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األخـيـــــرة

بـر األمــان
د .عدنان بومطيع

م ْنع امل�سل�سالت الرتكية
�إن��ه��ا خ��ط��وة م��ت���أخ��رة ات��خ��ذت��ه��ا جم��م��وع��ة (�إم
ب��ي ���س��ي) والقا�ضية مب�� ْن��ع ع�� ْر���ض امل�سل�سالت
ال�ترك��ي��ة ع��ل��ى ك���اف���ة ق��ن��وات��ه��ا .ن���ق���ول خ��ط��وة
مت�أخرة ومت�أخرة جداً ،وفات وقت ت�أثري و ْقفها.
ف��م��ن خ��ل�ال ه����ذه امل��ج��م��وع��ة وع��ل��ى م����دار 15
�سنة ع��رف امل�شاهد العربي م�شاهري ال��درام��ا
ال�ترك��ي��ة .و���ص��ارت امل��ن��اظ��ر الطبيعية الأك�ث�ر
ج���ذب���اً ل��ل�����س��ي��اح��ة ال�ترك��ي��ة ،وم���ات���زال جت��ت��ذب
م��ل�اي��ي�ن ال����ع����رب وم���ع���ه���م ب���ال���ط���ب���ع م�لاي�ين
الدوالرات .وتعلم �أبنا�ؤنا وبناتنا اللغة الرتكية
من امل�سل�سالت الرتكية حتى( .ت�صل م�شاهدة
احللقة ال��واح��دة مل�سل�سل �أ ْر ُط���غ���رل  9ماليني
م�شاهَدة).
�إن��ه ق��رار مت�أخر ومتخ ِّلف .فلقد م�ضى وقت
(قرارات املقاطعة الإعالمية) .و�صار امل�شاهدون
ال��ع��رب يتابعون م�سل�سالتهم ال�ترك��ي��ة وغري
الرتكية عرب و�سائط الإعالم الرقمي املتعددة.
ف��ي�����ش��اه��دون م��ا ي���ري���دون ،وي��ن��ت��ق��ون احل��ل��ق��ات
ووقت امل�شاهدة بحرية وبعيداً جداً عن ال�سيد
الرقيب ،الذي يطارد عبثاً املخالفني.
ب��ي��ئ��ة الإع���ل���ام ت���غ�ي�رت ي���ا �����س����ادة ،وم����ا ع���ادت
�أ�ساليب القمع وامل ْنع واحلظر تنفع مع اجليل
اجلديد وا�ستخداماته لأدوات الإع�لام� .صارت
ال�����ص��ح��ي��ف��ة والإذاع��������ة وال��ت��ل��ف��زي��ون ال��ر���س��م��ي
من�صات وح�سب ،وتناف�سها م�لاي�ين املن�صات
مبختلف اللغات والثقافات وال َتو َُّجهات.
ب����د ًال م���ن م�� ْن��ع م�����س��ل�����س�لات ال���دول���ة ال��ف�لان��ي��ة
ع���ودوا �إل��ى تقييم �إنتاجكم ال��درام��ي املتقهقر
وال���غ���ائ���ب ع���ن ال���وع���ي وال���ت����أث�ي�ر م��ن��ذ ع��ق��ود.
امل�شاهد العربي هجر الإنتاج العربي لأنه فقد
هويته م��ن خ�لال��ه��ا ،ف���راح يبحث ع��ن البديل
املتوفر واملجاين .قليلة هي امل�سل�سالت العربية
التي بقيت يف ذاكرة ووجدان ال�شعوب العربية،
وال�سبب �أن ما ين َتج حالياً كئيب وفا�شل ن�صاً
و�أدا ًء ومتثي ً
ال وحبكة وجذباً.

07

الماء نعمة
ت ْرك العمالة الآ�سيوية داخل وخ��ارج املنازل ت�سقي ال��زرع وتغ�سل ال�سيارات يحتاج لإع��ادة نظر .فمن مير
على كثري من البيوت يجد �إ�سرافاً م�ستفزاً يف هدْر املاء .والينتهي الواجب املطلوب �إال وم�ستنقع كبري من
املياه املهدَرة حول تلكم البيوت .املاء نعمة عظيمة ي�ستوجب علينا املحافظة عليها ،وبالقانون �إذا لزم الأمر.

شظية:
رحمة اهلل عليك يا �أمرينا الغايل ال�شيخ عي�سى
بن �سلمان يف ذك��رى وفاتك �أم�س .واهلل ك�أنك
ما زلت بيننا.

بعد �أن كانت ت�شتهر بها..
حم�ضيات قطاع غزة ت�صارع للبقاء

dradnanjasim@gmail.com

أضــــواء االسبــــــوع
 8-7م��ار���س :حت��ت رع��اي��ة معايل ال�سيد علي بن
�صالح ال�صالح رئي�س جمل�س ال�شورى ،ت�ست�ضيف
مملكة البحرين للمرة اخلام�سة امللتقى اخلليجي
للحقوقيني ال���ذي تنظمه �شركة (�أك���ت �سمارت
ال���س��ت�����ش��ارات ال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة) ب��ال��ت��ع��اون مع
جمعية احلقوقيني البحرينية ،وذل��ك بفندق ذا
غروف للم�ؤمترات بجزر �أم��واج باملحرق يومي 7
أسبوعية

سياسية

شاملة

تصدر عن دار النبأ للصحافة واإلعالم

شركة مساهمة بحرينية مقفلة

و 8مار�س اجلاري.
 10مار�س :تنعقد انتخابات ال��دورة ( )29ملجل�س
�إدارة غرفة جتارة و�صناعة البحرين يوم ال�سبت
 10مار�س  2018مبركز عي�سى الثقايف مبنطقة
اجلفري اب��ت��داء من ال�ساعة � 8.00صباحاً وحتى
ال�ساعة  10.00م�سا ًء وف��ق��اً لمِ ��ا ن�صت عليه امل��ادة
( )59م��ن ال�لائ��ح��ة التنفيذية ل��ق��ان��ون الغرفة
ال�صادرة بالقرار رقم ( )156ل�سنة .2013
 13-12مار�س :حتت�ضن مملكة البحرين رعاية
رئيس التحرير
عبدالمنعم جالل المير

مستشار التحرير
د .عـدنــان بـومـطـيـــع

معايل ال�شيخ حممد بن خليفة �آل خليفة وزير
ال��ن��ف��ط ف��اع��ل��ي��ات م��ن��ت��دى دويل ح���ول (���ش��ب��ك��ات
خ �ط��وط �أن��اب �ي��ب ال �غ��از ال�ط�ب�ي�ع��ي الإق�ل�ي�م�ي��ة)،
وذلك يف الفرتة من  12وحتى  13مار�س اجلاري
املقام بتنظيم من الهيئة الوطنية للنفط والغاز
وبالتعاون مع االحت��اد العاملي للغاز ،والتي ُتعدُّ
فر�صة �سانحة لتبادل اخلربات والآراء مب�شاركة
كوكبة من اخلرباء وامل�ست�شارين يف �صناعة الغاز
من خمتلف دول العامل.
مدير التحرير
ناصــر البهــديــر

اإلدارة والتحرير واإلعالنات :هاتف - 17343027 :فاكس17343047 :

مارس

1920م  -ت��ت��وي��ج ف��ي�����ص��ل ب���ن ال�����ش��ري��ف
ح�������س�ي�ن م���ل���ك���اً ع���ل���ى �����س����وري����ا� ،إال �أن
الفرن�سيني الذين احتلوا دم�شق �أطاحوا
به.
1962م  -افتتاح �أول جل�سة من جل�سات
مفاو�ضات �إيفيان التي �أدت �إلى ا�ستقالل
اجلزائر.
1962م � -أعلن الزعيم العراقي الأ�سبق
عبدالكرمي قا�سم العفو عن جميع الثوار
الأك���راد� .إال �أن مطلب الأك��راد مبنحهم
احلكم الذاتي مل ي�ؤخذ بعني الإعتبار.
ورداً على ذل��ك قامت ف�صائل م�صطفى
الربزاين بعدة غارات م�سلحة� .إال �أن قلة
ال�سالح حالت دون ا�ستيالء الأكراد على
املو�صل وال�سليمانية.
1970م � -شنت ال��ط��ائ��رات ال�صهيونية
غارة على عدد من املواقع امل�صرية .ومل
تتوقف الغارات �إال بعد �أن �أر�سل االحتاد
ال�سوفيتي (ال�سابق) �إلى م�صر �صواريخ
دفاع جوي مع طواقم خدمتها.
1977م  -ذوالفقار علي بوتو زعيم حزب
ال�����ش��ع��ب ال��ب��اك�����س��ت��اين ي��ف��وز ب��ان��ت��خ��اب��ات
باك�ستان ،التي ثار لغط ب�ش�أنها م�ضمونه
�أن ف���وزه مت ب��ال��ت��زوي��ر وب��اغ��ت��ي��ال بع�ض
اخل�صوم.
1979م  -ال��رئ��ي�����س الأم�ي�رك���ي الأ���س��ب��ق
جيمي ك��ارت��ر ي��ق��وم ب����أول زي���ارة لرئي�س
�أم��ي��رك�����ي �إل������ى م�����ص��ر ���ش��م��ل��ت ال��ك��ي��ان
ال�صهيوين كذلك .وقد �أدت تلك املهمة
�إلى توقيع معاهدة (ال�سالم) ال�صهيونية
امل�صرية.
1996م  -انتخاب �أول برملان فل�سطيني
على �أرا�ضي ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
2005م  -ان��ت��ه��اء ال���ت���واج���د ال��ع�����س��ك��ري
ال�سوري يف لبنان بعد ان ا�ستمر ت�سعة
وع�شرين عاما.
2010م  -العراقيون يدلون ب�أ�صواتهم يف
االنتخابات الربملانية الثانية بعد �سقوط
نظام �صدام ح�سني.
2011م  -وزارة الداخلية التون�سية ت�صدر
ق���را ًرا �أل��غ��ت مبوجبه �إدارة �أم��ن الدولة
ال��ت��ي ك��ان��ت ت�����ض��م ال��ب��ول��ي�����س ال�سيا�سي
امل��ت��ه��م ب��اع��ت��ق��االت وع��م��ل��ي��ات ت��ع��ذي��ب يف
عهد نظام الرئي�س الأ�سبق زين العابدين
بن علي.
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