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األخـيـــــرة

بـر األمــان
د .عدنان بومطيع

10

العر�ض الإعالمي لقرار
ر ْفع �أ�سعار النفط
ثالث �ضربات على ر�أ�س املواطن ت�شكل �أزمتنا
العامة التي مير بها الوطن .الف�شل الربملاين
الذريع ،اخليبة الريا�ضية يف الكويت ،و�أخرياً
الأزمة املالية التي ُتوِّجت برفع �أ�سعار النفط.
ما ه َّيج النا�س ب�ش�أن مو�ضوع ر ْفع الأ�سعار هي
طريقة العر�ض الإع�لام��ي للقرار ،ف��وق �أنه
ج��اءت من دون ع ْر ِ�ضه على جمل�س النواب.
فقد كان �إع�لان القرار م�ستفزاً للر�أي العام
من عدة نواح:
• ج� ��رى الإع� �ل� ��ان ،وب� �ع ��ده ب �� �س��اع �ت�ين مت
التنفيذ بـ(�أ�سلوب ال�صدمة).
• مل يتم �إعالن رفع الأ�سعار من ِق َبل اجلهة
املعنية ب��ل انت�شر ع�بر و���س��ائ��ط التوا�صل
االجتماعي .ثم ت�أ َّكد املو�ضوع بخرب عرب
وكالة �أنباء البحرين الر�سمية.
• اخ��ت��ف��ى م�����س���ؤول��و امل��ال��ي��ة وه��ي��ئ��ة النفط
والغاز من امل�شهد من دون تف�سري وال بيان
�سبب ا ِّتخاذه يف هذا التوقيت.
• وب � ��د ًال م��ن م �� �ص��ارح��ة ال �ن��ا���س ب��ال��و��ض��ع
االقت�صادي اخلطري ب�شفافية و�صراحة،
مت �إط�لاق ذوي احل�سابات البذيئة ت�ش ِّكك
يف والء امل��واط��ن وت��رب��ط ر ْف �� �ض��ه ل�ل�ق��رار
بالتبعية للخارج وعدم الوالء للقيادة!
• وحتى النواب الذين ت�صدوا للدفاع عن
القرار جعلوا امل�س�ألة �أكرث ا�ستفزازاً لعدم
تخ�ص�صهم ال يف االق�ت���ص��اد وال يف �سوق
ُّ
النفط.
نتحدث خوفاً على البحرين التي ا�ستطاعت
اج�ت�ي��از ال�ك�ث�ير م��ن ال �ه ��زات ،ل�ك��ن التعامل
مع املواطن بهذه الطريقة �سيجعل الوطن
عر�ضة ل� ِه� َّزات لي�ست يف احل�سبان� .شاهدوا
�أخبار تون�س هذين اليومني.

ارحموا أبناءنا في االمتحانات
ي�سر على �أبنائنا وبناتنا �أيام وليايل امتحاناتهم .اللهم اهْ دِ املدر�سني حتى الي َُ�ص ِّعبوا الأ�سئلة .يكفي
ِّ
رب ِّ
ما يعانيه �أولياء الأمور من �ضغوط وعذابات يف هذه الأيام.

شظية:
خمميات الالجئني ال�سورية..
ت�ضر ًرا
الأطفال هم ال�شريحة الأكرث ُّ

يف البحرين ..ال�شارع �أفهم من النواب!..
dradnanjasim@gmail.com

أضــــواء االسبــــــوع
 11-9يناير :تنظم وزارة ال�صحة ومنظمة
ال �� �ص �ح��ة ال �ع��امل �ي��ة ور�� �ش ��ة ع �م��ل ح� ��ول ب �ن��اء
القدرات للقطاع ال�صحي للت�أهب واال�ستجابة
حل��االت الطوارىء الكيميائية والبيولوجية
والإ�شعاعية والنووية خالل الفرتة من � 9إلى
 11يناير . 2018
 10ي �ن��اي��ر :ي�ق�ي��م م��رك��ز اجل ��زي ��رة ال�ث�ق��ايف
أسبوعية

سياسية

شاملة

تصدر عن دار النبأ للصحافة واإلعالم

شركة مساهمة بحرينية مقفلة

ب��امل �ح��رق�� ،ض�م��ن �إن���ش�ط�ت��ه الأ��س�ب��وع�ي��ة عند
ال�ساعة ال�سابعة والن�صف م�ساء اليوم الأربعاء،
ن��دوة بعنوان (الإتيكيت يف امل��وروث ال�شعبي)
تقدمها الكاتبة لولوة بودالمة ويدير اللقاء
الدكتور خالد بومطيع.
 13 – 11يناير :حتت رعاية معايل ال�شيخ
خ��ال��د ب��ن ع �ب��داهلل �آل خليفة ن��ائ��ب رئي�س
جم�ل����س ال� � ��وزراء ،ت�ن�ظ��م ��ش��رك��ة (ف�ير��س��ت
ت� ��ارج � �ي� ��ت) مب� ��رك� ��ز ال� �ب� �ح ��ري ��ن ال� � ��دويل
رئيس التحرير
عبدالمنعم جالل المير

مستشار التحرير
د .عـدنــان بـومـطـيـــع

للمعار�ض باملنامة يف الفرتة من  11يناير
�إل � ��ى  13ي��ن��اي��ر  2018م �ع��ر���ض ()in18
وال� ��ذي ي�شمل م�ع��ر���ض ال�ب�ح��ري��ن ال��دويل
للمنزل احلديث ومعر�ض البحرين الدويل
للتكنولوجيا ،ومعر�ض البحرين ال��دويل
ل�ل���ص�ح��ة واجل � �م� ��ال ،وم �ع��ر���ض ال�ب�ح��ري��ن
ل �ل �ع �ط��ور ،وم �ع��ر���ض ف��ا� �ش��ن ت� ��امي ،وت�ف�ت��ح
املعار�ض �أبوابها من ال�ساعة العا�شرة �صباحا
�إلى العا�شرة م�سا ًء ،والدعوة عامة.
مدير التحرير
ناصــر البهــديــر

اإلدارة والتحرير واإلعالنات :هاتف - 17343027 :فاكس17343047 :

يناير

1915م -ال� � � �ق � � ��وات اال�� �س� �ت� �ع� �م ��اري ��ة
الربيطانية حتتل جزيرة مافيا املقابلة
ل�ساحل �شرق �أفريقيا الأملاين .ول�ضعف
ت�سليح احلامية الأملانية ف�إنها ت�ست�سلم
بعد �ساعات من القتال لنفاد ذخريتها.
1930م  -ا�ست�سالم في�صل ب��ن �سلطان
ال��دوي ����ش يف اجل �ه��راء ل�ل�ق��وات اجل��وي��ة
امللكية الربيطانية.
1943م – ال��زع��ي��م ال��ت��ون�����س��ي احلبيب
ب��ورق �ي �ب��ة ي �ل �ت �ق��ي ب��ال��زع �ي��م ال �ف��ا� �ش��ي
الإيطايل مو�سوليني يف ق�صر �ألي�سبيغي،
ب�ع��د �إف � ��راج ال �ق��وات الأمل��ان �ي��ة ع�ن��ه �إث��ر
اعتقاله يف فرن�سا.
1948م  -حم �م��د �إدري � ��� ��س ال���س�ن��و��س��ي
ي �ن �� �ش��ىء امل� ��ؤمت ��ر ال��وط �ن��ي ال�ب�رق ��اوي
برئا�سة حممد الر�ضا ال�سنو�سي ليمهد
لإعالن ا�ستقالل مدينة برقة بليبيا.
1957م  -هارولد مكميالن ي�صبح رئي�س
وزراء امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة خ�ل�ف�اً لأن �ت��وين
�إي � ��دن ،ال ��ذي ا��س�ت�ق��ال يف �أع �ق��اب ف�شل
العدوان الثالثي على م�صر.
1966م – ب � ��دء م� �ف ��او�� �ض ��ات مب��دي �ن��ة
ط�شقند ع��ا��ص�م��ة �أوزب�ك���س�ت��ان مب�ب��ادرة
�سوفيتية ب�ين زع�م��اء الهند وباك�ستان،
وبف�ضل ه��ذه امل�ف��او��ض��ات �أم�ك��ن ت�سوية
النزاع امل�سلح الثاين بني البلدين والذي
اندلع عام  .1965و�شارك يف املفاو�ضات
�ألك�سي كو�سيغني رئي�س وزراء االحت��اد
ال�سوفيتي يف ذل��ك ال��وق��ت ،ويف ختامها
وق��ع ال��رئ�ي����س ال�ب��اك���س�ت��اين �أي� ��وب خ��ان
ورئي�س وزراء الهند الل بهادور �شا�سرتي
ب �ل�اغ ط���ش�ق�ن��د .وم �ع �ظ��م ب �ن��ود ال �ب�لاغ
املتعلقة بتطبيع امل��وق��ف ب�ين البلدين
ُن ِّفذت بالفعل.
1972م – ال��زع �ي��م ال �ب �ن �غ��ايل جم�ي��ب
الرحمن رئي�س ح��زب رابطة عوامي يف
بنغالد�ش ي�ع��ود �إل��ى بنغالد�ش حديثة
اال��س�ت�ق�لال رئ�ي���س�اً ب�ع��د مت�ضية ت�سعة
�أ�شهر �سجيناً يف باك�ستان.
1973م  -م�ق�ت��ل امل�ن��ا��ض��ل الفل�سطيني
حم �م��ود ال�ه�م���ش��ري م �ت ��أث��راً ب�ج��راح��ه
�إث��ر حماولة اغتياله على يد املخابرات
ال�صهيونية يف باري�س.
2005م – موقع (�إنرتنت) جديد ينقل
ط �ق��و���س ي �ه��ود يف � �س��اح��ة ال �ب��راق ببث
مبا�شر.
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