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المشاركون في ندوة 11/11 بين رافض للتعدي على الحريات ومؤيد لالستفادة من محاسن التكنولوجيا فقط

هايف: لسنا ضد تكنولوجيا »البالك بيري« ونؤيد ضبطها لحفظ األمن العام والمجتمع

الخضري: نطالب بعدم السماح لمن هم أقل من 21 سنة باقتناء الجهاز

 عادل الشنان
تباينت اآلراء حول منع استخدام 
جهاز البالك بي����ري خالل الندوة 
التي اقامتها قوى 11/11 مساء اول 
من امس بعن����وان »البالك بيري 
خطر حقيقي ام مصطنع«، حيث 
بني البعض مدى اهمية االستفادة 
من محاسن التكنولوجيا احلديثة 
مبختلف انواعه����ا واالبتعاد عن 
مساوئها التي لها آثار خطيرة على 
الشعوب االسالمية بصفة خاصة 
فيما رفض البعض اآلخر التعدي 
على احلريات بسبب املشاكل التي 

يتسبب فيها البالك بيري.
بداية، اكد النائب محمد هايف 
ضرورة مناقشة موضوع البالك 
بيري من جميع النواحي الشرعية 
والتوعوية مع النظر الى خصوصية 
املجتمع واالمن العام للبالد، مشيرا 
الى انه من املواضيع التي تستحق 
تسليط الضوء عليها اعالميا، حيث 
ان كل م����ا يطرح حديثا له بعض 
االستعماالت الس����يئة من خالل 
تشعبات مختلفة، فالبد من مناقشة 
املوضوع للحفاظ على خصوصية 
االمة ومنعها من الذوبان وس����ط 
الواقع العاملي، مؤك����دا ان ذلك ال 
يتع����ارض مع احلري����ات كما قال 
النفع  الكت����اب وجمعيات  بعض 
العام والوسطية والعدالة في كل 
امر هي التي جتدي وتنفع املجتمع 

وهي املسار الصحيح لطرح القضايا 
وتناولها بحيث نكون بني »االفراط 

والتفريط«.
وق����ال هاي����ف: لس����نا ض����د 
التكنولوجي����ا لكن م����ع تقنينها، 
بحيث نستفيد من اجلانب االيجابي 
ونترك السلبي، اال ان اصوات النشاز 
اصبحت تضلل الشارع الكويتي 
بقولها ان هذا معارض للحريات ألن 
احلريات مطلقة في اخلير وليس 
في الشر او ايذاء اآلخرين، والبعض 
جعل من احلريات شماعة للوصول 
الهداف خاصة، واضاف انه يبارك 
اي حترك لضبط التكنولوجيا ملا 
لها من آثار س����لبية على املجتمع 
االس����المي م����ن خ����الل بع����ض 
االستخدامات املنافية لآلداب العامة 

وصوال الى التطور السريع لشبكة 
املعلومات العاملية التي مت اكتشافها 
في الستينيات من قبل مركز األبحاث 
األميركي الذي وصل لتنويع مواقع 
حفظ املعلومات خوفا من هدرها 
في احلرب الروسية � األميركية ثم 
اختراع جهاز البالك بيري من قبل 
شركة البحوث املتحركة املستمرة 
الكندية الواقعة في والية انتاريو 
البيانات  بهدف استقبال وارسال 
واملعلومات مبختلف أنواعها من 
خالل هاتف ذكي مت استعماله بداية 
من قبل التجار ولكن قبل 6 سنوات 
تدخلت شركات في شؤون خاصة 
لش����ركات اخرى من خالل معرفة 
معلومات خاصة أدت الى خسارتها 
مما استوجب تدخل االستخبارات 
الفرنسية في املوضوع لتجد بعد 
بحثه����ا ان جهاز البالك بيري كان 
السبب في تسريب املعلومات ومت 
بعد ذل����ك منعه من دخول القصر 
الرئاس����ي وتال ذلك مطالبة الهند 
بش����أن البالك بيري بعد وصول 

املعلومة الفرنسية لها.
وبني اخلضري ان من سلبيات 
البالك بيري انه مصدر إلش����اعة 
الرس����ائل املثيرة واملقززة وأكبر 
مس����بب للصداع للحكومات ذات 
األنظمة الش����مولية باإلضافة الى 
اختراقه للقيم الدينية واآلداب العامة 
واملس����اعدة على متزيق الوحدة 

الوطنية وعدم السيطرة عليه من 
قبل احلكوم����ات.ورأى اخلضري 
انه باإلمكان عدم الس����ماح ملن هم 
أقل من 21 سنة باستعماله وإنشاء 
مراكز بيانات تابعة للحكومات كل 

على حدة.
من جهته قال الكاتب الصحافي 
مشاري احلمد ان الكالم على البالك 
بيري أصبح شبيها باملفاعل النووي 
مع ان املشكلة الوحيدة في هذا النوع 
من األجهزة تكمن في »البوش اميل 
واملاسنجر« وهذا املوضوع موجود 
في أي جه����از كمبيوتر وال يجب 
تعظيم األمور والوصول بها لتصبح 
هاجسا أمنيا.واوضح ان منعه أمر 
سلبي بحد ذاته واحلل في تنمية 
اجلانب التوعوي لدى املستخدمني 
وقد مت استعمال البالك بيري لبث 
الشائعات حول موضوع احلدود 
الكويتي����ة � العراقية وفي حرب 

السعودية واليمن مع احلوثيني.
ب����دوره طالب رئي����س املكتب 
السياس����ي بق����وى 11/11 ناص����ر 
الشليمي بعدم املساس باحلريات 
بذريعة الب����الك بيري وان تطلب 
احلكومات من الش����ركة املصنعة 
تطويره بحيث يتكيف مع حفظ 
األمن العام للبلدان وحجب ما يسمح 
باإلباحية في البلدان اإلسالمية التي 
تعتبر ظاهرة شاذة سلبية حتتاج 

املكافحة جذريا.

كما ان التحرك اخلليجي يشار له 
بالبنان حلفظ االمن العام للمنطقة، 
داعيا الى تخصيص ادارة خاصة 
جلرائم االنترنت، ألن القائمني في 
وزارة املواصالت على ضبط مثل 
هذه اخلدمات ذوو مستوى متواضع 
وليس����وا على املستوى املطلوب 

واملعرفة التامة.
ورفض هاي����ف القول ان هذه 
األجهزة ال ميكن السيطرة عليها 
ألن العقل يقول ان من صنعها قادر 

على ان يضع لها ضوابط تتناسب 
مع مجتمعنا، والشريعة اإلسالمية 
نصت على ان نستفيد من التطور 
والعلم فنأخذ ما ميكننا االستفادة 
منه ونرفض املسيء والضار، ولنا 
في الصني وتركيا عبرة فقد احتجوا 
على تطرق »اليوتيوب« للشيوعية 
وأتاتورك باإلضافة الى الهند التي 
احتجت على الب����الك بيري ألنها 
رأت ان هناك خط����ورة منه على 
أمنها وبالتالي جند ان اجلميع لم 

ير في ذلك انته����اكا للحريات بل 
وج����د ان من حريت����ه ان يرفض 
ما ال يتناس����ب مع����ه ويقبل مبا 
يرضاه فلذلك وبصفتنا مجتمعا 
إس����الميا يجب ان نطالب بتقنني 
التكنولوجيا لردع االنفالت غير 
األخالقي الذي تسبب فيه اجلانب 
السيئ للتكنولوجيا ولدينا جتربة 
في اإلنترنت نتج عنها انه ظهر في 
مجتمعنا من يعبدون الش����يطان 
واجلن����س الثالث واملدمنون على 

املخدرات وذلك نتيجة االستخدام 
الس����يئ لإلنترنت الذي ال يوجد 
عاقل ينكر فوائده اجلمة بالنسبة 

للعالم.
من جانبه، أشار رئيس اجلمعية 
اخلليجية حلري����ة اإلعالم د.بدر 
اخلضري الى ان العالم أجمع يتحدث 
عن موضوع »البالك بيري« وذلك 
ألن طبيعة اإلنسان منذ األزل هي 
البحث عن اإلبداع والتطور حيث 
بدأ بالرسم على اجلدران في الكهوف 

محمد هايف

..ويستمعان إلى شرح عن التخفيضات   )أسامة البطراوي(  علي اخلميس وعبدالعزيز املشاري خالل جولة في مهرجان تعاونية اليرموك

ناصر الشليمي متحدثا وإلى جواره د.بدر اخلضري ومشاري احلمد   )سعود سالم(

مع توسعة السوق المركزي عدد الشركات التي ساهمت في دعم المهرجان وصل إلى 250 شركة هذا العام

البغيلي: االنتهاء من اإلجراءات الرسمية لبدء 
تنفيذ مشروع المحالت الجديدة في الرابية

الخميس: مهرجان تعاونية اليرموك للسلع الرمضانية 
يشمل ألف سلعة بتخفيضات تتراوح بين 20 و%50

 محمد راتب
قال رئيس مجلس ادارة جمعية 
اليرموك التعاونية علي اخلميس، 
ان مهرجان الس����لع الرمضانية، 
يش����مل تخفيضات تتراوح بني 
20 و50% على السلع الرمضانية 
والغذائية بوجه عام والتي يصل 
عددها الى ألف سلعة يستفيد منها 
5300 مساهم باجلمعية اضافة الى 
سكان منطقة اليرموك، مشيرا الى 
ان عدد الشركات التي ساهمت في 
دعم مهرجان هذا العام وصل الى 

250 شركة.
واضاف ان هذا العام سيشهد 
استمرار الدورة الرمضانية لكرة 
القدم التي تنظمها اجلمعية للعام 
التاسع على التوالي والتي ستبدأ 
منتصف شهر رمضان املبارك اضافة 
الى تنظيم مهرجان القرقيعان في 
الوقت نفسه وتوزيع الهدايا على 
أبناء املساهمني باملنطقة وايضا 
على أبناء املواطنني سواء باملنطقة 

او من خارج املنطقة.
وأوضح اخلميس انه س����يتم 

توزيع هدية رمضانية هذا العام 
على الديوانيات باملنطقة التي تصل 
الى 250 ديوانية وتشمل مصحفا 
ودرعا م����ن اجلمعية وكوبونات 
مشتريات مخفضة »في حدود 40 
دين����ارا«، الفتا الى ان ذلك عبارة 
عن تقليد جديد انتهجته اجلمعية 
بع����د ان كانت الهدية الرمضانية 
التي توزع على املساهمني تكلف 
اجلمعية أمواال كثيرة وبهذا التقليد 
التكلفة  اجلديد مت تخفيض تلك 

الى ما يصل الى %70.
وأكد اخلمي����س ان اجلمعية 
خالل ش����هر رمضان كما تعودت 
في السنوات السابقة تدعم املساجد 
باملنطق����ة بجميع املس����تلزمات 
واالحتياجات التي يحتاجها املسجد 
بواقع 700 دينار لكل مسجد وحول 
طرح بع����ض اجلمعيات للفيمتو 
مببلغ 145 فلس����ا خالل املهرجان 
الرمضاني، قال اخلميس اذا خفضنا 
السعر لهذا احلد فسنقع في أزمة 
ألنه ستحدث الكثير من املشاكل 
بني املشترين ورمبا يأتي البعض 

للحصول على كميات كبيرة وآخر 
ال يستطيع احلصول على زجاجة 
واحدة وبعد دراسة من اجلمعية 
وجدنا ان اسعار االحتاد مناسبة 

ألهل املنطقة.
وح����ول م����ا اذا كان املهرجان 
مستمرا طوال ش����هر رمضان او 
حتى نف����اد الكمية قال اخلميس 
ان املهرج����ان مس����تمر ط����وال 
الشهر والكميات متوافرة لتلبية 
حاج����ة اجلميع، مش����يرا الى ان 
التخفيضات التي قررتها اجلمعية 
ليس تخفيضات خيالية ولكنها 
مناس����بة ألهل املنطقة وبأسعار 
معتدلة حفاظا على املصداقية التي 

تعودت عليها اجلمعية.
وأوضح ان مبيعات اجلمعية 
خالل األشهر ال� 6 االولى من هذا 
العام بلغت نحو 6 ماليني دينار، 
مش����يرا الى ان هذا املبلغ يوازي 
مبيعات الفترة نفس����ها من العام 
املاضي.وأكد اخلميس مس����اهمة 
اجلمعية في دعم املهرجان بواقع 
12 ألف دينار، اضافة الى التخفيض 

املمنوح من قبل 250 شركة ساهمت 
في دع����م املهرج����ان اضافة الى 
العروض اخلاصة التي من بينها 
سلعة وسلعة اخرى مجانا اي ان 
التخفيض يص����ل الى 100% على 

بعض السلع.
وحول املشروعات املستقبلية 
أشار اخلميس الى قرب البدء في 
تنفيذ مجمع مبس����احة 450 مترا 
مربعا على طري����ق املطار القدمي 
يشمل فرعا ألحد البنوك ومطعم 
وجب����ات س����ريعة ومركز خدمة 
سيارات، الفتا الى انتظار وزارة 
األشغال لالنتهاء من البنية التحتية 
واملرافق حتى يتم البدء فعليا في 
التنفيذ اضافة الى مش����روع آخر 
وهو إنش����اء مبنى خاص بلوازم 
العائل����ة مقابل مدخ����ل اجلمعية 
بواقع 250 مترا، وأشار اخلميس 
الى مشروع آخر عبارة عن مكتبة 
أواخر  افتتاحها  منوذجية سيتم 
ش����هر رمضان وقبل ب����دء العام 

الدراسي املقبل.
ب����دوره ثمن مخت����ار منطقة 

اليرم����وك عبدالعزيز املش����اري 
فكرة املهرجانات الرمضانية وما 
تقدم����ه من خدمات للمس����تهلك، 
وما توفره له من سلع رمضانية 
وغيرها بأسعار منخفضة، الفتا 
الى ان ما تقدمه جمعية اليرموك 
في مهرجانها الرمضاني على أكثر 
من ألف سلعة، بتخفيضات تصل 
الى 50% أمر ايجابي يحسب ملجلس 

إداراتها.
وقال خالل افتتاحه للمهرجان، 
ان جمعية اليرموك حتاول جاهدة 
توفي����ر العدي����د م����ن اخلدمات 
ملس����اهميها، موضحا ان مجلس 
اإلدارة يحاول إرضاء املساهمني 
م����ن خ����الل الع����روض املتميزة 
والتخفيضات واملهرجانات املتميزة، 
والتي جتعلها من اجلمعيات الرائدة 

في تقدمي تلك اخلدمات.
الى تش����كيل جلنة من  ودعا 
أهل املنطقة من ذوي االختصاص 
تس����مي جلنة األس����عار، ملقارنة 
أسعار اجلمعية بأسعار اجلمعيات 

األخرى.

اكد مقرر اللجنة املكلفة مبتابعة 
موضوع مشروع بنيان احملالت 
اجلديدة )الفروع املس���تثمرة( 
بضاحية الرابية باالضافة لتوسعة 
السوق املركزي في جمعية العمرية 
والرابية التعاونية وممثلها لدى 
ان اخبار  البغيلي  االحتاد خالد 
انتهاء االجراءات الرسمية اخلاصة 
باملشروع صحيحة بنسبة %100 
وانه يزف التهاني الهل املنطقة 
مبناسبة االنتهاء من اخلطوات 
واالجراءات الرسمية التي تقضي 
بالض���رورة بالبدء ف���ي عملية 

التنفيذ الفعلي للمشروع.
واوضح ان املشروع س���يعتبر نقلة معمارية 
حضارية تش���هدها منطقة الرابية وذلك نظرا الن 
الس���وق املركزي قائم منذ بدء اجلمعية واجلميع 
يعلم ان سوق الرابية صغير جدا اذا قورن بشقيقه 
س���وق العمرية املركزي وليس باالسواق االخرى 
وس���تطرأ عليه عملية تغيير جزئي س���تؤثر في 
مستوى اخلدمة وستغير منظور ورؤية ابناء املنطقة 
لدور اجلمعية في تأديتها خلدماتها، مبينا ان هذا 

املشروع سيكون على مرحلتني.
االولى: بناء احملالت اجلديدة )الفروع املستثمرة( 
والثانية: هي توسعة سوق الرابية على حساب ضم 

مساحات بعض الفروع املجاورة.
وعن مدة املشروع اش���ار البغيلي الى ان املدة 
احملددة لتنفيذ املرحلة االولى من املشروع هي ستة 
اش���هر، مبديا تفاؤله بقيام مجلس االدارة بعملية 
متابعة دقيقة وربط مستمر مع استشاري املشروع 
واملقاول املنفذ وان ينتهي املشروع في مدة زمنية 

قياسية.
وحتدث البغيلي عن املرحلة االولى او احملالت 
اجلديدة فقال انها س���تكون مبساحة 600م2 على 
طابقني وستسعى اجلمعية لطرح احملالت املتبقية 
لالس���تثمار فور االنتهاء من تنفيذ احملالت القامة 
انشطة تفتقر اليها املنطقة وذلك بعد اخذ املوافقات 
الرسمية من قبل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 

على القيم االيجارية املقترحة لها.
وتطرق البغيلي الى ان اجلمعية في اخلطوات 
االول���ى تعاقدت مع مكت���ب عبدالعزي���ز الفليج 
لالستشارات الهندسية وهو املكتب الذي اشرف على 
املراحل االولى وادى الدور الذي كلف به )موضوع 

التعاقد( الى ان قام بتأهيل شركات 
املقاوالت املعتمدة من قبل اللجنة 
الفنية بادارة املنشآت الهندسية 
ب���وزارة الش���ؤون االجتماعية 

والعمل.
واوض���ح ان عملية التأهيل 
بدأت بترش���يح عدد من املكاتب 
املعتمدة امام اللجنة الفنية بادارة 
املنشآت التعاونية واملصنفة امام 
جهات الدول���ة املعنية حيث مت 
ترشيح احدى عشرة شركة من 
شركات املقاوالت لتتولى عملية 
تنفيذ املق���اوالت، ووجهنا اليها 
الدعوة وخاطبناها بذلك رسميا 
وقد لبى الدعوة عدد س���بعة مكاتب قامت بسحب 
املستندات الرسمية واملخططات املعتمدة وعلى اثر 
ذلك وفي خالل املدة القانونية تقدمت ست شركات 
مقاوالت بعروضه���ا النهائية، ومت اخطار الوزارة 
متمثلة في اللجنة الفنية بهذا اخلصوص ثم متت 
دعوتنا للحضور مصطحبني املستندات والعروض 
املقدمة بصفة رس���مية لدى اللجنة الفنية لتمثيل 
اجلمعية في عملية االطالع على العروض النهائية 

املقدمة وفض املظاريف والعطاءات املقدمة.
وتاب���ع البغيلي: انه بحضور ممثل عبدالعزيز 
الفليج لالستشارات الهندسية اسندت اللجنة الفنية 
له ضرورة عمل الدراسة وكتابة التوصية ورفعها 
مرة اخرى للجنة وهذا ما مت بالفعل فقد مت االطالع 
على الدراسة املرفوعة من االستشاري من قبل اللجنة 
ومت اعتماد احدى الشركات املقدمة باعتبارها افضل 
وانس���ب العروض التي تقدمت واعتماد توصية 

الرأي الفني لالستشاري.
واختم باننا في القريب العاجل سنقوم بعمل 
مؤمتر صحافي يشهد مراسم توقيع عقود اجلمعية 
»املكتب االستشاري ومع شركة املقاوالت املنفذة 
للمشروع« وفي مطلع شهر رمضان املبارك ستقوم 
اجلمعية بتوجيه كتب رسمية لهم واصدار اوامر 
مباش���رة العمل النهاء جميع االمور والبدء فعليا 
في عملية التنفيذ، وجار العمل على قدم وس���اق 
ومجل���س االدارة يأمل ان يك���ون ادى احد ادواره 
التي خطط الجنازها في هذا العام املالي ويتمنى 
ان يوفقه اهلل في اس���تكمال اخلطوة الثانية من 
املش���روع، كي ينظر المور اخرى تش���غل بال اي 

مساهم باملنطقة.

املشاركات في رحلة العمر إلى مكة املكرمة في لقطة جماعية   )سعود سالم(

خالد البغيلي

25 مشاركة في »رحلة العمر«  لختم وحفظ القرآن الكريم في مكة المكرمة ُعدن إلى البالد 
وصل الى مطار الكويت الدولي 
مساء اول من امس الفتيات املشاركات 
في رحلة العمر التي نظمتها مبرة 
املتميزين خلتم وحفظ القرآن الكرمي 
القادمني من مكة املكرمة بعدما اقمن 
ملدة شهر ونصف الشهر هناك والالتي 
يقارب عددهن 25 مش����اركة، حيث 
اس����تقبلهن ذووهم بحفاوة وفرحة 
خالطتها الدموع واالحضان املعبرة 
عن مدى اشتياقهم وفخرهم ببناتهم 
الالتي شاركن في هذا البرنامج ذي 
الهدف السامي اال و هو خدمة القرآن 
الكرمي وديننا االسالمي.وقال مدير 
مشاريع مبرة املتميزين خلدمة القرآن 

الكرمي والعلوم الش����رعية عايد الفضلي ان هذه هي السنة الرابعة على التوالي التي 
تقوم بها املبرة بتنظيم مشروع رحلة العمر خلتم وحفظ القرآن الكرمي للفتيات في مكة 
املكرمة خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشرعية، الفتا الى ان هذه الرحلة تعد واحدة من 
ضمن عدة برامج تنظمها املبرة خالل العام، ومنها مشروع اهل الذكر للمدينة املنورة 
وبرنامج اعتكاف النساء حلفظ القرآن ومشروع آللئ.واشار الى ان هذه الرحلة ضمت 
فتي����ات من مختل����ف الفئات العمرية ما بني 15 و25 عاما، مش����يرا الى انه يتم اختيار 
الفتيات املش����اركات وفق ش����روط معينة اهمها توافر ملكة احلفظ لديهن، مبينا انه 

ميكن التعرف على انشطة املبرة من 
خالل موقعها االلكتروني على شبكة 
االنترنت، باالضافة الى االعالنات التي 
حترص املبرة على نشرها من خالل 
الصحف احمللية قبيل بدء برامجها 

التاحة فرصة املشاركة.
من جهتها، اوضحت نائبة رئيسة 
الوفد املشارك في رحلة العمر سعاد 
الش����يخ ان املغزى من تنظيم هذه 
الرحل����ة هو خدمة كت����اب اهلل من 
خالل اش����راك مجموعة من الفتيات 
الكويتيات من مختلف الفئات العمرية 
في برنامج حلفظ وختم القرآن الكرمي 
في مكة املكرمة واالستعانة مبحفظات 
آليات القرآن الكرمي من جمعيات معتمدة في اململكة العربية السعودية خالل مدة تصل 
الى شهر ونصف الشهر.ولفتت الى ان هذا املشروع ال يهدف فقط الى تخريج مجموعة 
من احلافظات آليات الذكر احلكيم بل ويركز على جوانب اخرى كالتربوية واالميانية 

التي يجب ان تتحلى بها كل فتاة مسلمة لتعكس صورة االسالم احلقيقية.
وح����ول عدد الفتيات الالتي قمن بختم وحفظ القرآن الكرمي، قالت: لقد قامت اربع 
فتيات باالنتهاء من ختم املصحف الشريف خالل هذه الرحلة، باالضافة الى حفظ بقية 

الطالبات لعدد كبير من اجزاء القرآن الكرمي.

فرحة اللقاء بعد شهر ونصف الشهر خالل الرحلة  الورود حاضرة حلظة االستقبال


