
“لولو” تدعم حملة “ثينك بينك” لمرضى سرطان الثدي
ــة ــ ــاريـ ــ ــنـ ــ ــب راكـــــــبـــــــي الــــــــــدراجــــــــــات الـ ــ ــ ــوك ــ ــ ــال م ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ مـــــــن خـــــــــال اسـ

 ســـاعدت “لولـــو هايبر ماركـــت”، مع كون 
شـــهر أكتوبـــر هـــو شـــهر “ثينـــك بينـــك’’ 
العالمـــي لزيـــادة الوعي لفحص ســـرطان 
الثـــدي، في نشـــر الرســـالة مـــع هدير من 
الدعـــم حيـــث ركب أكثـــر مـــن 350 راكًبا 
علـــى دراجـــات ناريـــة رائعـــة ودراجـــات 
بخاريـــة رائعـــة، فـــي درب مجمـــع الدانة 
مقابل الطريق الســـريع، بشـــرائط وردية 

لإلشارة إلى مناصرتها للقضية.
 ومّثـــل راكبـــو الدراجـــات الناريـــة جميع 
مـــن  العديـــد  بينهـــم  ومـــن  المجتمعـــات 
البحرينييـــن البارزيـــن بما فـــي ذلك نائبة 
رئيـــس “ثينـــك بينـــك”، طاهـــرة العلـــوي، 
والسائق الرئيس روي ريبيرو. في مجمع 
الدانة، اســـتقبلهم مديـــر مجموعة اللولو 
جـــوزر روباواال، ومؤسســـة “ثينك بينك” 

البحرينية جولي سبراكل.

نـــادي  بدعـــم  المبـــادرة  حظيـــت  كمـــا 
كان  الـــذي  البحرينـــي،  روتوراكـــت 
أعضـــاؤه، بقيـــادة الرئيـــس2021، تانيما 

شاكرافورتي، جزًءا من المجموعة.
ثـــم قـــاد روباواال الســـائقين إلى “شـــجرة 
األمـــل” التـــي تـــم وضعهـــا خصيًصـــا في 
وسط منطقة الطابق األرضي في مجمع 
الدانة لربط شـــريط وردي رمزي كعالمة 

على رعايتهم والتزامهم بالقضية.
وقال روبـــاواال: لطالما دعمت لولو هايبر 
ماركـــت رفـــع مســـتوى الوعي بســـرطان 
الثـــدي وهو أزمة صحيـــة تواجهها مئات 
النساء”. وتعاونا مع منظمة “ثينك بينك” 
غيـــر الحكوميـــة الفعالـــة ومجتمع راكبي 
الدراجـــات الناريـــة فـــي البحريـــن لنقـــل 
الرســـالة علـــى الطريـــق. نرحـــب بجميـــع 
أفراد الجمهور لزيارة مجمع الدانة وربط 

شـــريط وردي بــــ “شـــجرة األمـــل” كدليل 
علـــى دعمهم وربمـــا أيًضا إحيـــاء لذكرى 
أحـــد األحبـــاء الذيـــن نجـــوا مـــن مـــرض 
الســـرطان أو حاربـــوا المرض“. وســـتظل 

“شـــجرة األمل” فـــي مجمـــع الدانة حتى 
ســـبراكل  جولـــي  وشـــكرت  أكتوبـــر.   30
لولـــو هايبـــر ماركـــت إلقراضه المســـاحة 
والجهود المبذولة من أجل هذه القضية. 

وقالت: “نحن سعداء جًدا للعمل مع لولو 
واســـتخدام رؤيتهـــم المذهلـــة وقدرتهم 
علـــى جـــذب أعداد كبيـــرة كمنصة لنشـــر 
رســـالة التوعيـــة بســـرطان الثـــدي. نحن 

علـــى يقيـــن مـــن أن العديد مـــن األرواح 
ســـتتأثر بهـــذه البـــادرة “. وتجمـــع راكبـــو 
الدراجـــات الناريـــة في لولو وتـــم تقديم 

مأدبة فطور لهم احتفاء بالمناسبة.
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لقـــاء مـــع أول رائـــد أعمـــال عربـــي بقطـــاع الفضـــاء

تنظم الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء 
أكتوبـــر   11 االثنيـــن  غـــد  صبـــاح 
2021، تحـــت رعايـــة رئيـــس غرفة 
تجـــارة وصناعـــة البحريـــن ســـمير 
نـــاس، لقاءا تعريفيـــا للتجار ورواد 
األعمـــال وللجمهـــور كافة مـــع رائد 
أعمال متميز اســـتطاع أن يؤســـس 
أول شركة عربية خاصة في مجال 
الضـــوء  لتســـليط  وذلـــك  الفضـــاء 
علـــى قصـــة نجـــاح شـــركته المـــدار 
الفضائـــي “Orbital Space” والتي 
تعـــد مـــن الشـــركات الناشـــطة فـــي 
مجـــال علـــوم الفضـــاء وتطبيقاته. 
وســـيتضمن هـــذا اللقـــاء التعريـــف 

بالشـــركة ومجال عملهـــا، والتطرق 
التـــي واجهتهـــا وأبـــرز  للتحديـــات 
ما قدمته الشـــركة من مشـــروعات 
وأنشطة وفعاليات منذ نشأتها إلى 
يومنـــا هـــذا، باإلضافة إلـــى الفرص 
االســـتثمارية التـــي يتيحهـــا قطاع 
عمومـــا  األعمـــال  لـــرواد  الفضـــاء 
ولـــرواد األعمال فـــي عالمنا العربي 
ومنطقـــة الخليج العربـــي تحديدا. 
يذكـــر أن بســـام الفيلـــي مـــن دولـــة 
مؤســـس  هـــو  الشـــقيقة  الكويـــت 

شركة المدار الفضائي.
وأكد سمير ناس “أهمية االستثمار 
في اقتصاد المســـتقبل الذي يشكل 

ركائـــزه  إحـــدى  الفضائـــي  القطـــاع 
األساس لما له من إسهامات مؤثرة 
فـــي بنـــاء اقتصاد تنافســـي متنوع 
واالبتـــكار،  المعرفـــة  علـــى  قائـــم 
فـــي  االســـتثمار  أن  إلـــى  مشـــيرًا 
القطاع الفضائي يسهم في تحقيق 
أهـــداف الثـــورة الصناعيـــة الرابعة 
عبر تكامل التقنيات والتكنولوجيا 
الحديثـــة، والتي تســـهم فـــي تبوء 
رياديـــة  مكانـــة  البحريـــن  مملكـــة 
إقليميـــة وعالمية فـــي هذا القطاع، 
وتجعلهـــا اكثـــر جهوزيـــة وجاذبية 
فـــي  المتخصصـــة  للمشـــروعات 
مجـــال الفضـــاء، ال ســـيما فـــي ظل 

المكانة التنافســـية التي تحظى بها 
البحريـــن لما تتمتع به من مقومات 
اســـتثمارية جاذبـــة وبيئـــة أعمـــال 

لوجســـتية  وخدمـــات  مشـــجعة، 
كبيـــرة تجعلها من افضل الخيارات 

لمثل تلك االستثمارات الحديثة. 

من جانبـــه، قال الرئيـــس التنفيذي 
الفضـــاء،  لعلـــوم  الوطنيـــة  للهيئـــة 
محمد العسيري “يســـرني أن أشكر 
رئيـــس الغرفة تفضلـــه برعاية هذا 
اللقـــاء والذي يعـــد األول من نوعه 
على مســـتوى المنطقـــة إن لم يكن 
األول على مستوى الدول العربية. 
لهـــذا اللقـــاء أهميـــة خاصـــة حيـــث 
ســـيتيح لرواد األعمال البحرينيين 
والخليجيين فرصة ثمينة للتعرف 
على مجاالت االســـتثمار في قطاع 
فـــي  المتاحـــة  والفـــرص  الفضـــاء 
هـــذا القطاع الواعـــد والجديد على 

المنطقة”.

 النامة - بنا

حديث عن المعارضة وزيارة أمير طاهري
Û  ثمة مقولة معروفة للفيلســوف والشــاعر اإلنجليزي

بحاجــة  “نحــن  تقــول:  شكســبير  وليــم  العمــالق 
للخالفــات أحياًنــا؛ لمعرفــة ما يخفيــه اآلخرون في 
قلوبهــم، قــد تجد من يجعلك في ذهــول! وقد تجد 

من تنحني له احتراما”.
Û  اللذيــن نشــرتهما تحــت المقاليــن األخيريــن  وفــي 

عــن  “حديــث  وهــو  المقــال،  لهــذا  نفســه  العنــوان 
المعارضــة”، أعدت للذاكرة في المقال األول جريمة 
وقتهــا،  “المواقــف”  مجلــة  تحريــر  رئيــس  اغتيــال 
المرحوم عبدهللا المدني، التي وقعت قبل 45 عاًما 
وارتكبهــا مــن يختلفــون معــه فــي الــرأي ويطلقــون 
علــى أنفســهم “معارضــة”، والذيــن جعلــوا المجتمــع 
واالشــمئزاز  باألســى  يصــاب  برمتــه  البحرينــي 
والذهــول جــراء ذلــك النــوع مــن المعارضــة وذلــك 

األسلوب في معالجة االختالف في الرأي.
Û  انطباعاتــي إلــى  الثانــي  المقــال  فــي  وتطرقــت 

أقطــاب  بأبــرز  عاًمــا،   20 قبــل  للقائــي  اإليجابيــة 
المعارضــة وقتهــا المرحــوم عبدالرحمــن النعيمــي. 
وعلى الرغم من االختالف الحاد والشاسع معه في 
األســاليب والمواقف والرؤى والقناعات السياســية، 
فقد كدت أن أقول إنه كان رجاًل يستحق أن ننحني 

له احتراًما.
Û  فــي أستشــهد  أن  اختــرت  إننــي  يقــال  ال  وحتــى 

المشــهد  فارقــوا  بأشــخاص  الســابقة  مقارباتــي 
السياســي وانتقلــوا إلى جــوار خالقهــم، وبذلك فإن 
بعضــا مما قلتــه قد يفقد الكثير مــن قيمته ومغزاه، 
فإننــي فــي هــذه الوقفــة سأشــير باختصــار شــديد، 
ولكن بكل احترام وتقدير إلى شــخص يقف أو كان 
يقــف في صــدارة الوجوه المعارضــة، ونختلف معه 
أيًضا في المواقف والرؤى والقناعات السياسية، إنه 
األديب والشاعر قاسم حداد الذي لم ألتقِه قط في 
حياتي ولم أتحدث معه أو أحضر لألســف الشــديد 
أيــا من محاضراتــه وفعالياته العديدة، لكنني قرأت 
وسمعت الكثير عنه وعن تاريخه الوطني، والتقيته 

وعرفتــه من خالل مقاالته ونتاجــه الفكري المتميز 
وأشــعاره التي تنبض بالحياة وتتدفق بالمصداقية 
واألحاسيس اإلنسانية الفياضة والمشاعر الوطنية 
النبيلة، والتي تعبر في الكثير من األحيان عن آراء 
ومواقف شــديدة المعارضة للنظام، لكنها تبقى في 
رأيي، وإن اختلف معي الكثيرون، معارضة ســلمية 

رزينة ال تسبب الذهول كما ذكر شكسبير.
Û  بدروبهــا ومــر  المعارضــة  مــارس  حــداد  قاســم 

ودهاليزهــا، وألنــه صاحــب عقل وحس نقــدي، فقد 
القــدرة علــى المراجعــة  أصبحــت لديــه دون شــك 
والتقييــم، فصــار نتيجــة لذلــك يملــك تجربــة ثريــة 

ناضجة ال يجب أن تفوتنا فرصة االستفادة منها.
Û  الوطنيــة اإلبداعيــة  الطاقــات  مــن  حــداد  وقاســم 

التــي تميــزت باالســتقامة، والتــي يعتــز بهــا الجميع 
ويكــن لهــا الــود والمحبــة، ورغــم أنــه لــم ينــل حظــا 
وافــرا مــن التعليم األكاديمي، إال أنه أصبح شــخصا 
مثقفــا بامتياز، ورمًزا المًعا من رموز األدب العربي. 
والثقافــة في معظم األحيان أهم بكثير من التعليم 
األكاديمــي، ولهــا دورهــا المؤثــر في بلــورة وتكوين 
وتشــكيل فكــر اإلنســان، وألنــه شــاعر وأديــب، فقــد 
أصبــح لنقد الحــداد ومعارضته نكهــة خاصة لذيذة 
الطعــم وســهلة الهضــم، وعلــى كل حــال وكمــا قــال 

النقاد “يجوز للشاعر ما ال يجوز لغيره”.
Û  ليــس لــي أي هــدف أو منفعــة أو مصلحة شــخصية

خاصــًة عندمــا أعبر عن هذه المواقــف واآلراء، إنما 
بالواجــب والمســؤولية األخالقيــة  هــو اإلحســاس 
تجــاه هــذا الوطــن الغالــي، وإننــي ال أعبــر عنهــا بعد 
قــد  الحكومــة كمــا  أو  الســلطة  غــادرت مقاعــد  أن 
يدعــي البعض، بــل إنني كنت أؤمن بها وأقولها وأنا 
جالــس على واحــد من تلك المقاعــد، وذلك انطالقا 
مــن اطالعــي وإدراكــي بقناعــة قيادتنــا السياســية، 
المفــدى  الملــك  جاللــة  تولــى  أن  بعــد  وخصوًصــا 
حفظــه هللا مقاليــد الحكــم بــأن المعارضــة الواعيــة 
إيجابــي  سياســي  حــراك  هــي  للوطــن  المخلصــة 

وظاهــرة حضارية في المجتمعــات المتنورة تهدف 
في األساس إلى إحداث التغيير في المجتمع؛ بغية 
اإلصــالح والتطــور، وتعتبر شــريكا وطنيا ومن أهم 

مكونات ومقومات الحكم الرشيد.
Û  وكما ذكرنا من قبل، ولكي تكون المعارضة مسؤولة

ومقبولة وشرعية يجب أن تبتعد وتنأى بنفسها عن 
التطــرف، وتتجنــب العنــف واإلرهــاب، )بما في ذلك 
العنــف واإلرهــاب الفكــري(، وتلتزم فــي أداء دورها 
بالوســائل الســلمية ومــن خــالل المنابــر والقنــوات 
الدستورية، وتنطلق بواقعية من خصوصية الدولة 
والمجتمــع البحرينــي، ومن بوتقــة الوحدة الوطنية 
ومــن قاعــدة الــوالء للوطــن والنظــام التــي أرســاها 
النظام اإلنجليــزي الديمقراطي العريق عندما أوثق 
المعارضة بالوالء، واصًفا زعيم المعارضة فيها بأنه 
رسمًيا “زعيم المعارضة األكثر والًء لجاللة الملك”.

Û  وأســتطيع في هذا الســياق أن أجزم وأقســم بأنني
لــم أســمع قط فــي أي وقت من األوقــات، أو من أي 
مــن أقطــاب الحكــم والقيــادة فــي البالد أي إســاءة 
أو مذمــة تجــاه أي مــن وجــوه المعارضــة، وقد كان 
المرحــوم األميــر الراحل الشــيخ عيســى بن ســلمان 
آل خليفــة طيــب هللا ثــراه يقول عنهــم دائما: “إنهم 
عيالنــا، هللا يهديهم”، وقــد خطا نجله الملك المفدى 
تــردد  خطــوات أوســع وأبعــد عندمــا دعاهــم دون 

للمشاركة في بناء الوطن ورفعته.
Û  وفي هذا الســياق أيًضا، وعندما شــرع جاللة الملك

فــي إطــالق خطته التنموية اإلصالحية اســتقطبت 
البحريــن جموعــا متزايدة من كبــار رجال الصحافة 
واإلعــالم من مختلف دول العالم؛ لالطالع وتغطية 
هــذا الحــدث اإلقليمــي المهــم، وكان مــن بيــن أبــرز 
السياســي  والمحلــل  المخضــرم  الصحافــي  الــزوار 
الــذي كان فــي  المعــروف أميــر طاهــري،  اإليرانــي 
عهد الشــاه رئيس تحرير جريدة “كيهان” الفارســية 
الصادرة من طهران، والمقيم اآلن في بريطانيا، وما 
يزال يكتب بانتظام في جريدة “الشــرق األوســط”، 

فقــد زار البحريــن فــي بدايــة العــام 2002 وأقــام له 
اإلدارة  مجلــس  رئيــس  عبدالرحمــن  أنــور  الزميــل 
ورئيــس تحريــر “أخبــار الخليــج” حفــل عشــاء فــي 
منزلــه دعــا له عددا محــدودا من األصدقــاء، وكنت 

واحدا منهم. 
Û  كنت قد ألتقيت أمير طاهري في لندن من قبل، وفي

تلــك األمســية فــي منــزل الزميــل أنــور عبدالرحمن 
أتيحــت لي الفرصة للتحدث معه مطواًل، وقد أبدى 
أميــر طاهري تقديره وإعجابه بمبادرة جاللة الملك 
الفوريــة بدعــوة كل المعارضيــن دون اســتثناء وبال 
قيــود أو شــروط مســبقة لالنخراط في جهــود بناء 
وجريئــة،  حكيمــة  خطــوة  بأنهــا  ووصفهــا  الدولــة، 
لكنــه أبــدى تخوفــه من عــدم تمكــن المعارضين من 
االستفادة من هذه الفرصة التاريخية باالنتقال من 
مرحلــة المعارضــة التــي تتســم بطبيعتهــا بالمناكفة 
والعرقلة والتأزيم والتشــكيك إلى مرحلة المشاركة 
والتعاون والبناء، ومن العمل في السر والخفاء إلى 
العمل في العالنية وتحت األضواء، وقال: “التاريخ 

يعلمنا أن عملية االنتقال هذه ليست سهلة”.
Û  وفــي البحريــن، فإن المعارضة ربمــا كحال مثيالتها

فــي دول أخــرى، قــد ابتليــت بعدد قليــل ضئيل من 
العناصر المتســلقة ذات المستوى المتدني من العلم 
والثقافــة والخبــرة والمعرفــة، وتحمــل فــي جوفهــا 
المعارضــة،  ودور  وطبيعــة  لحقيقــة  خاطئــا  فهمــا 
فأســاءت إليهــا واعتبرتهــا أو اتخذتهــا أداة للعرقلة 
معــاول  مــن  ومعــوال  الفتــن،  وإثــارة  والتخريــب 
الهــدم للوطــن ومنجزاته وســمعة رجاله المخلصين 
الشــرفاء، حتــى أصبحــوا اآلن، وكمــا هــو متوقــع، 
ينهشون لحوم بعضهم بعضا، فبات على المعارضين 
الشرفاء التخلص من مثل هذه العناصر أو تجاهلها 
على أمل أن يهديها هللا إلى سواء السبيل، إنه على 

كل شيء قدير.
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