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بعد زيارة تفقدية جلامع �شرتة الكبري... �شمو ال�شيخ عبداهلل بن خالد:

رعاية امل�ساجد من اأهم اأولويات “املجل�س الأعلى الإ�سالمي”
اجلف���ر – الأعلى لل�س���وؤون الإ�سالمية: اأكد رئي�س املجل�س 
الأعلى لل�س���وؤون الإ�سالمية �سمو ال�سيخ عبداهلل بن خالد اآل 
خليف���ة اأن “رعاية بي���وت اهلل من اأه���م اأولويات املجل�س 
الأعل���ى لل�سوؤون الإ�سالمية”، منوًه���ا “بالدور الذي ت�سطلع 
به امل�ساجد يف اململك���ة لإعالء كلمة احلق، وتربية الن�سء، 
وبث الوع���ي الجتماعي، وتثقيف النا����س ورفدهم بالنافع 

من العلوم”. 

واأ�ش���اف اأنَّ “امل�شاجد واجلوامع متثل ج���زًءا رئي�ًشا وملمًحا بارًزا 
حل�ش���ارة البحرين وتاريخها، فاأهل البحرين الطيبون ُعنوا منذ القدم 

ببناء امل�شاجد وعمارتها ورعايتها”. 
وكان �شم���و ال�شي���خ عبداهلل بن خال���د اآل خليفة قد ق���ام بزيارة 
تفقدي���ة ي���وم اأم����س الإثنني اإل���ى جامع �ش���رتة الكبري ال���ذي يتبنى 
املجل����س الأعلى لل�ش���وؤون الإ�شالمية بن���اءه وعمارت���ه، ورافق �شموه 
م�شت�شار جاللة امللك ل�شوؤون ال�شلطة الت�رشيعية نائب رئي�س املجل�س 
الأعلى لل�شوؤون الإ�شالمية حممد علي ال�شرتي والأمني العام للمجل�س 
خال���د بن عبداهلل ال�شومل���ي والأمينان العام���ان امل�شاعدان وامل�رشف 

عل���ى امل����رشوع املهند�س خل���دون اأباح�شني ال���ذي قدَّم �رشًح���ا وافًيا 
لهذه املرحلة من اإجناز امل����رشوع. ووقف �شمو رئي�س املجل�س الأعلى 
لل�شوؤون الإ�شالمي���ة على مراحل الإن�شاء الأخ���رية بجامع �شرتة، مبدًيا 

اإعجابه الكبري بال�شورة التي ظهر عليها اجلامع.
اءة  واأك���د اأنَّ “جامع �شرتة كان و�شيبقى اإن �ش���اء اهلل �شعلة و�شَّ
ومن���ارة �شاخمة للعل���م والف�شيل���ة وطاعة اهلل، بف�ش���ل علماء �شرتة 
الأفا�ش���ل واأهلها الطيبني”، موجها اإلى “�رشع���ة النتهاء من الأعمال 

الت�شطيبية النهائية ا�شتعداًدا لالفتتاح الر�شمي”. 
من جهته، ق���ال م�شت�شار جاللة امللك ل�شوؤون ال�شلطة الت�رشيعية 
نائب رئي�س املجل�س الأعلى لل�ش���وؤون الإ�شالمية حممد علي ال�شرتي 
اإن “اإجن���از ه���ذا ال����رشح الإ�شالمي الكب���ري ياأتي �شمن خط���ة طموحة 
للمجل�س الأعل���ى لل�شوؤون الإ�شالمية برعاية �شم���و ال�شيخ عبداهلل بن 
ًما �شعادته خال�س  خال���د اآل خليفة لت�شييد اجلوامع يف اململكة”، ُمقدِّ
�شك���ره وتقديره على الزي���ارة التفقدية التي قام به���ا �شمو ال�شيخ 
عب���داهلل بن خالد اآل خليفة للوقوف على املراحل النهائية لبناء جامع 
�ش���رتة وعلى اجلهود الكبرية التي يبذلها �شموه �شخ�شيًّا لرعاية ُدور 

العبادة، والتوجيه الدائم لالهتمام بعمارتها.

“ال�سمالية” تنظم مهرجان “حمد املجد” الرابع برعاية �سلطان بن حمد

واأ�شار حماف���ظ ال�شمالية اإلى اأن “اللقاء ال�شنوي 
يتج���دد يف ه���ذا املهرجان لنق���ف مت�رشف���ني برعاية 
�شم���و ال�شيخ �شلطان بن حمد يف كل دورة من دورات 
املهرج���ان كاإكليل م���ن العزة واملجد نعلق���ه و�شاًما 
عل���ى �شدورنا وه���و اإكليل احل���ب وال���ولء والنتماء 
ململك���ة البحرين الغالية وقيادتها الر�شيدة ال�شامية 
“تطلع���ات  اأن  ال���ويف الك���رمي”، م�شيًف���ا  و�شعبه���ا 
احلكوم���ة الر�شي���دة نح���و حتقي���ق التطلع���ات بداأت 

ب�شواعد بحرينية نحو م�شوار الألف ميل”.
وتابع بن رجب يف الكلمة التي األقاها خالل افتتاح 
املهرجان اأن “�شعب البحرين يحتفل مبنا�شبة عزيزة 
ن�شعد خاللها مبا حققناه من اإجنازات”، يف اإ�شارة اإلى 

م���ا ذكره جاللة امللك يف حفل افتتاح الدور الت�رشيعي 
من اإجن���ازات البحري���ن يف خمتلف امليادي���ن لتنفيذ 
اخلط���ط التنموية ال�شامل���ة وخلق فر����س ال�شتثمار 

والعمل.
واأكد املحافظ اأن “التطلعات امل�شرتكة والرغبة 
ال�شادق���ة يف موا�شلة العمل تل���وح اأمامنا للم�شاركة 
يف نه�ش���ة البالد ال�شاملة يف عهد جاللة امللك، فكلما 
اأطل علينا يوم وطني مبارك عقدنا العزم على اإجناح 
التوج���ه لتعزيز التطوي���ر والعط���اء الرا�شخ من خالل 
تفعي���ل توجيه���ات رئي����س ال���وزراء �شاح���ب ال�شمو 
امللك���ي الأمري خليف���ة ب���ن �شلم���ان اآل خليفة وويل 
العه���د رئي�س جمل����س التنمي���ة القت�شادية �شاحب 

ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة”.
وتقدم بن رج���ب بالأ�شالة عن نف�ش���ه وبالنيابة 
عن جميع منت�شبي املحافظ���ة ال�شمالية وجميع اأهايل 
املحافظ���ة بال�شك���ر والتقدي���ر لرعاية �شم���و ال�شيخ 
�شلط���ان بن حمد للمهرجان الوطن���ي، وموجهاً �شكره 
للدي���وان امللك���ي ووزارة الداخلي���ة ووزارة الرتبي���ة 
والتعلي���م وهيئ���ة �ش���وؤون الإع���الم واإدارة التخطيط 
وجميع اأع�شاء اللجن���ة املنظمة والعاملني على اإعداد 

وتنظيم املهرجان.
وت�شمن���ت فقرات احلفل اإلق���اء الطالب عبداهلل 

اأن���ور والطالبة نور الدو����رشي اأبياًتا من ال�شعر، ومتيز 
املهرجان هذا العام من خ���الل الأوبريت الفني الذي 
رك���ز على اأهم منج���زات م�شرية اخل���ري والعطاء التي 
قاده���ا جاللة امللك من خالل 4 لوح���ات ا�شتعرا�شية 
ق���ام بتاأديته���ا طلبة وطالب���ات مدار����س املحافظة، 
ومتثل���ت اللوح���ة الأول���ى يف عر�س ع�شك���ري وجاءت 
اللوح���ة الثاني���ة حت���ت عن���وان “بريق اخل���ري”، فيما 
اأهديت اللوحة الثالثة لراعي احلفل، واختتم الحتفال 
بلوح���ة فني���ة ا�شتعرا�شية جلميع الطلب���ة والطالبات 

امل�شاركني مهداة اإلى جاللة امللك.

بن رجب يربق �ساكًرا امللك و�سلطان بن حمد
ه���ذا، واأبرق بن رج���ب اإلى عاه���ل البالد �شاحب 
اجلالل���ة امللك حم���د بن عي�شى اآل خليف���ة واإلى �شمو 
ال�شيخ �شلطان بن حم���د راعي مهرجان “حمد املجد” 
الرابع عبرّ فيها عن تهاين اأهايل املحافظة ال�شمالية 
مبنا�شبة النجاح الكبري الذي حتقق للمهرجان املقام 
برعاي���ة �شموه بالتزامن مع احتف���الت الدولة بالعيد 

الوطني املجيد وعيد جلو�س جاللة امللك.
وقال حماف���ظ ال�شمالية رئي����س اللجنة املنظمة 
العلي���ا للمهرج���ان: “ا�شتطعن���ا م���ن خ���الل فق���رات 
املهرجان املختلفة جت�شي���د مدى امل�شاعر ال�شادقة 
واحلب والولء الذي يحملها اأهايل املحافظة ال�شمالية 
اإل���ى القيادة ال�شيا�شية يف الب���الد جمددين من خالل 

هذا املهرجان الولء والعهد جلاللة امللك”.
واأ�ش���اف: “�رشفنا �شمو ال�شي���خ �شلطان بن حمد 
برعايته ملهرجان )حمد املجد( وذلك للعام الرابع على 
التوايل وهي منا�شبة تقوم املحافظة بال�شتعداد لها 
عل���ى اأكمل وجه من خالل ه���ذا املهرجان الذي يكون 
خامت���ة مو�ش���م الفعالي���ات التي تنظمه���ا املحافظة 
مبنا�شبة العي���د الوطني املجيد وعي���د جلو�س جاللة 

امللك”.

     �سارة جنيب من مدينة حمد

بالدنا الغالية تزهو بعيدها الوطني املجيد فيت�سل عقد اللوؤلوؤ البحريني الأ�سيل مزداًنا على 
�سدورن���ا بالعط���اء البحريني والإجناز البحرين���ي وم�سار النه�سة، اإذ اإننا نق���راأ م�سهًدا من اأكرث 
امل�ساه���د اأهمية يف تاري���خ بالدنا عرب �سل�سلة من الإجنازات الت���ي حتققت يف عهد النفتاح 
والإ�س���الح خالل فرتة وجيزة. بهذه الكلمات افتت���ح حمافظ ال�سمالية جعفر بن رجب املهرجان 
الوطني الرابع “حمد املجد” على �سالة مدر�سة القروان الإعدادية للبنات يف مدينة حمد، الذي 
اأقامت���ه املحافظ���ة ال�سمالية برعاية جنل جاللة امللك �سم���و ال�سيخ �سلطان بن حمد اآل خليفة؛ 

وذلك بالتزامن مع احتفالت الدولة بالعيد الوطني املجيد وعيد جلو�س جاللة امللك.

عبدالنبي ال�سعلة وقفة

قبل اأي���ام قالئل ذكرت �شحيف���ة “جريوزاليم بو�شت” 
الإ�رشائيلية اأن ال�شتخبارات الأمريكية تتعاون الآن مع دول 
اأُخرى لتخري���ب البنامج النووي الإي���راين باإر�شال فريو�س 
“�شتوك�شن���ت” الإلك���رتوين ملهاجم���ة اأجه���زة الكومبيوتر 
الت���ي تتحك���م يف ه���ذا البنام���ج. وكان ه���ذا الفريو�س قد 
ُج���رب واُر�شل م���ن قبل اإلى ثالثني األف جه���از كومبيوتر يف 

املفاعالت النووية الإيرانية العام املا�شي واأعطبتها.
الولي���ات املتح���دة والدول املتعاونة معه���ا قررت، اإن 
�شح اخلب، عدم اإقحام جيو�شها واأ�شلحتها وتعري�س اأرواح 
جنودها للخطر يف مواجهات ع�شكرية هدفها تدمري البنامج 
ا عن ذلك  �شتلجاأ الى �شالح املعرفة  النووي الإيراين، وعو�شً
واأ�شل���وب احل���رب الرقمية. هذا اخلب دفعن���ي الى الوقوف 

اليوم اأمام مو�شوع الفجوة الرقمية التي نعاين منها.
م�شطل���ح الفجوة الرقمي���ة جديد على مف���ردات اللغة، 
وهو الى جانب ذلك مفهوم حديث بالن�شبة لعلوم ال�شيا�شة 
والقت�شاد والجتماع. ويقال اإن اأول من نطق به وا�شتخدمه 
يف خطب���ه كان الرئي�س الأمريكي الأ�شبق بيل كلنتون عندما 

كان يف �شدة احلكم.
الفج���وة الرقمي���ة اأو الفجوة املعرفية تعن���ي باخت�شار 
�شدي���د اله���وة الت���ي تف�ش���ل بني م���ن ميتلك���ون املعرفة 
والقدرة على ا�شتخدام وال�شتفادة من تقنيات الت�شالت 
واملعلومات، كالكومبيوتر والإنرتنت وغريها من جهة، ومن 

ل ميتلكون مثل هذه املعرفة وهذه القدرة من جهة اأخرى.
وق���د بات يف حكم املوؤك���د اأن ات�ش���اع وانت�شار �شبكات 
الت�ش���الت والرب���ط الإلك���رتوين واأنظمته���ا يف اأي جمتم���ع 
�شارت م���ن ال�رشوريات الق�ش���وى لبناء اقت�ش���اد املعرفة 
وحتقي���ق النمو القت�ش���ادي والتنمي���ة الجتماعية، ولذلك 
فقد اأ�شبح ل منا�س من ال�شتثمار ب�شخاء يف تهيئة وتطوير 
البني���ة التكنولوجي���ة للمجتمع���ات وال���دول ل���ردم الفجوة 
الرقمي���ة واملعرفي���ة ومكافح���ة اجله���ل والفق���ر والتخلف 

وتوفري مقت�شيات الأمن القومي.
وللدلل���ة على الأهمية القت�شادي���ة لتقنية املعلومات 
والت�شالت، فقد اأكدت تقاري���ر املوؤ�ش�شات املتخ�ش�شة، 
وعل���ى راأ�شه���ا البن���ك ال���دويل، اأن انت�ش���ار خدم���ة املوج���ة 
العري�ش���ة Broadband بن�شبة 10 % ت���وؤدي اإلى ارتفاع 
ن�شبت���ه 1 % يف الناجت الإجمايل املحل���ي، واأن كل ارتفاع يف 

 Mobile Broadband عدد م�شتخدمي الهواتف املحمولة
باألف م�شرتك يوؤدي الى خلق 80 فر�شة عمل جديدة.

وم���ن منطلق اإدراك دول جمل�س التعاون اخلليجي لهذه 
الأهمي���ة، فقد ت�شمن���ت خططها ا�شتثم���ار 48 مليار دولر 
لتطوير قطاعات تكنولوجي���ا املعلومات والت�شالت خالل 
العام���ني املقبلني، تدعيًما للمنجزات التي حققتها يف هذه 
املجالت، حيث بلغ معدل انت�شار اأجهزة الهواتف اجلوالة يف 
دول املجل�س، على �شبيل املثال، اأعلى املعدلت يف العامل، 
واأ�شب���ح ي���رتاوح ما ب���ني 150 % و 200 %، وه���ذا الإجناز 
ب���دوره هياأ له���ذه الدول واحدا م���ن اأف�شل اجل�ش���ور لعبور 

الهوة الرقمية.
وم���ع اأنن���ا ن���درك اأن هن���اك م�شاف���ة �شا�شع���ة يجب اأن 
نقطعه���ا قب���ل الو�ش���ول اإلى م�ش���افرّ ال���دول املتقدمة يف 
ه���ذا امل�شم���ار، اإل اأنه جتدر ال�شارة اإل���ى اأن دول املجل�س، 
ويف مقدمته���ا البحرين واململكة العربي���ة ال�شعودية ودولة 
الإمارات العربية املتحدة، قد متكنت من تهيئة بنية حتتية 
تكنولوجي���ة متطورة يف قط���اع الت�شالت، مم���ا مكنها من 
حتقيق معدلت عالية من انت�شار خدمات الإنرتنت والهواتف 
املحمول���ة وغريها، ويف هذا ال�شدد ل ب���د من التاأكيد اأي�ًشا 
على اأن ردم الفجوة الرقمية وعبور الهوة املعرفية ل يتم اأو 
يتحقق مبجرد امتالك اأجهزة ات�ش���الت متطورة وانت�شارها 
مبع���دلت مرتفعة، واإمنا يعتمد على اأم���ور اخرى، من بينها 
)ورمبا من اأهمها( توفر اخليارات واحلرية الكاملة لالت�شال 
والتوا�ش���ل، والو�شول ال���ى م�شادر املعلوم���ات و�شهولة 

احل�شول عليها وتداولها.
اإن هذا املطل���ب بداأ ي�شط���دم يف دول جمل�س التعاون 
بجمل���ة م���ن املعوق���ات الناجت���ة ع���ن اعتب���ارات وهواج�س 
اأخالقي���ة و�شيا�شي���ة واأمنية، رمب���ا تكون مبني���ة على ح�شن 
النوايا، ومنطلقة من خ�شية حقيقية من جهات معنية غيورة 
وحري�ش���ة عل���ى حماية املجتم���ع من تغلغل وت����رشب املواد 
الفا�ش���دة وال�شارة من خالل خمتل���ف قنوات التو�شيل، مبا 

يف ذلك الإنرتنت والتلفزيون، وما �شابه.
ويف مواجه���ة ه���ذا التح���دي ب���داأت اجله���ات الر�شمي���ة 
املخت�ش���ة يف دول املجل�س تويل اهتماًما جدًيا بالتعامل مع 
الآثار ال�شلبية اجلانبية لهذا املد اجلارف، ومل يكن يف و�شعها 
�شوى اإغالق بع�س املواق���ع وفر�س القيود واإقامة احلواجز 

يف وج���ه بع����س البامج والتطبيق���ات والقن���وات، مما اأدى 
اأي�ًش���ا الى اإعاقة ال�شتفادة الق�شوى من هذه التكنولوجيا. 
وعل���ى �شبيل املث���ال؛ فق���د فر�شت بع����س احلكومات يف 
املنطقة موؤخراً قيودا عل���ى اأنظمة ات�شالت )البالك بريي( 
بهدف ال�شيطرة على حمتويات املواد واملعلومات املر�شلة 

للخارج، ثم اأزالت هذه القيود لحًقا.
اإن اجله���ات امل�شطلع���ة به���ذه امل�شوؤلي���ة تق���ف اأمام 
ة، فهي ت���درك كل الإدراك قيمة واأهمية هذه  مع�شلة حمريِّ
التكنولوجي���ا، ويف الوقت نف�شه، تتفه���م بواعث القلق من 
�شلبياتها اجلانبية، وتدرك اأي�ًشا �شعوبة بل ا�شتحالة جتنب 
هذه ال�شلبيات والت�شدي للقوة اخلارقة واملتعاظمة لتقنية 

املعلومات وتطبيقاتها. 
قريباً ج���ًدا، وقبل اأن نواجه نك�شة اأخ���رى، �شتقتنع هذه 
اجله���ات و�شتعرتف بع���دم مقدرته���ا على حمارب���ة العقل 
الب����رشي وهزمي���ة التكنولوجي���ا احلديث���ة حت���ى يف اأطوارها 

احلالية، ناهيك عن مراحلها امل�شتقبلية الأكرث تطوًرا.
فقد �شه���د العامل خ���الل العقد الأخري حت���ولت وا�شعة 
وتطورات مده�شة بالن�شبة لتقنية الت�شالت واملعلومات، 
من التخزين واحلفظ الى التنزيل الرقمي املبا�رش للمعلومات 
وال�شح���ف والكتب وال�ش���ور واملو�شيقى والأف���الم. العام 
املا�شي ب�شكل خا�س �شهد قفزات وا�شعة نحو اآفاق جديدة 
�شا�شع���ة يف ف�شاء تقنية املعلوم���ات، وطرحت يف الأ�شواق 
جمموعة من الأجه���زة املتنوعة كالهواتف اجلوالة املتطورة 
والكومبيوترات اللوحي���ة، وا�شتحدثت نظم ت�شغيل جديدة 
وكومبيوترات متط���ورة وتلفزيونات تعر�س �شوًرا جم�شمة 
ثالثي���ة الأبع���اد  واألع���اب اإلكرتوني���ة متنوعة، وم���ا ي�شمى 

باحلو�شبة ال�شحابية وغريها.
مل يعد هناك دور ممكن لرقابة وزارات الثقافة والإعالم 
ومق�شه���ا، فالو�شول اإلى املعلوم���ات اأ�شبح مبا�رشًا وفورًيا 
و�شهالً لكل فرد ميتلك الو�شيلة والقدرة، وانت�رشت ال�شبكات 
الجتماعية، واحتدمت املناف�شة بني املنتجني وامل�شممني، 

وتعددت اخليارات واأ�شبحت متوفرة ب�شهولة وي�رش.
الخرتاعات والبت���كارات والخرتاقات العلمية م�شتمرة 
ومتوا�شل���ة ومت�شارع���ة. و�شي�شه���د العق���د املقبل قفزات 
هائل���ة اأخرى، ويتوق���ع اأن يكون هذا العام بح���د ذاته حافالً 
باملنجزات واملنتج���ات التقنية اجلديدة، و�شتكون الأجهزة 

والأنظم���ة والتطبيقات يف امل�شتقبل القريب جًدا اأكرث ذكاًء 
و�شغًرا، و�شتطرح نظم يف غاية الدقة واملقدرة على تخطي 
احلواج���ز، و�شتت�ش���ع املحتوي���ات وتتع���دد م�شادرها، ولن 
يكتف���ي اجليل القادم م���ن التكنولوجي���ا بالتعامل مع نظر 
ونطق ومل�س الن�شان فح�ش���ب، بل اإنه �شي�شتنه�س حوا�شه 
الأخ���رى، وقد يتجاوزها لي�شل مبا����رشة الى العقل، من دون 
احلاج���ة الى و�شاطتها، ولن تكون هناك حدود للخيال، ولن 
يبقى �شيء ا�شمه اأح���الم بالن�شبة للجيل القادم لتكنولوجيا 

املعلومات والت�شالت.
حي���ال ه���ذا الواق���ع مل يب���َق اأم���ام املعني���ني يف دول 
املجل����س �شوى القبول بهذه احلقائ���ق والتعامل مع القدرة 
الرهيب���ة لتقنية املعلومات بكل ثقة وثبات، وال�شعي اجلاد 
ل�شتيعابها والعمل عل���ى تطويعها ومواكبة تطوراتها. اإننا 
جميًع���ا مطالبون، واإن �شئت م�شط���رون، اإلى تغيري نظرتنا 
ال���ى �شفافية عامل املعلوم���ات اليوم، وبدلً م���ن حماولتنا 
اليائ�ش���ة ل�شد اأو اإغ���الق اأبوابنا يف وجه امل���واد املرفو�شة، 
علينا اأن منررها مكرهني، ك�رش ل بد منه ومتابعتها ور�شدها 
واإبط���ال مفع���ول املمكن منه���ا وحت�ش���ني جمتمعاتنا �شد 
تاأثرياته���ا ال�شلبية، وعلينا مواجه���ة الإرها�شات الهام�شية 
ال�ش���ارة للتقدم العلمي بتعزي���ز جهودنا يف حتقيق التقدم 
الأخالق���ي، ولنتذكر يف هذا ال�شدد ب���اأن العامل نتيجة لإبداع 
العق���ل الب����رشي واكت�شاف ال���ذرة وعن طري���ق احلروب قد 
ذاق مرارة ال�ش���الح الذري، وعانى من جتربتني مروعتني يف 
رقع���ة جغرافية واح���دة ويف اآٍن واحد تقريًب���ا، ولكن الب�رشية 
ا�شتطاعت بعد ذلك اأن ت�شتمتع باملردود ال�شلمي للذرة يف 

جمالت الطب والطاقة وغريها.
علين���ا اأن نتع���اون يف اإطار املجتمع ال���دويل مع العقول 
الت���ي تقف وراء الإب���داع ووراء الخرتاعات والكت�شافات يف 
جمالت تقنية الت�ش���الت واملعلومات للتو�شل اإلى حلول 
علمي���ة م�شتقبلية تكفل الت�شدي للم�ش���ار والآثار ال�شلبية 

لهذه الثورة العارمة. 
وعلى حكوم���ات دول جمل�س التعاون ال�شتمرار يف فتح 
وحترير اأ�شواق الت�شالت وك�رش الحتكار وت�شجيع املناف�شة 
والإ����رشاع يف اإدخال علوم الت�ش���الت وتقنية املعلومات يف 
مناهج التعلي���م والتدريب وحتفيز البح���ث العلمي وتنمية 

املهارات ودعم البتكارات.
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