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األخـيـــــرة

بـر األمــان
د .عدنان بومطيع
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�أمن الأردن من �أمن اخلليج
كما دع��ون��ا الأ���س��ب��وع املا�ضي يف ه��ذا املكان
ب�����ض��رورة �إن��ق��اذ الأردن ،ف��ه��ذا م��ا ح�صل.
فقد ب���ادر حكماء اخلليج ال��ع��رب��ي يف قمة
مكة املباركة لإنقاذ اقت�صاد الأردن ال�شقيق
مبلياري ون�صف املليار دوالر.
ي�ستحق الأردن��ي��ون هذا التحرك ال�سريع،
وي�ستحقون �أك�ثر من ذل��ك .الأردن بوابة
اخلليج لل�شام ،وا�ستقرار الأردن وحمايته
ب��ات��ا خ��ي��اراً ا���س�ترات��ي��ج��ي��اً خليجياً ال يقل
�أه��م��ي��ة ع���ن ح��م��اي��ة وا���س��ت��ق��رار �أي����ة دول���ة
خليجية.
احلياة ع��ادت لطبيعتها وه���د�أت النفو�س،
وب��اءت حم��اوالت ت�أجيج الو�ضع الداخلي
ود ْف���عِ���ه ل�لان��ف��ج��ار ب��ال��ف�����ش��ل .وك����ان وع��ي
يجر
امل��واط��ن الأردين امل�صد الأول ،فلم ُ
ب��ل�اده ل��ل��خ��راب ،ك��م��ا ك��ان��ت خ��ط��وة ملك
الأردن ب���إق��ال��ة احل��ك��وم��ة ال�سابقة حت�� ُّرك��اً
بالغ الذكاء وحركة ت�صحيحية.
ك����ان ت��خ��وف��ن��ا ك���ب�ي�راً م���ن ان��ه��ي��ار الأردن
وحت ُّوله لدوله فا�شلة جديدة يف املنطقة،
وم����ا ي�����س��ت��ت��ب��ع ذل����ك م���ن م���وج���ات ه��ج��رة
وت��د َُّخ��ل دول ف��اج��رة وتنظيمات جمرمة
وم���آ� ٍ��س ل��ن ت�سدها م��ل��ي��ارات اخلليج كلها
فيما لو حدث املكروه.
هذه الوقفة اخلليجية من خادم احلرمني
ال�����ش��ري��ف�ين وح��ك��ي��م ال���ك���وي���ت ال�����ش��ق��ي��ق��ة
وحكومة الإم����ارات ال��ع��زي��زة ك��ان��ت حماية
للخليج وللأردن على ال�سواء ..در�س اليمن
ب��ل��ي��غ ج����داً .ف��ل��و ك���ان ال��ت��ح��رك اخلليجي
م��ب�� ِّك��راً لمَ���ا دف��ع��ن��ا ه���ذه امل��ل��ي��ارات الجتثاث
�سو�سة احلوثي.
واحلمد هلل على �سالمة الأردن.

ليالي رمضان
ثمة منظر يريح �أع�صاب امل�ؤمنني ويغيظ قلوب الفا�سقني ،وهو امتالء امل�ساجد واجلوامع يف ليايل
الع�شر الأواخر من رم�ضان .ليلة القدر كانت درة الليايل ،فجموع امل�صلني انزاحت لل�شوارع من كرثة
الزحام والإقبال على الطاعة وال َّته َُّجد وال َّت َب ُّتل بف�ضل اهلل تعالى ..اللهم تق َّبل من عبادك ال�صاحلني.

رغم اجلدار الفا�صل واحلواجز
الع�سكرية والر�صا�ص املطاطي..
�آالف الفل�سطينيني ي�ؤدون �صالة جمعة
رم�ضان الأخرية بامل�سجد الأق�صى

شظية:
تذ َّكروا الغائبني والراحلني يف يوم العيد.
اللهم �أرجِ ع كل غائب ،وارحم كل راحل.
dradnanjasim@gmail.com

أضــــواء االسبــــــوع
 20-16ي���ون���ي���و :ت���ق���دم ���ش��رك��ة (ف��ي��ل��د)
ل��ل�ترف��ي��ه ،ع��ر���ض (دي����زين ع��ل��ى اجلليد:
رحلة �إل��ى �أر���ض الأح�ل�ام) ،وذل��ك مبركز
البحرين ال���دويل للمعار�ض وامل���ؤمت��رات
باملنامة يف ال��ف�ترة م��ا ب�ين  16وح��ت��ى 20
ي��ون��ي��و 2018ن و�سي�شتمل ع��ل��ى ع��رو���ض
أسبوعية

سياسية

شاملة

تصدر عن دار النبأ للصحافة واإلعالم

شركة مساهمة بحرينية مقفلة

ف������روزن ،واحل���وري���ة ال�����ص��غ�يرة ،والأ����س���د
امللك ،وبيرت بان.
 26-17يونيو :على هام�ش �أعمال اجتماع
جلنة ال�ت�راث ال��ع��امل��ي ال����ـ ،42ت�ست�ضيف
مملكة البحرين منتديني عامليني هما
رئيس التحرير
عبدالمنعم جالل المير

مستشار التحرير
د .عـدنــان بـومـطـيـــع

منتدى ال�شباب املتخ�ص�ص يف ال�تراث
ما بني  17و 26يونيو ،ومنتدى مديري
م��واق��ع ال��ت�راث ال��ع��امل��ي م��ا ب�ين  20و28
ي���ون���ي���و .و���س��ي�����ش��ك��ل امل���ن���ت���دي���ان ف��ر���ص��ة
ع��امل��ي��ة ل��ت��ب��ادل اخل��ب�رات م��ا ب�ين جميع
املتخ�ص�صني.
مدير التحرير
ناصــر البهــديــر

اإلدارة والتحرير واإلعالنات :هاتف - 17343027 :فاكس17343047 :

يونيـــــــــو

1325م  -الرحالة ابن بطوطة ينطلق يف
�أول رحلة له حول العامل من م�سقط ر�أ�سه
م��دي��ن��ة طنجة ب��امل��غ��رب متجهًا �إل���ى مكة
لأداء فري�ضة احلج.
1821م  -ال�سلطان ب��ادي ال�سابع ي�ست�سلم
لإ�سماعيل بن حممد علي ،يف �سنار ،منهياً
�سلطنة الفوجن الإ�سالمية التي عا�شت يف
ربوع ال�سودان منذ عام 1504م .وقد �أن�ش�أ
امل�صريون عا�صمة يف موقع مع�سكرهم يف
اخلرطوم.
1930م  -ت��وق��ي��ع امل���ع���اه���دة الأجن��ل��ي��زي��ة
العراقية وال��ت��ي ق�ضت ب�إقامة قاعدتني
ع�سكريتني اجنليزيتني يف العراق مقابل
ا�ستقالل العراق.
1957م  -ج�لاء ال��ق��وات الربيطانية عن
الأردن.
1974م � -إب���راه���ي���م احل���م���دي ال�����ض��اب��ط
باجلي�ش اليمني يقوم بحركة  13يونيو
النا�صرية يف اجلمهورية اليمنية ،ويطيح
فيها بحكم الرئي�س القا�ضي عبدالرحمن
الإرياين ويتولى بد ًال منه رئا�سة اليمن.
1978م – وق�����وع جم�����زرة �إه�����دن ب��ل��ب��ن��ان
�أث��ن��اء احل���رب الأه��ل��ي��ة اللبنانية ،وت��ق��وم
ب��ه��ا ال���ق���وات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ���ض��د ق����وات امل���ردة
وتغتال زعيمها طوين فرجنية ،علماً ب�أن
الطرفني من املوارنة اللبنانيني غري �أن
ت��ي��ار امل���ردة ك��ان م��وال��ي��اً للنظام ال�سوري
برئا�سة الدكتاتور حافظ الأ���س��د ،بينما
كانت القوات اللبنانية معادية له.
1978م – �إن�سحاب القوات ال�صهيونية من
جنوب لبنان.
1982م  -الأمري فهد بن عبدالعزيز يتولى
احلكم يف اململكة العربية ال�سعودية بعد
وفاة �أخيه امللك خالد بن عبدالعزيز.
1993م � -إع��ادة انتخاب الرئي�س الإي��راين
(الأ����س���ب���ق) ه��ا���ش��م��ي رف�����س��ن��ج��اين لفرتة
رئا�سية ثانية.
2007م  -اغتيال النائب يف جمل�س النواب
اللبناين وليد عيدو بتفجري �سيارته.
2009م  -الإع����ل���ان ع����ن ف�����وز ال��رئ��ي�����س
الإي��راين املنتهية واليته حممود �أحمدي
جناد بوالية رئا�سية ثانية ،و�أن�صار املر�شح
املناف�س مري ح�سني مو�سوي ي�شتبكون مع
احتجاجا على نتائج االنتخابات.
ال�شرطة
ً
2009م – وف������اة ف��ت��ح��ي ي���ك���ن ال���داع���ي���ة
الإ�سالمي وال�سيا�سي اللبناين املولود عام
1933م.
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