البحرين تدين
تفجيرات الصومال

02

البحرين تهنئ إمبراطور اليابان

local

@albiladpress.com

المنامة  -وزارة الخارجية

المنامة  -بنا

أدان� � ��ت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة ال�ت�ف�ج�ي��ري��ن

اإلرهابيين اللذين وقعا في محيط القصر

بع���ث عاه���ل الب�ل�اد صاحب الجالل���ة الملك

الرئاسي ف��ي مدينة مقديشو بجمهورية

حمد بن عيس���ى آل خليفة ورئيس الوزراء

الصومال الفيدرالية ،وأس�ف��را عن مقتل

صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر خليفة بن

وإص��اب��ة ع ��دد م��ن األش��خ��اص م��ن بينهم

س���لمان آل خليفة وولي العه���د نائب القائد

رج � ��ال أم � ��ن ،م �ع��رب��ة ع ��ن ب ��ال ��غ ت �ع��ازي �ه��ا

األعل���ى النائ���ب األول لرئي���س مجل���س

وم ��واس ��ات� �ه ��ا أله ��ال ��ي وذوي ال �ض �ح��اي��ا،

ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر

وتمنياتها سرعة الشفاء لجميع المصابين.

س���لمان ب���ن حم���د آل خليفة برقي���ات تهنئة

وإذ ت ��ؤك ��د وزارة ال��خ��ارج��ي��ة ت �ض��ام��ن

إلى جالل���ة اإلمبراطور أكيهيت���و أمبراطور

مملكة البحرين م��ع جمهورية الصومال

اليابان؛ بمناس���بة ذكرى عيد ميالد جاللته،

ال�ف�ي��درال�ي��ة ،فإنها ت�ج��دد موقفها الثابت

أعربوا فيها ع���ن أطيب تهانيهم وتمنياتهم

ال��ذي ينبذ العنف والتطرف اإلره��اب بكل

له موفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة،

صوره وأشكاله والداعي لتضافر الجهود
كافة الرامية للقضاء على ه��ذه الظاهرة
وتجفيف منابع تمويلها.

عبدالنبي الشعلة

متمني���ن لجاللت���ه واف���ر الصحة والس���عادة

األحد

وللش���عب اليابان���ي الصدي���ق مزي���دا م���ن
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التقدم واالزدهار.

جاللة الملك

سمو رئيس الوزراء

سمو ولي العهد

كبوة أم انهيار حضاري؟

Û Ûقال شاعر مصر المفوّ ه هاشم الرفاعي المتوفى في العام :1959
قوم آخرونَا
ٌ
الزمان يدور حتى مضى بالمجدِ
ُ
Û Ûوما فَ تِ ئ

الركب قومي وقد كانوا أئمته سنينَا!
ِ
Û Ûوأصبح ال يُ رى في
المسلمون؟
َ
Û Ûوآلمني وآلم كل ُحرٍّ سؤال الدهر :أين

Û Ûتذكرت هذه األبيات وأنا أقرأ بعض الدراسات والتقارير عن آخر
ابت���كارات وإنجازات الحض���ارة الغربية المارق���ة وعلمائها الكفرة

ف���ي مجال واح���د فقط ،وأقول وأك���رر :مجال واح���د فقط ،وهو

للحفاظ على صحة الناس وسالمتهم وإطالة أعمارهم .وفي هذا

المراحي���ض بش���ريحة صغي���رة ج���دً ا فيه���ا ق���وة وإمكاني���ة هائلة

فكري���ة وحضاري���ة أخرجتنا م���ن مجرى التاري���خ وقطعت صلتنا

المجال الحيوي المرتبط بش���كل أوثق بحياة البشر ،وإضافة إلى

س���تقوم بالتق���اط وتحلي���ل جزيئ���ات الحم���ض الن���ووي DNA

بالحض���ارة وجعلتن���ا منزوي���ن ومعزولين ع���ن حراكه���ا ،وأفقدتنا

النجاح���ات الت���ي تم تحقيقه���ا ،فإن تقنية المعلوم���ات تتجه اآلن

وس���تخبرك إن كنت مهددً ا باإلصابة بمرض الس���رطان بعد عش���ر

حت���ى المق���درة عل���ى االنس���جام م���ع واق���ع ومعطي���ات النظ���ام

إل���ى تحوي���ل األدوي���ة والعالجات إل���ى علوم الحاس���ب اآللي عن

أو  20س���نة وعلي���ك اتخاذ اإلجراءات الوقائي���ة لتجنب اإلصابة؛

الحض���اري الحدي���ث ،لق���د أصبحنا مس���تهلكين ومس���تفيدين من

طري���ق تكثيف وتوس���يع مجاالت اس���تعمال ش���رائح الكومبيوتر

ألن علماء الغرب اكتشفوا أن نمو الخاليا السرطانية في الجسم

بعض منتجاتها في أحسن األحوال دون المساهمة فيها.

مع تصغير حجمها وزيادة طاقتها االستيعابية في الوقت نفسه.

يتم بطريقة بطيئة جدً ا في البداية قد يحتاج إلى  20سنة ليبلغ

Û Ûوكأمثل���ة على ذلك ،وبإيجاز واختصار ش���ديدين ،فقد تم بالفعل

مج���ال تطوير وتوس���يع نط���اق اس���تخدام تقني���ة المعلومات في

اخت���راع كبس���والت بحج���م حب���ة األس���برين ،يبتلعه���ا المري���ض

الحق���ل الطب���ي ،التي ت���م تحقيقها مؤخ���رً ا دون أي مس���اهمة من

وبداخلها ش���ريحة بالغة الصغر والدقة تحتوي على كاميرا تقوم

العلماء العرب والمسلمين البررة.

Û Ûفبع���د أن تمك���ن علم���اء الحض���ارة الغربي���ة م���ن ابت���كار تقني���ة
المعلوم���ات وتفجي���ر إمكاناته���ا وطاقاته���ا ،قام���وا بتس���خيرها

بمخرجاته���ا ومنتجاته���ا لخدم���ة البش���رية وإس���عادها ولتوفي���ر

بتصوير حي لحالة الجس���م واألعضاء من الداخل وبثها مباش���رة
إلى أجهزة استقبال أمام الطبيب.

Û Ûوأصب���ح بإم���كان أي واحد منا اآلن قياس معدل الس���كر في دَ مِ هِ
باآليفون.

Û Ûإنن���ا عندما نتحدث ونجتر أمجاد ماضينا وننظر دائمً ا إلى الوراء

مرحل���ة الخط���ورة عندما يتح���ول إلى ورم قات���ل .وبفضل DNA

إنما نحاول الهروب من الواقع المزري الذي نعيش���ه ونس���عى إلى

 Chipsيمك���ن اكتش���اف الم���رض والقضاء عليه س���نوات قبل أن

تبرير فش���لنا وعجزنا عن اللحاق بركب الحضارة والمساهمة في

يبدأ في التشكل والنمو واالنتشار.

الفعل الحضاري ،لذلك فإننا نس���تمتع بالتغني وااللتصاق والتعلق

أيضا من وضع مرايا في الحمام ملصق
Û Ûوس���يتمكن العلماء قريبًا ً
بها شريحة  DNA Chipيمكنها التقاط وتحليل جزيئات الحمض

أيضا لالستنجاد
بالماضي ،إنها عملية هروب من الواقع ومحاولة ً
بالماض���ي واس���تحضاره للتخف���ي والتس���تر وراءه ،ولذل���ك ربم���ا

الن���ووي ،وعندم���ا تنف���خ عليه���ا فإن���ك س���تعلم إن كن���ت مص���اب

أصبحن���ا نحن األمة الوحيدة الت���ي تنظر دائمً ا إلى الوراء وتبكي

بسرطان الرئة في وقت مبكر.

على ماضيها وتؤمن بأنه أفضل من حاضرها ومن مستقبلها.

ودق���ة ،حتى أصبح���ت تقني���ة المعلومات اآلن من أه���م مكونات

Û Ûوباس���تخدام تقنية المعلومات سيتمكن الطب قريبًا من التصدي
لم���رض الس���رطان الفت���اك والقض���اء علي���ه ،فف���ي حال���ة اإلصاب���ة

Û Ûكل ه���ذا مج���رد غي���ض م���ن فيض ،مج���رد أمثل���ة قليلة م���ن بحر

Û Ûلق���د خاضت ف���ي هذه األمور وأفاضت بحوث ودراس���ات عديدة

َت عملية
عص���ب الحياة والمحرك لألنش���طة كافة ،وبفضلها َس���هُ ل ْ

بالمرض سيتم إدخال شظايا أو  moleculesجذعية جنينية يتم

والمس���لمين بعيدً ا عنها بمسافات شاس���عة ولم يساهموا فيها وال

أننا لن نس���تطيع الخروج من هذا المأزق والنهوض واإلسهام في

االتص���ال والتواص���ل بي���ن الناس وتوس���عت قطاع���ات االقتصاد

توجيهه���ا ع���ن بعد أو من خارج الجس���م بحيث تقوم باستش���عار

بقدر أنملة.

صن���ع الحض���ارة أو االندماج فيه���ا إال إذا تمكنا م���ن االلتفات إلى

كافة وارتفعت اإلنتاجية وتشعبت آفاق العلوم والفنون وغيرها.

ومهاجم���ة الخالي���ا الس���رطانية داخ���ل الجس���م والقض���اء عليه���ا

احتياجات الناس وتس���يير أموره���م واالرتقاء بأدائهم كمً ا ونوعً ا

Û Ûوكان للط���ب نصي���ب واف���ر م���ن إس���هامات تقني���ة المعلوم���ات
ومخرجاته���ا التي س���اهمت في توفي���ر أفضل الخدم���ات الطبية

واحدة تلو األخرى.

Û Ûوللحماي���ة والوقاية من الس���رطان قبل اإلصابة به س���يتم تجهيز

متالط���م من االبت���كارات واإلنج���ازات التي يقف العلم���اء العرب

Û Ûوإذا عدنا إلى ما قاله الش���اعر هاش���م الرفاعي ،لوجدنا بالفعل أن
األم���ر جلل يس���بب لنا جميعً ا األل���م والحيرة والحس���رة والمرارة،

وال يت���رك لنا أي مجال إلنكار أننا أصبحنا نقبع اآلن في قاع أزمة

وتوصلت إلى قراءات واس���تنتاجات نقدي���ة قيمة معظمها تؤكد

الحاض���ر والمس���تقبل ،واالنعتاق من الماض���ي وتجاوزه والتخلي
ع���ن أثقال���ه والتخل���ص م���ن أوهام���ه وأغالل���ه واستش���راق آف���اق
المستقبل بكل ثقة وتفاؤل.

تتقدم حملة العمار و حملة الحمر
بأحر التهاني و التبريكات إلى

الدكتور محمد طاهر القطان
بمناسبة صدور اإلرادة السامية

لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين المفدى السامية باإلنعام عليه بالوسام التقديري
وذلك بالحفل البهيج باألعياد الوطنية بقصر الصخير
إن هذا التكريم الملكي مع كوكبة من كوكبة من أهل البحرين
ونساء ،في يوم الوطن سيظل راسخا
رجاال
ً
بالوجدان الستمرار العطاء المخلص بال حدود

