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األخـيـــــرة

بـر األمــان
د .عدنان بومطيع

حجب الثقة
نعم  ..لقانون ْ
عن النائب

مذبحة درعا
خالل ك�أ�س العامل
خالل االن�شغال بك�أ�س العامل �سنة  1982كانت
احلرب (الإ�سرائيلية) على لبنان ثم احتالل
ج��ن��وب��ه .وخ��ل�ال ك����أ����س ال���ع���امل  2002ك��ان��ت
مذابح جنني بفل�سطني على �أيدي ال�صهاينة.
وبال�ضبط خ�ل�ال ك���أ���س ال��ع��امل  2006كانت
ال��ت�����ص��ف��ي��ة ال��ه��ائ��ل��ة ال���ت���ي ب���د�أه���ا االح���ت�ل�ال
ال�صفوي الإيراين �ضد �أهلنا يف بغداد ومن ثم
على الوجود العربي ال�سني يف كامل العراق.
ومل ت��خ��ت��ل��ف ب���ط���ول���ة ك�����أ�����س ال����ع����امل ل��ل��ع��ام
 2018ع���ن ���س��اب��ق��ات��ه��ا .ف��ف��ي ه���ذه ال��ل��ح��ظ��ات
يق�صف االحتالل الرو�سي والأ�سدي املدعوم
بامللي�شيات الإي��ران��ي��ة الطائفية مدينة درعا
مهد الثورة ال�سورية.
� 300ألف نازح وقتلى مبعدل يومي ما بني 30
و 40قتي ً
ُرجمون بكافة الأ�سلحة اجلوية
ال ي َ
والربية .حيث ي�ستهدف املخطط الإجرامي
ت��دم�ير ح��ا���ض��ن��ة ال���ث���ورة وت�����ص��ف��ي��ة ال��وج��ود
العربي ال�سني يف املناطق املتاخمة للحدود مع
الكيان ال�صهيوين.
امل����أ����س���اة احل��ا���ض��رة ال��غ��ائ��ب��ة ت��ت�����ض��اع��ف الآن
حينما ي��ت��م ���س��د م��ن��اف��ذ ال��ل��ج��وء �أم����ام �أل���وف
من النازحني الأبرياء وت ْركهم على احلدود
الأردنية يف �أو�ضاع �إن�سانية غاية يف ال�صعوبة.
�شخ�صياً كنت �أتوقع �أن يتم ا�ستغالل ك�أ�س العامل
يف ���ض��رب غ��زة وتهجري �أهلها تنفيذاً ملخطط
(�صفقة القرن) اجلهنمي ،باعتبار �أن ال�صفقة
متثل احلل النهائي للتخل�ص من القطاع و�أهله
وم�شاكلهم ورمْ يِهم على جريانهم العرب .ومل
يخب الظن فاجلرمية نف�سها جت َّرب الآن على
�أهلنا يف درع���ا ،و���س��ط تعتيم �إع�لام��ي وت��واط���ؤ
ر�سمي عربي يف م ْنع ن�شر �أخ��ب��ار املذبحة على
و�سائل �إعالم العرب ال�صامتة!

حماية الدينار
كلما كان امل�صرف املركزي حا�ضراً بالت�صريحات الإيجابية حول ْ
و�ضع الدينار البحريني كلما كان ذلك
�أف�ضل؛ ال�ستقرار �أو�ضاع النا�س وامل�ستثمرين واحلركة االقت�صادية ب�شكل عام .وكلما مت التزام ال�صمت
كلما كان ذلك مدعاة لإثارة البلبلة و�شماتة الأعداء يف الداخل واخلارج� .أعانك اهلل يا وطني.

شظية:

تفاقم معاناة � 100ألف
نازح �سوري على احلدود
ال�سورية الأردنية

بعد م�شكلة فلو�س الت�أمينات ..النا�س تت�ساءل
عن ارتفاع غري م�سبوق يف فواتري الكهرباء!..
dradnanjasim@gmail.com

أضــــواء االسبــــــوع
 1يوليو� 31 -أغ�سط�س� :أعلن االحتاد البحريني
للتن�س عن انطالق مع�سكره ال�صيفي التدريبي
للتن�س للفئات ال�سنية ال�صغرية يف الأول من
يوليو اجلاري وميتد حتى � 31أغ�سط�س القادم،
وذلك بال�صالة املكيفة مبدر�سة مدينة عي�سى
الإعدادية للبنني.
أسبوعية

سياسية

شاملة

تصدر عن دار النبأ للصحافة واإلعالم

شركة مساهمة بحرينية مقفلة

 3يوليو� 6 -أغ�سط�س :انطلقت ور���ش العمل
اخلدمية باملحافظة اجلنوبية ،حت��ت �شعار
(التنمية اخلدمية يف املحافظة اجلنوبية)
وال��ت��ي تعد الأول���ى م��ن نوعها على م�ستوى
املحافظات مبملكة البحرين ،وذلك ب�إ�شراك
 19جهة متثل القطاعني احلكومي واخلا�ص
بالإ�ضافة �إلى امل ُ َّ
الك وامل�ستثمرين وذلك من
الفرتة  3يوليو لغاية � 6أغ�سط�س.
رئيس التحرير
عبدالمنعم جالل المير

مستشار التحرير
د .عـدنــان بـومـطـيـــع

 5-4ي��ول��ي��و� :أع��ل��ن��ت وزارة ال��ع��م��ل والتنمية
االجتماعية عن �إط�لاق «معر�ض التوظيف يف
ال��ق��ط��اع ال�صحي» ،يف ال��ف�ترة م��ن  5-4يوليو
اجلاري ،يف بهو ال��وزارة ،مبدينة عي�سى ،بدعم
وم�������ش���ارك���ة م���ن وزارة ال�����ص��ح��ة .وي�����س��ت��ه��دف
املعر�ض ،حملة ال�شهادات اجلامعية والدبلوم
وال���ث���ان���وي���ة ال���ع���ام���ة ،وت���ع���ر����ض ف��ي��ه اجل��ه��ات
امل�شاركة ال�شواغر الوظيفية يف القطاع الطبي.
مدير التحرير
ناصــر البهــديــر

اإلدارة والتحرير واإلعالنات :هاتف - 17343027 :فاكس17343047 :

بعد �أنْ انق�ضت �أرب���ع �سنوات ل��ن��واب ال�شعب
املنتخبني بخريها و�شرها ،وبعد �أنْ تك�شفت
للناخبني �أخطا�ؤهم يف اختيار البع�ض كنواب،
لأدائهم الفا�شل يف الدفاع عن ال�شعب والذود
ع��ن ح��ق��وق��ه ،وب��ع��دم��ا فقد ال��ن��ا���س الأم���ل يف
ال�برمل��ان يف �أنْ ُي��ح��دِ ث تغيرياً ملمو�ساً يلبي
تطلعات ال��ن��اخ��ب�ين ،ت��ث��ور الأ���س��ئ��ل��ة امل��ل��ح��ة..
ما هو احل��ل؟ و�أي��ن يكمن اخللل؟ هل هو يف
اللوائح والقوانني التي تطرح على الربملان
و�آليات الرقابة املتاحة؟ �أم هو ب�سبب اختيار
�أ�شخا�ص غ�ير ذوي ك��ف��اءة ك��ن��واب؟ �أم ه��و يف
حت���� ُّول ال��ن��ائ��ب ب��ع��د وق���ت ق�����ص�ير م��ن ممثل
لل�شعب �إل���ى ممثل للحكومة وم��ن��اف��ح عنها
�أمام احتياجات ال�شعب؟
ل��ف��ت ن��ظ��ري م��ق�ترح الأخ ال��ع��زي��ز ال��زم��ي��ل
في�صل ال�شيخ يف مقاله �أم�س عندما اقرتح
�أن يتم طرح مقرتح تعديل يف قانون تنظيم
ال�ب�رمل���ان واالن��ت��خ��اب��ات ب��� ِّ
��س��ن ق��ان��ون ي�سمح
بحجب الثقة ع��ن النائب الفا�شل يف تلبية
ْ
ما يتطلع �إليه ناخبوه ،و�أنا �أ�ضم �صوتي �إلى
م��ق�ترح �أخ���ي في�صل و�أق�����ول ب��ه��ك��ذا ق��وان�ين
و�صالحيات �س ُيد َفع النائب �إلى تلبية وعوده
ورف����ع م�����س��ت��وى �أدائ�����ه �أم����ام منتخبيه ،و�إال
ف�ستتم �إزاح��ت��ه م��ن امل�شهد وا�ستبداله مبن
يليه يف الأ�صوات.
�أمت��ن��ى �أن ي�صل ه��ذا امل��ق�ترح �إل���ى م��ن يهمه
�إع����ادة االع��ت��ب��ار ملجل�س ال��ن��واب م��ن ج��دي��د،
واملحافظة على امل�شروع الإ�صالحي جلاللة
امل���ل���ك ح���ت���ى الي�����أت����ي ي�����وم الجن�����د ف���ي���ه م��ن
يذهب للت�صويت! فال زال يف الوقت مت�سع
للإ�صالح .واهلل املوفق.
عبداملنعم املري
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1187م – انت�صار امل�سلمني يف معركة حطني بقيادة
املجاهد �صالح الدين الأي��وب��ي على ال�صليبيني،
بقيادة غي لوزينيان ملك بيت املقد�س.
1187م  -املجاهد �صالح الدين الأي��وب��ي يقتل
بنف�سه فار�ساً �صليبياً فرن�سياً يدعى رينالد من
�شاتيون (�أرن � ��اط) ،وذل��ك بعد معركة حطني
عقاباً له.
1456م  -ال�����س��ل��ط��ان ال��ع��ث��م��اين حم��م��د ال��ث��اين
يحاول يف حملة �صاعقة �إخ�ضاع مملكة املجر.
فيبد�أ بح�صار بلغراد وح�صنها املنيع.
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