي قصة أســـرة 
ممرضـــة تعمـــل علـــى الصفـــوف األماميـــة 
ليجـــد  كوفيـــد19-  فيـــروس  لمواجهـــة 
الزوج نفســـه في تحد جديـــد لتدبير أمور 
عائلته وأبنائـــه. وقد جرى اختيار العملين 
الفائزيـــن عـــن طريـــق تصويـــت المتابعين 
عبـــر حســـاب االنســـتغرام الخـــاص بلجنة 

الشـــباب بعـــد التأكد من مصداقيـــة التزام 
المشاركين الستة بشروط المسابقة.

وحاز المتسابق إلياس محمد جائزة لجنة 
المســـابقة الذي أنتج فيديـــو يلقي الضوء 
علـــى جوانب إنســـانية وعائليـــة في حياة 

ممرضـــة تعمـــل فـــي الصفـــوف األماميـــة 
ونجـــح الفيديـــو بحســـب تقييـــم اللجنـــة 
المـــرأة علـــى التوفيـــق  إبـــراز قـــدرة  فـــي 
بيـــن التزاماتهـــا المختلفة تجـــاه محيطها 
بشـــكل  والمهنـــي  والعائلـــي  المجتمعـــي 

إبداعي.
ووصـــل الفائـــزون الثالثـــة إلـــى المراحـــل 
النهائيـــة مـــن مســـابقة “قصتي بعدســـتي” 
بعد منافســـة بين ستة مشاركات من أصل 
51 مشـــاركة تلقتهـــا لجنة المســـابقة، وقد 

حصـــل كل منهم على 1500 دينار، إضافة 
إلـــى 5 فائزيـــن حصل كل منهـــم على مئة 
دينـــار بعـــد أن جـــرى اختيارهم عشـــوائيا 
من بين جمهـــور المصوتين، ليبلغ مجموع 

جوائز المسابقة خمسة آالف دينار.
وركزت مســـابقة “قصتي بعدستي” بشكل 
خـــاص علـــى تحفيـــز وتشـــجيع المهـــارات 
التصويرية والفنية لدى المشـــاركين فيها، 

حيـــث تطلبـــت المشـــاركة توثيـــق قصـــة 
ملهمـــة ومؤثـــرة إمـــا مـــن خـــالل التصوير 
الفوتوغرافي أو الفيديو وبشكل احترافي 
ومبـــدع للتعريـــف بمضمـــون القصـــة ومـــا 
تحملـــه من رســـائل إنســـانية فـــي تحويل 
تحديـــات الحياة إلى فـــرص ودروس في 

الصبر وااللتزام ومواصلة البناء.

الفائز بفئة الصور

الفائز بجائزة لجنة المسابقة

أيمن يعقوبالفائز بفئة الفيديو

local@albiladpress.com03

“المؤســســة الملكيــة” تتفقـد المتضرريــن من السيــول
تنفيـــذا لتوجيهـــات ممثل جاللـــة الملك 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب سمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة، قام 
األمين العام للمؤسســـة الملكية لألعمال 
والوفـــد  الســـيد  مصطفـــى  اإلنســـانية 
المناطـــق  بعـــض  إلـــى  بزيـــارة  المرافـــق 
المتضررة من الفيضانات والسيول التي 

اجتاحت جمهورية السودان الشقيقة.
وخالل الزيارة التقى السيد بالعديد من 
األهالـــي المتضرريـــن مـــن هذه الســـيول 
والفيضانـــات، حيـــث نقـــل لهـــم تحيـــات 
وتعـــازي جاللـــة الملـــك، مؤكـــدا وقـــوف 
مملكـــة البحريـــن إلـــى جانـــب أشـــقائهم 
اإلنســـانية  أزمتهـــم  فـــي  الســـودانيين 
ومـــا تكنـــه لهـــم مملكـــة البحريـــن قيادة 
وحكومة وشعبا من محبة أخوية كبيرة 
وما يربط البلدين والشـــعبين الشقيقين 

من عالقات تاريخية راسخة. 
كمـــا أكـــد الســـيد لألهالـــي الســـودانيين 
أن الهـــدف مـــن هـــذه الزيـــارة االطمئنان 
الســـودانيين  األشـــقاء  علـــى  المباشـــر 
والوقوف على أهـــم احتياجاتهم للعمل 
علـــى توفيرهـــا على وجه الســـرعة ومن 
ثـــم العمـــل على تنفيـــذ مشـــاريع تنموية 
تعـــود بالنفـــع علـــى الشـــعب الســـوداني 

الكريم.
مـــن جانبهم، تقـــدم المتضررون بخالص 
الملـــك  جاللـــة  إلـــى  والتقديـــر  الشـــكر 
علـــى هـــذه اللفتـــة اإلنســـانية األخويـــة 

مـــن جاللتـــه تجـــاه الســـودان والوقوف 
معـــه فـــي هـــذه الكارثـــة اإلنســـانية مما 
يـــدل علـــى المحبـــة الكبيرة التـــي يكنها 
جاللتـــه لجمهوريـــة الســـودان وتعكـــس 
العالقـــة األخويـــة المتميزة التـــي تربط 
بين البلدين الشقيقين، مثمنين الموقف 
البحريـــن  لمملكـــة  والشـــعبي  الرســـمي 

قيادة وحكومة وشعبا.
كمـــا أكد األهالـــي الســـودانيون بأن هذه 
الزيـــارة أدخلـــت الفرحة والســـرور على 
قلوبهم وأسعدتهم بشكل كبير، وجاءت 
كالبســـلم على آالمهم، حيـــث أكدت لهم 

المحبة الكبيـــرة التي يكنها لهم إخوتهم 
فـــي مملكـــة البحرين والذين لـــم يكتفوا 
بإرســـال المســـاعدات فقـــط، بـــل تعنـــوا 
بزيارتهـــم ممـــا يـــدل على عمـــق المحبة 
األخويـــة الكبيرة التي يكنها لهم القيادة 

والحكومة والشعب البحريني.
والوفـــد  الســـيد  مصطفـــى  اطلـــع  كمـــا 
الرافق على حجـــم األضرار التي لحقت 

باألهالـــي، والتي اضطرتهـــم إلى المبيت 
فـــي الخيام بعد تهدم بيوتهم وخســـارة 
أمالكهـــم، وبنـــاء علـــى ذلـــك تـــم توفيـــر 
مجموعـــة من المواد اإلغاثية، والتي تم 
إرسالها مباشرة من البحرين مع الشحنة 
الثانيـــة مـــن المســـاعدات التـــي وصلـــت 
أمـــس وتم توزيعها على األهالي بشـــكل 

عاجل؛ لسد احتياجاتهم.

وقـــال الســـيد إن المؤسســـة تعمـــل على 
القيام بالعديد من المبـــادرات والجهود؛ 
مـــن أجل دعـــم ومســـاندة األشـــقاء في 
الســـودان جـــراء هذه الكارثة اإلنســـانية 
وذلـــك انطالقـــا مـــن العالقـــات األخوية 
التاريخيـــة المتميـــزة التـــي تربـــط بيـــن 
مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة الســـودان 

الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا.
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الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

ــوف األولــــى ــف ــص ــال ــة ب ــي ــن ــري ــح ــب ــة وجـــــود ال ــظ ــح ــزة تـــوثـــق ل ــائـ ــفـ ــورة الـ ــ ــص ــ ال

“شبابية األعلى للمرأة”: فوز الزميل أيمن يعقوب بجائزة “قصتي بعدستي”

قضية السالم بين الواقعية والمزايدات وتجارة الشعارات
Û  حتــى نهايــة العقد الســابع مــن القرن الماضــي كانت

مســألة تحقيق الســالم في الشــرق األوسط مرتبطة 
وموثوقــة بحــل الصــراع العربــي اإلســرائيلي بشــأن 
القضيــة الفلســطينية، وكانــت إســرائيل هــي العــدو، 
وكانــت محصــورة ضمــن حــدود معينــة، وليــس لهــا 
امتــداد أو طوابيــر خــارج حدودهــا أو داخــل حدود 
الــدول العربيــة األخــرى، وكانــت أســاليب وأســلحة 
الصــراع تقليديــة ومعروفــة، وكان المتضــّرر األول 
واألساســي في هذا الصراع هو الشــعب الفلسطيني 
المنكــوب، فــكان من المنطــق واإلنصاف أن يكون له 
ولقيادتــه فقــط القــول الفصــل في كيفية وأســاليب 

معالجة هذه القضية وحلها.

Û  الموازيــن واختلــت  الوضــع  تبــّدل  فقــد  اآلن  أمــا 
واختلطــت األوراق، ودخل الســاحة العبون آخرون 
لهــم أهدافهــم وأطماعهــم، وحققوا اختراًقــا وتمدًدا 
4 عواصــم  العربيــة، وأصبحــت  الــدول  فــي داخــل 
عربيــة أخــرى تقبــع تحت نفوذ أجنبــي بعد أن كانت 
القدس فقط واقعة تحت االحتالل اإلسرائيلي منذ 

العام 1967.

Û  ،الالعبون أو الطامعون الجدد أصبحوا أعداًء جدًدا
جاءوا بأساليب جديدة وأسلحة قديمة، استخدموا 
“كوموفــالج”،  للتمويــه  غطــاًء  اإلســالمية  العقيــدة 
سياســية  ضاربــة  قــوى  أو  أذرًعــا  لهــم  وكّونــوا 
وعسكرية في داخل الدول العربية؛ أحزاًبا وحشوًدا 
ومليشــيات مســلحة وقواعــد عســكرية وجماعــات 

دينيــة متطرفــة مواليــة لهــم، وهي أســاليب لم تلجأ 
إليهــا إســرائيل ولم يكن في وســعها عمــل ذلك على 
كل حــال، كمــا أن الالعبين الجدد جعلوا من القضية 
الفلســطينية “حصــان طــروادة” أو فرًســا يمتطونهــا 
الختراق الحدود العربية فقط دون أن يجرؤوا على 
االقتــراب مــن تــراب الحــدود اإلســرائيلية، وأصبــح 
عندهــم للقــدس جيش لتحريرها عبــر حدود 4 دول 
عربيــة، ولــم يصــل هــذا الجيش حتــى اآلن، أو يفكر 
في الوصول إلى القدس التي تبعد قاب قوســين أو 
أدنــى مــن دمشــق، ولم يطلــق هذا الجيــش رصاصة 

واحدة في ذلك االتجاه.

Û  الفاســدون واالنتهازيــون والمزايــدون وقــد تجّمــع 
حــول القضيــة الفلســطينية، التي أصبحت بالنســبة 
الســاعون  أيًضــا  لهــم ســلعة مربحــة، تكاثــر حولهــا 
وتجــار  الشــعوب،  بمصائــر  والمتاجــرون  للتكســب، 
الشــعارات  وسماســرة  الفاســدة،  الباليــة  البضائــع 
والمهرجــون  والمطبلــون  المســتهلكة،  الفضفاضــة 
الحالمون ومخلفات األحزاب والمشروعات القومية 
الفاشــلة، أطــراف وجماعــات ليــس مــن مصلحــة أي 
منهــا حــل هــذه القضيــة؛ فحلهــا ســيضطرهم أيًضــا 
إلــى إغــالق دكاكينهــم وإعــالن إفالســهم؛ كل ذلــك 
مشــروعات  وإجهــاض  فشــل  إلــى  بالنتيجــة  أدى 
ومحاوالت الحلول لهذه القضية كافة، السلمية منها 

والعسكرية.

Û  وهكــذا لــم تعــد قضية تحقيق الســالم فــي المنطقة

محصورة في حل الصراع العربي اإلسرائيلي بشأن 
القضيــة الفلســطينية، ولم تعد القضية الفلســطينية 
هــي المنّغــص الوحيــد الســتتباب األمن واالســتقرار 
فــي المنطقــة أو الســبب الوحيــد الســتمرار التوتــر 
فيهــا، ولم تعد إســرائيل هي العــدو الوحيد والطامع 
الوحيد والخطر الوحيد، فقد تغّيرت مواقع األعداء 
والحلفاء، وتعددت مصادر المخاطر وتوسعت دوائر 
الصــراع لتحيــط بــدول الخليــج العربيــة، ولــم يعــد 
الشــعب الفلسطيني وحده هو المتضّرر من استمرار 
العداء والصراع العربي اإلسرائيلي وبقائه دون حل، 
وعلى هذا األساس لم يعد إيجاد حل للصراع العربي 
اإلســرائيلي بشــأن القضيــة الفلســطينية معقــوًدا أو 
منوًطــا أو معتمــًدا فقــط على إرادة وأهــواء القيادة 
الفلســطينية المنشقة والمنقسمة على نفسها، والتي 
تفلــح  ولــم  الفلســطيني  الشــعب  وخذلــت  أخفقــت 
حتــى اآلن فــي إيجــاد حــل لقضيتــه العادلــة، بل إن 
هذه القيادة ضّيعت الفرصة تلو األخرى من الفرص 
الكثيرة التي كانت متاحة للتوصل إلى حل مشرف 
لهــذه القضيــة، فأصبــح لزاًمــا علــى الــدول العربيــة 
األخــرى المتضــررة مــن هــذا الصــراع ومن اســتمرار 
التوتــر فــي المنطقــة؛ التحــرك وأخــذ زمــام المبادرة 
لمواجهــة وتصفيــة األطمــاع والتحديــات واألخطار 
بكل أشــكالها ومصادرها، والعمــل على نصرة قضية 
الســالم وإعالئهــا فــي المنطقــة، وعلــى الجميــع أن 
يعــي ويدرك أن معادلة تحقيق الســالم في المنطقة 
قــد انقلبــت رأًســا علــى عقب؛ فلــم يعد حــل القضية 

الفلســطينية مفتاًحــا أو شــرًطا أو أساًســا لتحقيــق 
الســالم فــي المنطقة بــل أصبح تحقيق الســالم أواًل 

هو الطريق لحل القضية الفلسطينية.

Û  مــن هــذا المنطلــق تأتــي أهميــة ورجاحــة الخطــوة
الشــجاعة التــي اتخذها جاللة عاهلنــا المفدى الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة، وســمو ولــي عهــد أبــو 
ظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة بدولة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة الشــيخ محمــد بــن زايد 
آل نهيــان؛ هــذان الفارســان اللــذان لــم تســمح لهمــا 
علــى  البقــاء  واألخالقيــة  الوطنيــة  مســؤولياتهما 
ســاحة  إلــى  النــزول  وقــّررا  المتفرجيــن،  مدرجــات 
الســباق واالنطالق نحو آفاق الســالم الرحبة. وبهذه 
الخطوة أيًضا فقد كســبت قضية السالم في الشرق 
والمســاندة،  الدعــم  مــن  متجــدًدا  زخًمــا  األوســط 
وكســبت القضيــة الفلســطينية صوًتــا رزيًنــا صادًقــا 
مدافًعــا عنها بكل صالبــة وإخالص، ومن موقع قوة 
وثقــة، وليــس من موقع ضعــف بعد انهزام عســكري 

كما كان يحصل من قبل.

Û  ،إن علينــا جميًعــا أن نســاهم فــي دفع عجلة الســالم
وأن نقــف وراء قيادتنــا ونســاندها ونشــّجعها فــي 
الســالم  لتحقيــق  ســعيها وفــي جهودهــا وجهادهــا 
العــادل والحصول على الحقوق المشــروعة للشــعب 
الدولتيــن  حــل  أســاس  علــى  الشــقيق  الفلســطيني 

ووفًقا للمبادرة العربية.
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