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الرجل الذي جنن الجن

المهاجر  في  المنتشرين  ديار عدنان وقحطان،  أبناء  أحد  كان 
البحر  قــرب شــاطــئ  األجــــداد، يجلس  مــواطــن  بهم  أن ضــاقــت  بعد 
البلد  اليونان، وهو يندب حظه الذي رماه في  في موطنه الجديد 
األوربي الوحيد، الذي ينتمي اقتصاديا إلى العالم الثالث، متسائال: 
هل أنا يا بحر منكا/ أصحيح ما رواه بعضهم عني وعنكا؟ هل كنا 
بالفعل ذات يوم سادة البحار والبراري، يقودنا البواسل الضواري أم 
ان المسألة كلها »إخرطي«؟ وحتى لو كان ذلك صحيحا فلماذا صار 

الحال يغني عن السؤال؟
الشاطئ  إلى  األمــواج  بها  السداد، قذفت  رأى جرة محكمة  ثم 
بداخلها  أجد  ربما  رب،  يا  كريم  أنت  ياما  اآلمــال خاطره:  فداعبت 
فسيخًا معتقًا أو مهياوه أو مخلال، أجد فيه طعم الوطن، وربما أجد 
البخيلة، وتلفت يمنة  الثمينة واألحجار غير  المعادن  تشكيلة من 
ويسرة وتأكد له خلو الشاطئ من البشر، فاطمأن قلبه وفتح الجرة 
بيد مرتعشة وقلب مترقب، وخاصة أنه وجدها ثقيلة الوزن، فتسرب 
فــإذا به  منها دخــان خفيف ثم تشكل الدخان على هيئة كائن حي 
جني يعاني من سوء التغذية والهزال. ترنح الجني قلياًل ثم شكر 
صاحبنا العربي قائاًل إنه ظل رهن االعتقال التحفظي في انتظار 
الجن  زعــيــم  اتهمه  أن  بعد  سنة   2345 طـــوال  للمحاكمة  تقديمه 
االعتقال  فترة  طــوال  وظــل  الجنية،  األمــة  لثوابت  الـــوالء  بضعف 
الجني  اختتم  ثم  الصحية  والرعاية  الجيد  الطعام  من  محرومًا 
حديثه بأن توسل إلى الرجل أن يأتيه بسندويتش فول وفالفل، وآخر 
تعاسة هذه؟  أي  المسكين خده وصاح:  شاورما. هنا لطم صاحبنا 
لقتلهاش مطرح«..  ما  تفرح  الحزينة  »جــات  المصريين  رأي  وعلى 
غيري يخرج جنيًا من القمم فيعطيه حق تمني ثالثة أشياء، كما 
الزكاة  ومــن مستحقي  كحيان  به  فــإذا  أنــا جنيًا  أحــرر  بينما  يشاء، 
والشاورما. اهلل  والفالفل  الفول  ومن فرط خيبته ال يشتهي سوى 

يفلفلك ويشورمك.. حتى الجرة خسارة فيك.
ال  لــه:  فــقــال  صاحبنا،  لــدى  بالخيبة  اإلحــســاس  الجني  لمح 
تحزن يا من أنقذني من الحبس، فعلى هزالي وبؤس حالي فإنني 
ملتزم بقواعد الجن في رد الجميل لمن يحررونهم، ولكنني غلبان 
وصالحياتي محدودة، ولن أستطيع أن ُألبي لك سوى أمنية واحدة 
ومن ثم عليك أن تفكر جيدًا لتطلب ما تشتهيه نفسك. فما كان 
من فتى يعرب إال أن انطلق إلى مطعم مجاور واشترى سندويتشين 
فول ومثلهما فالفل وثالثة شاورما، فمنحه صاحب المطعم بعض 
المخلل كـ»بونص« أي منحة بال مقابل. ولكن صاحبنا رأى أن تقديم 
المخلل للجني الهزيل قد يفتح شهيته فيطلب المزيد من الطعام، 
إال  يره هو  لم  الطعام  أو صنفا من  كافيار،  أو  وربما يطلب سوشي 
وتوجه  المخلل  إليه  وأعــاد  المطعم  فشكر صاحب  الشاشات،  على 
إلى شاطئ البحر حيث قدم السندويتشات إلى الجني الذي التهم 
الفول  يأكل  كل من  يفعل  كما  ثم تجشأ  واحــدة،  لقمة  السبعة في 
يعرض  مــا  الرئتين  فــي  الــســام  السيانيد  غــاز  بتوليد  لــه  المشهود 
مدمني الفول للسكتة الدماغية. بعد ذلك انفجرت أسارير الجني 

وقال لصاحبه: يلال لك أمنية واحدة أحققها لك.
فكر العربي وقدر ثم قال: واهلل هاي فرصة أفتك من اليونان، 
إلــى  نــيــويــورك، ولــكــن بالنظر  أعــيــش فــي مــديــنــة  وأمــنــيــتــي اآلن أن 
أن ترصف لي شارعا  أريــد منك  الطائرات، فإنني  ركــوب  خوفي من 
مــارد:  إلــى  تحول  حتى  الجني  انتفض  نيويورك.  إلــى  اليونان  من 
مني  فتطلب  لتحقق حلم حياتك  فرصة  أعطيك  يا حمار،  اسمع 
المواد  العالم ألوفــر  في  والحديد  األسمنت  أزور جميع مصانع  أن 
الالزمة لطريقك عديم الجدوى هذا؟ قاطعه العربي: أوكي مستر 
على  العرب  مساعدة  أرجــو  فقط  طلبي،  في  أنانيا  أكــون  لن  جني، 
تحرير فلسطين. صمت الجني برهة وسأله: تريد طريق نيويورك 

باتجاهين أم اتجاه واحد.
ما بني روائع املقطوعات املو�شيقية من ال�شرق والغرب

اأورك�سترا البحرين الفيلهارمونية بقيادة الماي�سترو مبارك نجم 

تاأخذ الجمهور في رحلة ملهمة من على خ�سبة الم�سرح الوطني
قـــــــــّدمـــــــــت أوركـــــــــســـــــــتـــــــــرا الـــــبـــــحـــــريـــــن 
الفيلهارمونية مساء يوم الجمعة الماضي 
مسرح  خشبة  على  فمن  استثنائيًا،  حفاًل 
ــرا  ــتــ ــســ الـــبـــحـــريـــن الـــوطـــنـــي أطــــّلــــت األوركــ
بــقــيــادة الــمــايــســتــرو الــدكــتــور مــبــارك نجم 
بـــــأداء مــوســيــقــي رائــــع أخــــذ الــجــمــهــور في 
األلحان  أجمل  استحضرت  سماعّية  رحلة 
والــمــقــاطــع مــن الــشــرق والــغــرب. ومــمــا زاد 
من رونق الحفل مشاركة فنانين بحرينيين 
الــعــربــي،  ــرب، هـــم: مصطفى  صــاعــديــن وعــ
ــاري، إبــراهــيــم  نــــدى حــســن، فــيــصــل األنــــصــ

الناجم وعبدالرحمن عوض.
وجـــــــاء هــــــذا الـــحـــفـــل ضـــمـــن بـــرنـــامـــج 
فــعــالــيــات مــهــرجــان ربــيــع الــثــقــافــة الــســابــع 
عشر الذي يستمر حتى نهاية شهر مارس 

الجاري.

رقم  العمل  عــزف  مــع  الحفل  وانــطــلــق 
فوتشيك  يوليوس  الموسيقي  للمؤلف   68
الـــذي حــمــل عــنــوان »مــدخــل الــمــحــاربــيــن«، 
لــتــعــكــس هـــــذه الـــمـــقـــطـــوعـــة قـــــــدرة كــبــيــرة 
مـــن أوركـــســـتـــرا الــبــحــريــن الــفــيــلــهــارمــونــيــة 
فــي مــحــاكــاة األداء الــرائــع ألفــضــل وأعــقــد 
عــزٌف  ليتبعها  الكالسيكية،  المقطوعات 
والعمل  لبيتهوفن  الخامسة  للسيمفونية 
»الــــدانــــوب  ــوان  ــنـ ــعـ بـ لـــشـــتـــراوس   314 رقـــــم 

األزرق«. 
وقّدم الموسيقي مصطفى العربي عزفًا 
أّدت مغنية  بينما  األوبــوا،  آلة  منفردًا على 
أوبــرا  من  مقطوعة  حسن  نــدى  السوبرانو 
الفنان  غّنى  التينور  طبقة  وعلى  كــارمــن. 
»أو  مقطوعة  األنــصــاري  فيصل  البحريني 
سول ميو«، وتبعه الفنان البحريني إبراهيم 

الناجم بأداء رائع ألغنية »كم سنة وشهور« 
لمحمد علي عبداهلل. 

ــا الــفــنــان الــبــحــريــنــي عــبــدالــرحــمــن  أمــ
للفنان  قلبي«  »جـــروح  أغنية  فغّنى  عــوض 

البحريني القدير خالد الشيخ.
البحرين  أوركــســتــرا  أن  بــالــذكــر  جــديــر 
من  أكثر  حاليًا  تضم  التي  الفيلهارمونية، 
ثقافي  مــشــروع  هــي  وكـــورال،  100 موسيقي 
الموسيقار  يد  على  2022م  عام  في  تأسس 
ــبــــارك نـــجـــم قــائــد  الــبــحــريــنــي الـــدكـــتـــور مــ
الفرقة الموسيقية للشرطة ومؤسس معهد 

البحرين للموسيقى. 
ويحظى هذا المشروع بدعم من هيئة 
البحرين للثقافة واآلثار، في إطار الرعاية 
المتواصلة للفنون ورسالتها السامية التي 

تعبر عن عراقة األمم وتطورها.

يــســتــضــيــف مـــركـــز الــشــيــخ 
خليفة  آل  بــن محمد  إبــراهــيــم 
ــبــــحــــوث، الــفــنــانــة  لــلــثــقــافــة والــ
ــوران أبــوطــالــب في  الــمــصــريــة نــ
حفل غنائي تقدم فيه مجموعة 
من األعمال الغنائية في توليفة 
تراثية معاصرة، يكون ذلك في 
إطار الموسم الثقافي »على قدر 
تــزامــنــًا  األرض«  تتسع  حلمك 
في  الثقافة  ربــيــع  فعاليات  مــع 
اإلثنين  غــد  يــوم  الــــ17  نسخته 
الساعة  عــنــد   ،2023 ــارس  مـ  20
الثامنة مساًء، في مقر المركز.

من الــمــعــروف أن نــوران أبو 
يتمّيز  مــصــريــة،  فــنــانــة  طــالــب 
صــوتــهــا بــالــعــذوبــة واإلحـــســـاس 
ـــرا  الـــعـــمـــيـــق، فـــهـــي تـــغـــّنـــي األوبـــ
ــة الـــعـــربـــيـــة، وتـــتـــمـــّيـــز  ــيــ ــنــ واألغــ
ــيـــة  ــراقـ ــا الـ ــهـ ــاراتـ ــيـ ــتـ ــاخـ ــًا بـ ــضـ أيـ
ــــذي  ــي والـ ــانـ ــسـ لــلــمــضــمــون اإلنـ

يحاكي األجيال الشابة.
ــرة  ــ ــي أســ ــ ــأت نـــــــــــوران فــ ــ ــشـ ــ نـ
فــنــّيــة تــحــتــرم الـــغـــنـــاء وتـــقـــّدره 
مغنية  هــي  والــدتــهــا  أن  السيما 
العالي  المعهد  وعــمــيــدة  أوبـــرا 
تقوم  الــقــاهــرة.  فــي  للموسيقى 
نــــوران أبـــو طــالــب بـــإعـــادة غناء 
الزمن  مــن  ذاكرتنا  فــي  بقي  مــا 
ــا أغــنــيــاتــهــا  ــهـ ــا لـ ــمـ الـــجـــمـــيـــل كـ
ــدد مـــن مــقــدمــات  ــ الــخــاصــة وعـ

مسلسالت تلفزيونية.

»هـواوي« ت�سـتـبـدل اآالف المكونات 

االأمريكية بن�سخ �سينية في اأجهزتها 
اســـتـــبـــدلـــت مـــجـــمـــوعـــة »هـــــــــــواوي« الـــصـــيـــنـــيـــة الـــعـــمـــالقـــة 
كانت تستحصل عليها  التي  آالفا من مكوناتها  للتكنولوجيا 
من الواليات المتحدة، بمكّونات صينية الصنع، وفق ما أعلن 

مؤسسها في خطاب نشرته إحدى جامعات شنغهاي. 
وكـــانـــت »هـــــــواوي«، وهــــي مــــورد رائــــد لــمــعــدات االتـــصـــاالت 
والــهــواتــف الــذكــيــة وغــيــرهــا مــن الــمــعــدات الــمــتــطــورة، هدفا 
النتقادات واشنطن بشكل متكرر في السنوات األخيرة بسبب 

مخاوف تتعلق باألمن السيبراني والتجسس.  
الشركات  تــرامــب  دونــالــد  الــســابــق  الــرئــيــس  إدارة  وحــّظــرت 
التعامل مع المجموعة في حين فرض خلفه  األمريكية من 
معدات جديدة  بيع  إضافية شملت حظر  عقوبات  بايدن  جو 

لـ»هواوي« في الواليات المتحدة.
إمــداد جديدة  قنوات  تجد  أن  الشركة  على  كان  وبالتالي، 
لتشغيل  مــكــونــات ضـــروريـــة  تعتبر  الــتــي  الــمــوصــالت  ألشــبــاه 

الهواتف الذكية واألجهزة اإللكترونية األخرى.
أكثر  استبدلت  »هـــواوي«  أن  فــاي  تشنغ  رن  وأّكــد مؤسسها 
من 13 ألف قطعة بنسخ صينية في السنوات الثالث الماضية 

وفقا لنص نشرته جامعة جياو تونغ في شنغهاي الجمعة.
ـــذي ألـــقـــاه يـــوم 24 فــبــرايــر أن  ــاف رن فـــي خــطــابــه الـ ــ وأضـ
الشركة طورت أيضا أكثر من أربعة آالف لوحة دوائر كهربائية 

لمنتجاتها. 
ــر  ــدوائـ ــات الـ ــوحـ ــن لـ ــح »حـــالـــيـــا، اســتــقــر إنــتــاجــنــا مـ وأوضــــ
الكهربائية ألننا نملك احتياطيا من مكونات منتجة محليا« 

من دون إعطاء المزيد من التفاصيل. 
تزال  إنــه ال  رن  قــال  الحاضرين  أحــد  وردا على ســؤال من 
الدقيقة  اإللــكــتــرونــيــة  الــرقــائــق  فــي تصنيع  هــنــاك »صــعــوبــات 
المتقدمة في الصين، لذلك يتعين علينا إيجاد طرق أخرى 

لّلحاق )بالواليات المتحدة( على هذا الصعيد«. 
وأشار إلى أن »هواوي« أنفقت 23.8 مليار دوالر على البحث 
في  أكــثــر  الــشــركــة ستستثمر  وأن   2022 الــعــام  فــي  والــتــطــويــر 

السنوات المقبلة بفضل زيادة في األرباح.

يوسف  مجموعة  أعــلــنــت 
خليل المؤيد وأوالده، الموزع 
الــوحــيــد والــوكــيــل الــحــصــري 
فــي مملكة  نــيــســان  لــســيــارات 
العروض  من  باقة  البحرين، 
بمناسبة  والفريدة  الحصرية 

شهر رمضان الفضيل.
ــعــــروض أحـــدث  تــشــمــل الــ
ــا  ــثــــرهــ ــيــــســــان وأكــ طــــــــــــرازات نــ
وماكسيما  صني  مثل  شعبية 
وكيكس وإكس-تريل الجديدة 
وباثفايندر  وإكــس-تــيــرا  كليا 

وباترول.
وتــتــضــمــن مــجــمــوعــة من 
المزايا المجانية، وهي: باقة 
المميزة  المجانية  الــخــدمــة 
مدة 5 سنوات وضمان الوكيل 
ــيـــن  ــأمـ ــتـ والـ ســـــنـــــوات   5 مــــــدة 
ــة ضــد  ــايــ ــمــ ــل وحــ ــيـ ــجـ ــسـ ــتـ والـ

الصدأ وتظليل الزجاج.
ــة  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ وتـــــــغـــــــطـــــــي مـ
وتلبي  الموديالت  من  واسعة 
والميزانيات  األذواق  مختلف 
الــمــخــتــلــفــة لــجــمــيــع مــحــبــي 

السيارات.
وقــــــال أحـــمـــد الــديــلــمــي، 
ــر الـــــــعـــــــام لـــنـــيـــســـان  ــ ــديــ ــ ــمــ ــ الــ
أن  نيسان  »تتمنى  البحرين: 

يـــكـــون شــهــر رمـــضـــان الــكــريــم 
ــلـــى  شـــــهـــــر خـــــيـــــر وبــــــــركــــــــة عـ
البحرين وعلى عشاق نيسان 
فـــي الــمــمــلــكــة، ونـــؤكـــد دائـــمـــًا 

لعمالئنا  الــبــال  ــة  راحـ تــوفــيــر 
ــهـــر  ــرار خــــــــالل الـــشـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ بـ
ــل رمـــضـــان،  الـــكـــريـــم. وفـــــي كــ
نـــســـعـــى إلــــــى تـــقـــديـــم مـــزيـــج 

ــيـــن تــوفــيــر  ــالـــي يـــجـــمـــع بـ ــثـ مـ
الـــمـــال وضـــمـــان الــقــيــمــة في 
عروضنا. وهو ما قمنا به هذا 
الــعــام أيــضــًا. وهـــذه الــعــروض 

تــعــبــر عـــن خـــالـــص امــتــنــانــنــا 
نيسان  عشاق  لكل  وتقديرنا 
فــــي الـــبـــحـــريـــن عـــلـــى والئـــهـــم 
ــم لــنــيــســان،  ــ ــدائـ ــ ودعـــمـــهـــم الـ

باالستجابة  فــخــورون  ونــحــن 
للعمالء  واإليجابية  الرائعة 
ــزة  ــيـ ــمـ ــمـ ــا الـ ــ ــنـ ــ ــروضـ ــ ــاه عـ ــ ــجـ ــ تـ

وإعجابهم بها«.

عرو�ـض ا�سـتثنائية مـن ني�سـان البحريـن فـي �سـهر الخير

ــوة مــــن األمــــانــــة الــعــامــة  بــــدعــ
ــاون الـــخـــلـــيـــجـــي،  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ لـــمـــجـــلـــس الـ
شـــــاركـــــت الـــجـــمـــعـــيـــة الــبــحــريــنــيــة 
ــي الــمــعــرض  لــلــمــلــكــيــة الــفــكــريــة فـ
لالختراعات  عشر  الثالث  الــدولــي 
في الشرق األوســط، والــذي نظمه 
الــــنــــادي الــعــلــمــي بــــدولــــة الــكــويــت 

الشقيقة. 
ــــرض مــنــصــة  ــعـ ــ ــمـ ــ ــبــــر الـ ــتــ ــعــ ويــ
يـــــعـــــرض خــــاللــــهــــا الـــمـــخـــتـــرعـــون 

يمثل  كما  إبداعاتهم،  أبرز  الشباب 
فـــرصـــة لــلــقــاء بــيــن الــمــســتــثــمــريــن 
والــمــخــتــرعــيــن، وتــنــظــيــم عـــدد من 
الفعاليات والمسابقات المصاحبة. 
وبـــــــرعـــــــايـــــــة مــــــــن الـــجـــمـــعـــيـــة 
البحرينية للملكية الفكرية، شارك 
البحرين  مملكة  من  المعرض  في 
ــن مــحــمــد عـــبـــدالـــعـــال الـــذي  ــل مـ كـ
حــصــل عــلــى الــمــيــدالــيــة الــفــضــيــة 
يعمل  الماء  لخزان  مبرد  الختراع 

بــالــطــاقــة الــشــمــســيــة. كــمــا شــاركــت 
آمــــنــــة الــــمــــوالنــــي الــــتــــي حـــصـــدت 
الــمــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة الخــتــراعــهــا 
حذاء مخصصا للمكفوفين يحمل 
مـــجـــســـات خـــاصـــة تـــســـاعـــدهـــم فــي 

السير.
وقــــــــــدم الــــمــــهــــنــــدس مــصــعــب 
الــــفــــضــــالــــة مـــــديـــــر عــــــــام بــــــــــراءات 
ــة الـــعـــامـــة  ــ ــانــ ــ ـــي األمــ االخــــــتــــــراع فــ
المعرض  خــالل  الــتــعــاون  لمجلس 

درعا تكريمية للجمعية البحرينية 
رئيسة  تسلمته  الفكرية  للملكية 

مجلس اإلدارة أسماء النجدي.
كــمــا عـــقـــدت الــجــمــعــيــة خــالل 
من  عـــددا  الفعالية  فــي  مشاركتها 
والزيارات،  واالجتماعات  اللقاءات 
ــارة لــمــركــز صــبــاح األحــمــد  منها زيــ
تدريب  ومــركــز  ــداع،  ــ واالبـ للموهبة 
لمجلس  التابع  الفكرية  الملكية 
ــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة،  الــتــعــاون لــ

الجمعية  أعــضــاء  استقبلت  حيث 
المهندسة جميلة الميموني رئيس 

قسم المراجعة والتدقيق.
ــدت الـــجـــمـــعـــيـــة كـــذلـــك  ــ ــقــ ــ وعــ
إدارة  مجلس  أعضاء  مع  اجتماعا 
بمشاركة  الكويتي  العلمي  الــنــادي 
رئــيــســهــا طــــالل الـــخـــرافـــي ومــمــثــل 
الدول المشاركة وعدد من السفراء 

والمسؤولين. 
ــقــــدت  إلــــــــــى جــــــانــــــب ذلــــــــــك عــ

ــا مــــع رئــيــس  ــاعـ ــمـ ــتـ الـــجـــمـــعـــيـــة اجـ
علي  للمخترعين  الدولية  االتحاد 
رضا راستي جار الذي أكد استعداد 
شتى  فــي  الجمعية  لدعم  االتــحــاد 
ــوانــــب الــمــتــعــلــقــة بــالــمــلــكــيــة  ــجــ الــ
ــراع. وتــم  ــ ــتـ ــ الــفــكــريــة وبـــــــراءة االخـ

االتفاق على التعاون المشترك.
ــة كـــذلـــك  ــيـ ــعـ ــمـ والــــتــــقــــت الـــجـ
للملكية  العالمية  المنظمة  ممثل 

الفكرية )الوايبو(.
ــات  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وتـــــــــم خـــــــــالل االجـ

ــادل الـــخـــبـــرات ومـــنـــاقـــشـــة عـــدد  ــبــ تــ
بالملكية  المتعلقة  القضايا  مــن 
وبحث  االختراع،  وبــراءات  الفكرية 
هذه  فــي  للتعاون  التنسيق  فــرص 
كما  الخليج.  دول  بين  الــمــجــاالت 
اســتــعــرضــت الــجــمــعــيــة أنــشــطــتــهــا 
تنهض  التي  والفعاليات  وأهدافها 
بــهــا فــي الــمــمــلــكــة. وشــمــل بــرنــامــج 
مع  تلفزيونيا  لقاء  كذلك  الــزيــارة 

تلفزيون الكويت.  

الفنانـة الم�سريـة نـوران اأبوطالـب تحيـي 

حفلهـا الغنائـي فـي مركـز ال�سـيخ اإبراهيـم 

»امللكية الفكرية« ت�شارك يف املعر�ض الدويل لالخرتاعات يف ال�شرق الأو�شط

تكريم مخترعين بحرينيين طورا مبرد ماء بالطاقة ال�سم�سية وحذاء خا�سا للمكفوفين

} محمد عبدالعال يحمل الميدالية الفضية.} »الملكية الفكرية« والمخترعون البحرينيون مع مدير عام براءات االختراع في األمانة العامة لمجلس التعاون.
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