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الأربعاء  5 -ذو القعدة 1439 -هـ
 18يوليو 2018م
ال�سنة احلادية ع�شر  -العدد 522

األخـيـــــرة

بـر األمــان
د .عدنان بومطيع

قناة العربية ..هل هي �سقطة؟
�أَم ا�سرتاتيجية َت َ�ص ْه نُي..؟

ِع�ش حياتك بب�ساطة
اذه��ب لبيتك ال��ق��دمي يف الفريج .اجل�س مع
ال��ف��ق��راء وامل�����س��اك�ين وت��ب��ادل معهم احل��دي��ث.
اد ُع �صديقاً قدمياً �إلى جل�سة يف مقهى �شعبي.
�����ش حيثما
ال��ب�����س ل��ب��ا���س��اً ري��ا���ض��ي��اً خفيفاً وام ِ
حملتك رجلك.
رت هدية لل�صغار
مع عائلتك ال�صغرية ..ا�ش ِ
ولأم ال���ع���ي���ال و�أك����ت����ب ع��ل��ي��ه��ا ك��ل��م��ة واح����دة
«�أحبكم» .خذ والديك� ..أحدهما �أو كالهما
ورت���ب لهما جل�سة ع��ل��ى ال��ب��ح��ر �أو ن��زه��ة يف
مم�شى جميل.
يف بيتك� ،أعِ د ترتيب خزانة مالب�سك وت�صدَّق
غ�ِّي� ت��رت��ي��ب �أث����اث البيت
بثيابك ال��ق��دمي��ة .رِّ
�شجع �أبناءك على زراعة
باالتفاق مع �أوالدكِّ .
�شجرة واح��دة على الأق��ل داخ��ل �أو خ��ارج �سور
املنزل� .أر�سِ ل ط َبقاً لذيذاً جلارك دون احلاجة
النتظار منا�سبة .اجمع اجل�يران على جل�سة
�شاي يف منزلك.
ا�ستخرج كتبَك و�أعِ د قراءتها من جديد� .إذا كانت
لديك ر�سائل قدمية ات�صل ب�أ�صحابها وذ ِّكرهم
ب��الأي��ام اخل���وايل .دع��ك من ع��امل (ال��نِّ��ت) ،فهو
جمهد للأع�صاب وم�ضيعة لل�صحة وال��وق��ت.
ات�����ص��ل ه��ات��ف��ي��اً ب���أح��د م��در���س��ي��ك يف االب��ت��دائ��ي��ة
وا�شكره على تعليمك احلروف الأولى.
ا�ستيقظ قبيل الفجر وم ِّتع روح��ك بركعتني
ال�سوَر
يف ج��وف الليل� .أعِ ���د ق��راءت��ك لبع�ض ُّ
بعقل مت�أمل .عد �إلى �سرية الر�سول الكت�شاف
الدرو�س العميقة لبناء �أمة عظيمة من البدو.
�إقر�أ كتباً جيدة يف تنمية الذات و�سِ يرَ العظماء
وق�ص�صاً وروايات.
باخت�صار ..اغتنم لنف�سك حلظات ال�سعادة
وب���أرخ�����ص الأث���م���ان .ق��م ب��الأع��م��ال الب�سيطة
و�ستجد راح���ة عجيبة و���س��ط ه���ذا ال�ضجيج
الهائل.

ملف التقاعد
عجن ملف التقاعد بطريقة «تكلموا واعرت�ضوا و�سنفعل ما نريد» .الأمر خطري والدليل التدخل
يتم ْ
امللكي حلل الإ�شكال .وال داعي للتذاكي على النا�س ..ال�س�ؤال الواجب الإجابة عليه� :أين ذهبت �أموال
املتقاعدين ومن �أخذها؟!

شظية:
جت َّنب الي�أ�س والنا�س املفل�سني وذوي ال��روح
ال�سلبية.

ع��ي��ب �أن ت��ع��ر���ض ق��ن��اة (ال��ع��رب��ي��ة) ب��رن��اجم��اً
�صهيونياً ع��ن النكبة ُو ِ���س��م ب���أن��ه (وث��ائ��ق��ي!)
وت��ب�ين �أن���ه ترجمة ل�برن��ام��ج �صهيوين عُ�� ْن�� ِو َن
بـ(�إ�سرائيل :الأر����ض امل��وع��ودة مرتني) وال��ذي
مت عر�ضه يف مهرجان �سينمائي �صهيوين يف
باري�س يف مار�س !٢٠١٨
ماذا يح�صل يا نا�س؟ هل بلغ الت�سلل ال�صهيوين
ع���ل���ى امل��ن��ط��ق��ة ال���ع���رب���ي���ة �إل������ى ه�����ذه ال���درج���ة
الفا�ضحة؟! كيف يتم قبول مثل هذا االخرتاق
يف الإع��ل��ام ال����ذي ي��دع��ي �أن����ه ع��رب��ي وم�����س��ل��م،
وال����ذي ك���ان ي�صم ال��ك��ي��ان ب��ال��ع��دو ال�صهيوين
بـ(املحتل)؟! و�إل��ى �أي��ة هاوية تقودنا مثل هذه
امل�ؤ�س�سات الإع�لام��ي��ة التي يُف َ
رت�ض �أن تكون
لها مواقف ثابتة ترف�ض االحتالل ال�صهيوين
لأر�ض فل�سطني وم�سرى ر�سولنا الكرمي عليه
�أف�ضل ال�صالة ال�سالم؟
ه��ذه الت�صرفات تتم حقيقة من ِق َبل فئة من
ب��ن��ي جلدتنا تتكلم بلغتنا لكنها ب��اع��ت دينها
وق�� َي��م��ه��ا وع��روب��ت��ه��ا و�أق�����ص��اه��ا بثمن اهلل اعلم
ب��ه ،فئة تعمل م��ن �أج��ل (ال�صهاينة) بكل قوة
وتبجح ،فالت�ستحي �أنْ تربر لل�صهاينة
و�صلَف ُّ
احتاللهم القد�س وفل�سطني ،والحترتم اعتقاد
ال�سواد الأعظم من العرب وامل�سلمني الراف�ضني
ل��ك��ل �أ���ش��ك��ال ال��ت��ع��ام��ل �أو التطبيع م��ع ال��ع��دو
الغا�صب الغا�شم� .إنها فئة فا�شلة بائ�سة كال َّزبَد
ال��ذي �ستذروه الرياح بقوة ب�أمر اهلل يوماً ما،
فئة حتارب اخلري واحلق وتقف مع الباطل على
ح�ساب مبادئها و ِق َيمها وثقافتها ودينها.
ف���ه���ل ه��������ؤالء ه����م ال����ذي����ن و���ص��ف��ه��م احل���دي���ث
ال�شريف ب�أنهم (دعاة على �أبواب جهنم) هم من
بني جلدتنا ويتكلمون بلغتنا؟!
ي��ا اهلل �إل��ي��ك امل�شتكى وعليك ال��ت��ك�لان و�إل��ي��ك
املرجتى ،وال حول وال قوة �إال بك وحدك.
عبداملنعم املري

جامع �شيان الكبري �شاهد على
�إمرباطوريات ال�صني منذ  13قرن ًا

dradnanjasim@gmail.com

أضــــواء االسبــــــوع
 19ي��ول��ي��و :يعقد االج��ت��م��اع ال�����وزاري املقبل
لفريق العمل امل�شرتك بني مملكة البحرين
واململكة امل��ت��ح��دة ،يف لندن بتاريخ  19يوليو
 2018مل��ن��اق�����ش��ة ال��ع��دي��د م���ن ال��ق�����ض��اي��ا ذات
االهتمام امل�شرتك بني البلدين.
 19يوليو :تقيم هيئة الثقافة وال�سياحة م�سرحية
أسبوعية

سياسية

شاملة

تصدر عن دار النبأ للصحافة واإلعالم

شركة مساهمة بحرينية مقفلة

(مقامات بديع الزمان الهمذاين) وذلك بال�صالة
الثقافية باملنامة عند ال�ساعة الثامنة م�ساء من
يوم اخلمي�س املوافق  19يوليو .2018
 22يوليو � 9 -أغ�سط�س� :ضمن برنامج �إعداد
���ش��ب��اب امل�����س��ت��ق��ب��ل ت��ق��ي��م الأك���ادمي���ي���ة امللكية
لل�شرطة بالتعاون مع هيئة �صندوق العمل
(مت��ك�ين) ع��ن فتح ب��اب الت�سجيل للمع�سكر
ال�صيفي ال��ع��ا���ش��ر ،يف ال��ف�ترة م��ن  22يوليو
رئيس التحرير
عبدالمنعم جالل المير

مستشار التحرير
د .عـدنــان بـومـطـيـــع

احلايل وحتى � 9أغ�سط�س القادم.
 24يوليو :يختتم مركز عبدالرحمن كانو
ال��ث��ق��ايف ���ض��م��ن ب��رن��اجم��ه ال��ث��ق��ايف اجل��دي��د
فاعليات �شهر يوليو اجلاري بتنظيم حما�ضرة
ب��ع��ن��وان (جت��رب��ة يف ف��ن ال��ق�����ص��ة ال��ق�����ص�يرة)
للأ�ستاذة �أني�سة عبدالرحمن الزياين وتدير
احل���وار ال��دك��ت��ورة �صفاء ال��ع��ل��وي وذل���ك يوم
الثالثاء املوافق  24يوليو اجلاري.
مدير التحرير
ناصــر البهــديــر

اإلدارة والتحرير واإلعالنات :هاتف - 17343027 :فاكس17343047 :
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يوليـــــــــو

1925م  -ان��دل��ع��ت يف ���س��وري��ة انتفا�ضة ك��ان
�سببها رف�����ض امل���ن���دوب ال�����س��ام��ي الفرن�سي
ا���س��ت��ب��دال ح��اك��م ج��ب��ل ال����دروز ال���ذي ا�ش ُتهِر
ب���ق�������س���وت���ه يف م���ع���ام���ل���ة ال����ن����ا�����س .وان��ت��ق��ل��ت
االنتفا�ضة من جنوب بالد ال�شام الى منطقة
دم�شق .ومل يتمكن الفرن�سيون من �إخمادها
�إال بعد عامني.
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