
AÉ˘°ùe ø˘e á˘æ˘eÉ˘ã˘dG ‘ ≥˘∏˘˘£˘˘æ˘˘J

´ƒ˘˘Ñ˘˘°SC’G äÉ˘˘«˘˘dÉ˘˘©˘˘a âÑ˘˘°ùdG Ωƒ˘˘«˘˘˘dG

ƒjÉe 5 AÉ©HQC’G ≈àM »bGô©dG ‘É≤ãdG

äÉ˘«˘dÉ˘˘©˘˘a ´ƒ˘˘Ñ˘˘°S’G ó˘˘¡˘˘°ûjh …QÉ÷G

ô£b ìô°ùÃ áYƒæe ájô˘μ˘ah á˘«˘YGó˘HG

¢û«fQƒch ‘É≤ãdG ¿ƒdÉ°üdGh »æWƒdG

∑QÉ˘eó˘fÓ˘dG ™˘ª› É˘ª˘æ˘«˘°Sh á˘Mhó˘˘dG

.…QÉéàdG

ô˘£˘b ìô˘°ùÃ ìÉ˘à˘˘à˘˘a’G ó˘˘¡˘˘°ûjh

ø˘Y »˘≤˘FÉ˘Kh º˘∏˘˘«˘˘a ¢Vô˘˘Y »˘˘æ˘˘Wƒ˘˘dG

á˘«˘aÉ˘≤˘ã˘dG É˘gRƒ˘æ˘ch ¥Gô˘©˘˘dG IQÉ˘˘°†M

Ωó≤J »æØdG É¡LÉàfEGh »HOC’G É¡fhõflh

¿ƒæØ∏d á«bGô©dG á«eƒ≤dG ábôØdG √ó©H

á°übGQ á«FÉæZ á«æa äÉMƒd á«Ñ©°ûdG

ìÉààaGh .»Ñ©˘°ûdG »˘bGô˘©˘dG ø˘Ø˘dG ø˘e

¢Vô©eh á˘jô˘°üÑ˘dG ¿ƒ˘æ˘Ø˘dG ¢VQÉ˘©˘e

.AÉ°ùe á°SOÉ°ùdG ‘ »bGô©dG ÜÉàμdG

∫BG ô°UÉf øH ∑QÉÑe IOÉ©°S ¿Éch

¿ƒæØdGh áaÉ≤ãdG IQGRh ΩÉY ÚeG áØ«∏N

ô˘˘gÉ˘˘e Qƒ˘˘˘à˘˘˘có˘˘˘dG IOÉ˘˘˘©˘˘˘°Sh çGÎdGh

ó˘b »˘bGô˘©˘dG á˘aÉ˘≤˘ã˘dG ô˘jRh »˘ã˘jó◊G

¢ùeCG AÉ˘°ùe É˘«˘Ø˘˘ë˘˘°U Gô“Dƒ˘˘e Gó˘˘≤˘˘Y

Qƒ˘°†ë˘H á˘Mhó˘dG ¿ƒ˘˘JGÒ°T ¥ó˘˘æ˘˘Ø˘˘H

Öà˘˘˘˘μ˘˘˘˘e ¢ù«˘˘˘˘FQ Ò°TÉ˘˘˘˘˘Y ó˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘MCG

…hGó˘æ˘g OGƒ˘L IOÉ˘©˘°Sh á˘«˘dÉ˘˘Ø˘˘à˘˘M’G

∫BG ¬˘«˘a ÈY,á˘dhó˘dÉ˘˘H ¥Gô˘˘©˘˘dG ÒØ˘˘°S

á«bGô©dG ácQÉ°ûŸG á«ªgCG øY áØ«∏N

¥Gô©dG áfÉμeh ,É¡FGôKh á«dÉØàM’G ‘

õ«ªŸG ¬©bƒeh,ïjQÉ˘à˘dG ÈY á˘«˘aÉ˘≤˘ã˘dG

Iô˘˘˘˘˘˘˘jõ÷G ‘h è˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘∏ÿG ∫hO ÚH

‘ Gô°VÉM ¥Gô©dG ¿Éc :∫Ébh á«Hô©dG

âjôHhCG ∫ÓN øe á˘«˘dÉ˘Ø˘à˘M’G ìÉ˘à˘à˘aG

á˘˘Ø˘˘«˘˘∏ÿG ó˘˘¡˘˘Y ø˘˘Y á˘˘ª˘˘μ◊G â«˘˘˘H

´ƒÑ°S’G ¿G: »ãjó◊G.O ∫Ébh .¿ƒeCÉŸG

±GÎYGh ÜÉ˘˘é˘˘˘YGh ÖM á˘˘˘dÉ˘˘˘°SQ ƒ˘˘˘g

á«Hô©dG áaÉ≤ãdG ≈∏Y áMhódG π°†ØH

¬H π¶à°SG …òdG,ïeÉ°ûdG ‹É©dG É¡∏Xh

Éª˘∏˘ã˘e,Üô˘©˘dG ÚØ˘≤˘ãŸG ø˘e ó˘jó˘©˘dG

ø˘e Üô˘©˘dG äÉ˘à˘°ûd á˘æ˘°VÉ˘˘M âfÉ˘˘c

áeó≤e ,ájôμØdGh á«fÉ˘°ùf’G á˘«˘MÉ˘æ˘dG

.áHhô©∏d IôîØe íÑ°UCG ÉLPƒ‰

$ `d ∫GDƒ˘˘°S ø˘˘Y á˘˘HÉ˘˘LG ‘h

‘ Ú«bGô©dG ÚYóÑŸG ácQÉ°ûe ∫ƒM

:»ãjó◊G ∫Éb ,´ƒÑ°S’G ‘ äÉà°ûdG

™˘«˘˘HÉ˘˘°S’G ¢ü°üî˘˘f ¿G É˘˘æ˘˘jCÉ˘˘JQG ó˘˘b

‘ ÚØ˘˘˘˘≤˘˘˘˘ã˘˘˘˘ª˘˘˘˘∏˘˘˘˘d á˘˘˘˘«˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘ã˘˘˘˘dG

‘ ÚYó˘˘˘ÑŸG É˘˘˘æ˘˘˘°ü°üNh,π˘˘˘NGó˘˘˘dG

á«aÉ≤ã˘dG ΩÉ˘j’G ‘ á˘cQÉ˘°ûŸÉ˘H êQÉÿG

.™«ª÷G ácQÉ°ûe ¿Éª°†d ,á«bGô©dG

‘ Ωó≤f ¿G ≈æªàf :ôjRƒdG ∫Ébh

π˘˘μ˘˘d Iƒ˘˘YOh á˘˘dÉ˘˘˘°SQ ´ƒ˘˘˘Ñ˘˘˘°S’G Gò˘˘˘g

AÖ©dG πªëàd äÉà°ûdG ‘ Éæ«YóÑe

äÉ˘˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘J’G RhÉŒh É˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘e

äGóæL’G ¬˘Lh ‘ ±ƒ˘bƒ˘dGh,á˘«˘fÉÛG

.™«ª÷G ¥GôY πLCG øe áeGó¡dG

QQƒ∏μdƒah ô©°Th ìô°ùe

ƒ˘˘˘jÉ˘˘˘e 2 ó˘˘˘MC’G Ωƒ˘˘˘j ‘ Ωó˘˘˘≤˘˘˘Jh

¿Ghôeh …hGôdG óeÉM AGô©°û∏d äGAGôb

‘É˘˘≤˘˘ã˘˘dG ¿ƒ˘˘dÉ˘˘°üdÉ˘˘H Iõ˘˘ª˘˘˘M ∫OÉ˘˘˘Y

,AÉ˘°ùe ∞˘°üæ˘dGh á˘°SOÉ˘°ùdG á˘YÉ˘˘°ùdG

Éªæ«°ùH zôjóŸG ó«°ùdG{ º∏«a ¢Vô©jh

,AÉ°ùe á©HÉ°ùdG áYÉ°ùdG ∑QÉe ófÓdG

á«eƒ≤dG ábô˘Ø˘∏˘d ¿É˘K ¢Vô˘Y Ωó˘≤˘j º˘K

ô£b ìô˘°ùe ≈˘∏˘Y á˘«˘Ñ˘©˘°ûdG ¿ƒ˘æ˘Ø˘∏˘d

á˘æ˘eÉ˘ã˘˘dG á˘˘YÉ˘˘°ùdG ΩÉ“ ‘ »˘˘æ˘˘Wƒ˘˘dG

.AÉ°ùe

≥aGƒŸGh ´ƒÑ°SCÓd ådÉãdG Ωƒ«dG ‘h

‘ äƒ«H{ º∏«a ¢Vô©j ƒjÉe 3 ÚæK’G

áYÉ°ùdG ∑QÉe ófÓdG É˘ª˘æ˘«˘°ùH z¥É˘bõ˘dG

π≤M á«Mô°ùeh,∞°üæ˘dGh á˘°SOÉ˘°ùdG

áYÉ°ùdG »æWƒdG ô£b ìô°ùÃ ΩÓMC’G

¥ƒ˘°S ó˘¡˘°ûj É˘ª˘æ˘«˘H ,AÉ˘°ùe á˘æ˘eÉ˘ã˘dG

»¨dÉ÷G ábôØd á«FÉæZ á«°ùeCG ∞bGh

äÉ˘eÉ˘≤˘ª˘∏˘˘d á˘˘bô˘˘a »˘˘gh á˘˘jOGó˘˘¨˘˘Ñ˘˘dG

á«KGôJ ÊÉZCG Ωó≤Jh áahô©ŸG á«bGô©dG

á©°SÉàdG áYÉ°ùdG ΩÉ“ ∂dPh ájQƒ∏μdƒa

.AÉ°ùe

4 AÉKÓãdG ≥aGƒŸG ™HGôdG Ωƒ«dG ‘h

äGAGôb ‘É≤˘ã˘dG ¿ƒ˘dÉ˘°üdG Ωó˘≤˘j ƒ˘jÉ˘e

,Ò≤˘Ø˘dG º˘˘©˘˘æ˘˘e ô˘˘YÉ˘˘°û∏˘˘d á˘˘jô˘˘©˘˘°T

,RGƒØ˘dG »˘∏˘Y ó˘bÉ˘æ˘∏˘d á˘jó˘≤˘f á˘°ù∏˘Lh

º∏«a ∑QÉe ófÓdG Éªæ«°S ó¡°ûJ Éªæ«H

,AÉ°ùe á˘©˘HÉ˘°ùdG á˘YÉ˘°ùdG zô˘NBG Ωƒ˘j{

AÉjRCG ¢VôY á«bGô©dG AÉjRC’G QGO Ωó≤Jh

ìô°ùe ≈∏Y á˘«˘bGô˘©˘dG á˘aÉ˘≤˘ã˘dG π˘ãÁ

»˘æ˘a ¢Vô˘Y ¬˘©˘Ñ˘à˘j ,»˘æ˘Wƒ˘dG ô˘˘£˘˘b

¿ƒ˘æ˘Ø˘∏˘d Iô˘°üÑ˘dG á˘bô˘Ø˘d …Qƒ˘˘∏˘˘μ˘˘dƒ˘˘a

á˘æ˘eÉ˘˘ã˘˘dG á˘˘YÉ˘˘°ùdG ∂dPh á˘˘«˘˘Ñ˘˘©˘˘°ûdG

.AÉ°ùe

5 AÉ©HQC’G Ωƒj ´ƒÑ˘°S’G º˘à˘à˘î˘jh

Ωó≤jh ,»æWƒdG ô£b ìô°ùe ≈∏Yh ƒjÉe

≈∏Y GOôØæe ÉaõY º«°ùf »eÉ°S ¿ÉæØdG

…Qƒ∏μdƒa »æa ¢Vô˘Y ¬˘©˘Ñ˘à˘j ,Oƒ˘©˘dG

.á«Ñ©°ûdG ¿ƒæØ∏d Iô°üÑdG ábôØd

Gò¡a ô˘bÉ˘Y ICGô˘eÉ˘H ™˘ª˘°ùJ ¿CG

øμdh ,¬«∏Y ±QÉ©àeh ™FÉ°T ôeCG

ó˘˘°ù÷G AGõ˘˘˘LCG ó˘˘˘MCG ÜÉ˘˘˘°üj ¿CG

ô˘eCG Gò˘¡˘˘a ICGôŸG º˘˘MQ ÒZ º˘˘≤˘˘©˘˘H

Gòg ¿Éc GPEG kÉ°Uƒ°üN ,øé¡à°ùe

™˘˘ª˘˘°S π˘˘g ,π˘˘≤˘˘©˘˘dG ƒ˘˘˘g Aõ÷G

?zôbÉ©dG π≤©dG{ `H ºcóMCG

Öq`∏˘bCG É˘fCGh ¢ùeC’É˘H »˘˘æ˘˘dÉ˘˘g

ióMEÉH âjCGQ Ée RÉØ∏àdG äƒÁôH

ÚØ≤ãe ø˘e ,á˘«˘Hô˘©˘dG äGƒ˘æ˘≤˘dG

‘ ∑ƒjódÉc ¿ÉYQÉ°üàj Ú«HôY

∫É≤j Ée πbCG ô°TÉÑe ‘É≤K QGƒM

á˘˘«˘˘dõ˘˘g á˘˘«˘˘Mô˘˘˘°ùe ¬˘˘˘fEG ¬˘˘˘æ˘˘˘Y

´Gó˘°üH Ió˘gÉ˘°ûª˘c »˘æ˘˘à˘˘HÉ˘˘°UCG

É˘˘ª˘˘g ¿Gò˘˘∏˘˘˘dGh ¿É˘˘˘Ø˘˘˘≤˘˘˘ãŸG ,…ƒ˘˘˘b

,IóMGh á∏ª©d ¿É¡Lh ,á∏°üÙÉH

ÉÄ∏à‡ …QGƒMÓdG É˘ª˘gQGƒ˘M ¿É˘c

,Ò¡°ûàdGh á˘«˘bƒ˘°ùdG º˘FÉ˘à˘°ûdÉ˘H

z…QGƒMÓdG{ QGƒ◊G Gòg ∫ÓN øeh

á«gÉe øY ∫GDƒ°S »ægP ¤EG QOÉÑJ

?á«Hô©dG ÉæàaÉ≤K ‘ ΩÉ©dG QGƒ◊G

»˘à˘dG á˘≤˘˘jô˘˘£˘˘dG √ò˘˘g âfÉ˘˘c GPEG

º˘¡˘JGQGƒ˘M É˘fƒ˘Ø˘≤˘˘ã˘˘e É˘˘¡˘˘H ô˘˘jó˘˘j

…CGô˘dG ø˘e iCGô˘e ≈˘∏˘˘Yh Iô˘˘°TÉ˘˘Ñ˘˘e

ø˘˘WGƒŸG ô˘˘jó˘˘j ∞˘˘«˘˘μ˘˘a ,ΩÉ˘˘˘©˘˘˘dG

™˘˘e √QGƒ˘˘M §˘˘«˘˘°ùÑ˘˘dG »˘˘Hô˘˘©˘˘˘dG

!?ôNB’G

Éæ˘JÉ˘©˘ª˘à› ‘ ó˘Lƒ˘J π˘g

óLƒj πgh ?QGƒë∏d á¨d á«Hô©dG

ƒg øjCG ?…CGôdGh ôμØ∏d ájôM ∑Éæg

√ò˘˘˘g õ˘˘˘jõ˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘H ÚØ˘˘˘≤˘˘˘˘ãŸG QhO

ájô◊G áMÉ°ùe »g Éeh ,áaÉ≤ãdG

É˘˘æ˘˘à˘˘ª˘˘¶˘˘fCG ‘ á˘˘«˘˘WGô˘˘˘≤Áó˘˘˘dG

á«YÉªàL’G äGQƒ£àdGh á˘«˘Hô˘©˘dG

?ájOÉ°üàb’Gh

,Ò¨°üdG ÒÑμdG QhÉëj πg

πg ,Ò≤˘Ø˘dG »˘æ˘¨˘dG QhÉ˘ë˘j π˘gh

πg ,É¡àæHG ΩC’Gh ,¬æHG ÜC’G QhÉëj

ô˘jóŸGh √ò˘«˘˘ª˘˘∏˘˘J ¢SQóŸG QhÉ˘˘ë˘˘j

êhõ˘˘˘dG QhÉ˘˘˘ë˘˘˘j π˘˘˘g,¬˘˘˘˘Ø˘˘˘˘Xƒ˘˘˘˘e

QhÉëj πg ¬àeÉY óFÉ≤dGh,¬àLhR

!?√qôØμj ΩCG ∫É°†dG øeDƒŸG

√ò¡H »Hô©dG ∞≤ãŸG  ¿Éc GPEG

á˘˘«˘˘eC’G ø˘˘˘e á˘˘˘jhÉ˘˘˘°SCÉŸG IQƒ˘˘˘°üdG

QÉ˘μ˘˘à˘˘MG ¬˘˘à˘˘dhÉ˘˘ëÃ á˘˘jô˘˘μ˘˘Ø˘˘dG

Gò˘g ¿É˘c GPEGh ¬˘°ùØ˘æ˘d á˘≤˘«˘˘≤◊G

ICÉ˘˘˘˘˘˘Wh â– ìRô˘˘˘˘˘˘j ∞˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘ãŸG

πeÉ©àdG ‘ á«bƒØdGh á«ë£°ùdG

¿ƒμ«°S ∞«c ,∞∏àıG ôNB’G ™e

?ΩÉ©dG …CGôdG øjƒμJ ‘ k’Éq©a √QhO

ƒg »Hô©dG ¿É°ùfE’G ¿CGh kÉ°Uƒ°üN

,A»°T πc ¬àaô©e »Yqój ôNB’G

ÒZ ¢Só≤e ¬jód A»°T πc ¿CGh

≥◊G ∂∏àÁ ƒ¡a ¢TÉ˘≤˘æ˘∏˘d π˘HÉ˘b

¬Jô¶˘f ¿EG ∂dò˘H kGó˘cDƒ˘e ,≥˘∏˘£ŸG

ôNB’G »ØæJ ájOÉMCG Iô¶f QƒeCÓd

⁄ ¿EG{ ádƒ≤e ¤EG kÉªμàfi ,kÉeÉ“

πX ‘ z…ó°V âfCÉa »©e øμJ

¬˘Ñ˘˘°ü©˘˘Jh á˘˘«˘˘KGQƒ˘˘dG ¬˘˘JGQƒ˘˘°üJ

¬H iOCG ≈àM ,ôNB’G ≈∏Y ¬bÓ¨fGh

á≤JƒH ‘ ∫ƒNódG ¤EG ôμØdG Gòg

,™°VÉNh ™HÉJ IQÉ˘à˘a ,¢†bÉ˘æ˘à˘dG

ƒg ÚàdÉ◊G Éà∏μHh Oôªàe IQÉJh

∂∏J á˘é˘«˘à˘f á˘«˘fÓ˘≤˘©˘H ô˘μ˘Ø˘j ’

á«˘Ø˘FÉ˘£˘dGh á˘«˘∏˘Ñ˘≤˘dG á˘«˘Ñ˘°ü©˘dG

≈˘∏˘˘Y É˘˘¡˘˘WÉ˘˘≤˘˘°SEÉ˘˘H Ωƒ˘˘≤˘˘j »˘˘à˘˘dG

IQó≤dG √ó≤˘Ø˘J å«˘ë˘H ,ø˘jô˘NB’G

º«∏°ùdG πμ°ûdÉ˘H π˘eÉ˘©˘à˘dG ≈˘∏˘Y

≈∏˘Y ô˘NB’É˘H ¬˘aGÎYÉ˘H π˘«˘Ø˘μ˘dGh

á˘˘˘˘˘˘˘˘jô◊Gh IGhÉ˘˘˘˘˘˘˘˘°ùŸG ¢SÉ˘˘˘˘˘˘˘˘°SCG

ø˘Y çó˘ë˘à˘f É˘æ˘c GPEG,á˘jô˘μ˘˘Ø˘˘dG

…CGôdGh …CGôdG ájôMh á«WGô≤ÁódG

ÒZ øëf âbƒdG äGP ‘h ,ôNC’G

ÉæàYõf øY »∏îà∏˘d ø˘jó˘©˘à˘°ùe

!ôNB’G √ÉŒ ájOGóÑà°S’G

Éææ«H Éª«a QhÉëàf Éæc GPEGh

∞«c ∑ƒjódG ´Gô°U á≤jôW ≈∏Y

É˘fQhÉ˘ë˘j ¿CG Üô˘¨˘˘dG ø˘˘e Ö∏˘˘£˘˘f

»˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘dG QGƒ◊G äGhOCG äGò˘˘˘˘˘˘˘˘˘H

É˘˘æ˘˘à˘˘dhÉ˘˘W ≈˘˘∏˘˘Y É˘˘¡˘˘eó˘˘î˘˘à˘˘˘°ùf

?Éææ«H Éª«a Iôjóà°ùŸG

kÉÑÑ°S ÉfQGƒM Üƒ∏°SCG ó©j ’CG

øY ¬fGPBG Üô¨dG ≥∏¨j ¿C’ kÉ«aÉc

â°ùª˘˘g GPEG É˘˘ª˘˘æ˘˘«˘˘H É˘˘˘æ˘˘˘JGƒ˘˘˘°UCG

ó©≤Jh Ωƒ≤J É«fódG ¿EÉa π«FGô°SEG

?É¡∏LCG øe

GhDhÉ°SCG øe ™e ÉfQhÉ– ∞«c

á©ØæŸG »g Éeh ?ËôμdG Éæ«Ñf ¤EG

¿ÉjOC’G äGQGƒëH Éæ«dEG äOÉY »àdG

ΩÉY πc Ωƒ˘≤˘J »˘à˘dG äGQÉ˘°†◊Gh

?ôcòJ á«HÉéjEG èFÉàf ¿hóH

Éæ∏˘∏˘°T ø˘e êô˘î˘æ˘°S ∞˘«˘c

ÉæJô¶fh Éæ∏¡Lh ÉædƒªNh …ôμØdG

á«˘YÉ˘ª˘à˘L’G É˘æ˘à˘HGƒ˘Kh á˘jOÉ˘MC’G

¤EG,IÎ∏a IOÉYEG ¤EG êÉà– »àdG

äGP IójóL á«ª∏Y á˘jô˘μ˘a á˘Ä˘«˘H

á«Yô°T ócDƒj …ôμa »ª∏Y è¡æe

á˘˘æ˘˘°üî˘˘°ûdG ø˘˘Y kGó˘˘«˘˘©˘˘˘H AGQB’G

»àdG áKhQƒŸG QÉ˘μ˘aC’G ø˘Y kGó˘«˘©˘Hh

á≤∏£ŸG á≤«≤◊G á£jô°ûH ∞∏¨J

≈≤ÑJ »àdGh πjhCÉà∏d á∏HÉ≤dG ÒZh

äÉYÉæ˘≤˘dGh ô˘WC’G á˘°ù«˘Ñ˘M  IOÉ˘Y

?äÉÑKEG …CG ¿hO á«°üî°ûdG

á˘«˘aÉ˘°T äÉ˘HÉ˘LEG É˘˘fó˘˘Lh GPEG

òNCÉJ GPÉª∏a ..á∏Ä°SC’G ∂∏J πμd

 ?º≤©dG áØ°U Éæjód QGƒ◊G á¨d

‘ øªμJ Éæà∏μ°ûe ¿C’ πg

É˘fAGQBG ¿C’ ΩCG ,ô˘NBÓ˘d É˘æ˘ª˘¡˘˘a Ωó˘˘Y

á≤Ñ°ùŸGh áÑ∏©ŸG É˘fô˘¶˘f äÉ˘¡˘Lhh

ÉæJGQGƒM ‘ π°ü«ØdG »g ™æ°üdG

ó©ÑdG πc Ió«©Ñ˘dG á˘«˘£˘fõ˘«˘Ñ˘dG

áÄ˘«˘H âfÉ˘c GPEG,á˘«˘fÓ˘≤˘©˘dG ø˘Y

¬˘Ñ˘°T á˘«˘aÉ˘≤˘˘ã˘˘dG É˘˘æ˘˘JÉ˘˘©˘˘ª˘˘à›

ô˘jƒ˘æ˘à˘dGh ô˘μ˘Ø˘dG ø˘˘Y á˘˘≤˘˘∏˘˘¨˘˘æŸG

≈∏Y πª©J …QÉ°†◊Gh ÊÉ°ùfE’G

»Hô˘©˘dG ¿É˘°ùfE’G á˘«˘dÓ˘≤˘à˘°SG OCGh

Gò˘g ≈˘¶˘ë˘«˘°S ∞˘˘«˘˘c,ó˘˘¡ŸG ‘

á˘˘˘˘ª˘˘˘˘FÓŸG •hô˘˘˘˘°ûdÉ˘˘˘˘H ¿É˘˘˘˘°ùfE’G

?√qô°†–h √Qƒ£àd

¿CÉH ó≤àYCG âdR ’ kÉ«°üî°T

∑Qó˘dG ‘ ∫GRÉ˘e »˘Hô˘©˘dG π˘≤˘©˘dG

¿C’ ,QGƒ◊G á˘˘˘¨˘˘˘d ø˘˘˘e π˘˘˘Ø˘˘˘°SC’G

≥∏¨æJ á≤«≤ë∏d á˘jOÉ˘MC’G ¬˘à˘jDhQ

™e É˘¡˘H º˘q∏˘°ùe Ió˘MGh Iô˘μ˘a ≈˘∏˘Y

,√ô˘¡˘X AGQh ≥˘FÉ˘≤◊G »˘bÉ˘H »˘eQ

á«bÓWE’G ¤EG  ºμàëj Ée kÉÑdÉZ ƒ¡a

ôNB’G ™e ôeC’G á¨dh ájOGóÑà°S’Gh

.∞∏àıG

åMÉ˘˘Ñ˘˘dG ±ô˘˘©˘˘˘j - É˘˘˘æ˘˘˘b - ¢ùjQÉ˘˘˘H

‘ zÉ˘˘eQÉ˘˘a .∑ ¿GhÉ˘˘H { …ó˘˘æ˘˘¡˘˘dG ÒØ˘˘°ùdGh

zó˘æ˘¡˘dG ‘ ≈˘£˘°Sƒ˘dG á˘≤˘Ñ˘˘£˘˘dG{ ¬˘˘HÉ˘˘à˘˘c

√ò˘˘g ¢ùjQÉ˘˘Ñ˘˘˘H zOƒ˘˘˘°S{ QGO ø˘˘˘Y QOÉ˘˘˘°üdG

, IójóL á≤ÑW É¡fCG ≈∏Y √OÓH ‘ á≤Ñ£dG

á°ùªÿG ∫ƒ°üØdG ióe ≈∏Y ∂dP ìô°ûjh

øjhÉæ©dG πª–h ÜÉàμdG É¡æe ∞dCÉàj »àdG

∂dP{h z∫ƒ˘˘°UC’G ‘ åë˘˘Ñ˘˘dG{ :á˘˘«˘˘dÉ˘˘˘à˘˘˘dG

ó˘˘˘¡˘˘˘°ûŸG{h zIAGÈdG á˘˘˘jÉ˘˘˘¡˘˘˘f{h z¢SCÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘dG

.z¥ô£dG ¥ÎØe ≈∏Y{h z»∏NGódG

‘ ™≤j …òdG ¬HÉàc ‘ ∞dDƒŸG iôjh

…òdG πFÉ¡dG ¢Vƒ¡ædG AGQh ¿CG äÉëØ°U 310

É˘«˘°SÉ˘°SCG É˘cqôfi É˘«˘dÉ˘M ó˘æ˘˘¡˘˘dG √ó˘˘¡˘˘°ûJ

iôj »àdGh ,≈£°SƒdG á≤Ñ£dG ‘ πãªàj

ó°V »æWƒdG QôëàdG IÎa ‘ RôH ÉgQhO ¿CG

¿CG ¤EG GÒ°ûe .. ÊÉ˘£˘jÈdG QÉ˘ª˘˘©˘˘à˘˘°S’G

ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG ™∏£e ‘ á≤Ñ£dG √òg

ÜÉë°UCG øe áYƒª› iƒ°S qº°†J øμJ ⁄

äÉ˘£˘∏˘°ùdG º˘¡˘à˘˘Hqô˘˘b ø˘˘jò˘˘dG äGRÉ˘˘«˘˘à˘˘e’G

∂Ä˘dhCG ó˘jó˘ë˘à˘dÉ˘Hh ,É˘¡˘«˘dEG á˘«˘fÉ˘˘£˘˘jÈdG

‘ º¡ª«∏©J Gƒ≤∏J ób GƒfÉc øjòdG Oƒæ¡dG

.á«fÉ£jÈdG äÉ©eÉ÷Gh ¢SQGóŸG

™˘˘˘bGƒ˘˘˘dG ¿CG ∞˘˘˘˘«˘˘˘˘c ∞˘˘˘˘dDƒŸG ÚÑ˘˘˘˘jh

ió˘˘MEG π˘ q̆μ˘˘°ûj í˘˘˘Ñ˘˘˘°UCG »˘˘˘cÓ˘˘˘¡˘˘˘à˘˘˘°S’G

á≤Ñ£d á°UÉNh ,Oƒæ¡∏d á«eƒ«dG äÉ°SQÉªŸG

∑É˘æ˘g ∫Gõ˘J ’ ¬˘fCG ∂dP ,º˘¡˘æ˘e ø˘jQƒ˘°ù«ŸG

¿ƒ°û«©j øjòdG Oƒæ¡dG øe ÚjÓŸG äÉÄe

≠∏ÑJ πHÉ≤ŸÉH ø˘μ˘d ,ô˘≤˘Ø˘dG iƒ˘à˘°ùe â–

∂dP ‘ ÉÃ AÉ˘«˘æ˘ZC’G ¬˘≤˘˘Ø˘˘æ˘˘j É˘˘e á˘˘ª˘˘«˘˘b

øe ±É©°VC’G äGô˘°ûY ≈˘£˘°Sƒ˘dG á˘≤˘Ñ˘£˘dG

.ÚjOÉ©dG Oƒæ¡dG ¥ÉØfEG ∫qó©e

í˘°Tô˘e ¬˘Lƒ˘à˘˘dG Gò˘˘g π˘˘ã˘˘e ¿CG iô˘˘jh

G ∂dP , Qƒ£à∏dC≥aCG ‘ íÑ°üà°S óæ¡dG ¿

áÑJôŸG ‘ á˘eOÉ˘≤˘dG á˘æ˘°S Iô˘°ûY ¢ùªÿG

‘ ∑Ó¡à°S’G å«M øe á°ùeÉÿG á«ŸÉ©dG

á˘eó˘≤ŸG äGAÉ˘°üME’É˘H k’ó˘à˘°ùe .. ⁄É˘˘©˘˘dG

±ƒ°S AGôK ÌcC’G Oƒæ¡dG ¿CG ≈∏Y ∫óJ »àdG

Éjƒæ°S Q’hO QÉ«∏e  50 ≈∏Y ójõj Ée ¿ƒ≤Øæj

AGô°Th ôØ°ùdGh ÆGôØdG äÉbhCG AÉ°†b πLCG øe

á«gÉaôdG äÉéàæeh Ö«°SGƒ◊Gh äGQÉ«°ùdG

≥aCG ‘ qó©J ±ƒ°S ≈£°SƒdG á≤Ñ£dG ¿CGh ..

¿CGh ,áª°ùf ¿ƒ«∏e 583  ‹GƒM 2025 ΩÉY

ÉØ©°V  11`H ójõj ±ƒ°S A’Dƒg πNO ∫qó©e

.2007 ΩÉY ¤EG ¢SÉ«≤dÉH

á˘˘≤˘˘Ñ˘˘£˘˘dG ¿CG ¤EG ∞˘˘dDƒŸG »˘˘˘¡˘˘˘à˘˘˘æ˘˘˘jh

äGP ¿ƒμJ »c áë q°Tôe ájóæ¡dG ≈£°SƒdG

≈∏Y á°UÉN áeÉ©dG IÉ«◊G ‘ …õcôe ¿Rh

Gó˘°ùL É˘gQÉ˘Ñ˘à˘YÉ˘H »˘°SÉ˘«˘°ùdG iƒ˘˘à˘˘°ùŸG

ÈcCG Èà˘©˘J OÓ˘˘H ‘ Ó˘˘FÉ˘˘g É˘˘«˘˘HÉ˘˘î˘˘à˘˘fG

Gò˘¡˘H kGó˘cDƒ˘˘e .. ⁄É˘˘©˘˘dG ‘ á˘˘«˘˘WGô˘˘≤ÁO

‘ »∏NGódG êÉàfE’G ºXÉ©J ¿CG ¢Uƒ°üÿG

≈£°SƒdG á≤Ñ£˘dG á˘ë˘∏˘°üe ø˘e ƒ˘g ó˘æ˘¡˘dG

‘ π∏N ¤EG …ODƒj ób Ée ƒgh ¢UÉN πμ°ûH

òæe OÓÑdG ‘ ºFÉ≤dG »YÉªàL’G QGô≤à°S’G

.Oƒ≤Y

á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘K äÉ˘˘˘˘˘˘˘gÉŒG
(5354) Oó©dG Ω2010 ƒjÉe 1 âÑ°ùdG

QGƒMÓdG áaÉ≤K

Iƒ¡b ¿Ééæa

óæ¡dG ‘ ≈£°SƒdG á≤Ñ£dG ó°Uôj ÉeQÉa ¿GhÉH åMÉÑdG

á«Hô©dG áaÉ≤ãdG ≈∏Y áMhódG π°†ØH ±GÎYGh ÖM ádÉ°SQ ÉæàcQÉ°ûe :»ãjó◊G

 »Øë°üdG ô“DƒŸG ‘ »ãjó◊Gh áØ«∏N ∫BG }

ÉeQÉa } ±Ó¨dG

Ωƒ«dG »æWƒdG ô£b ìô°ùÃ »bGô©dG ‘É≤ãdG ´ƒÑ°SC’G äÉ«dÉ©a ìÉààaG

á«aÉ≤ã˘dGh á˘«˘HOC’G •É˘°ShC’G â«˘MCG

á˘«˘fÉ˘ã˘dG á˘jƒ˘æ˘°ùdG iô˘cò˘dG á˘jQƒ˘˘°ùdG

QGõ˘f …Qƒ˘°ùdG ô˘YÉ˘°ûdG π˘«˘Mô˘d Iô˘˘°ûY

á˘«˘eƒ˘μ◊G ∞˘ë˘°üdG äô˘°ûfh ,ÊÉ˘Ñ˘b

ôYÉ°ûdG øY ≥MÓeh äÉ°SGQO á°UÉÿGh

¬˘˘˘JÒ°ùe äÉ˘˘˘£fi Rô˘˘˘HCGh ¬˘˘˘˘JÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘Mh

¿CG ¤EG äQÉ˘°TCGh .á˘«˘aÉ˘≤˘ã˘dGh á˘«˘YGó˘˘HE’G

ÉKQEG ¬Ø∏N ∑ôJ ¿CG ó©H πMQ ÊÉÑb QGõf

,ÉHÉàc Ú°ùªN ≈∏Y OGR GÒÑc Éjô©°T

√É¡fCGh zAGôª°ùdG ‹ âdÉb{ ¿GƒjóH √CGóH

ø˘˘e á˘˘∏˘˘«˘˘Ñ˘˘b âfCGh ó˘˘MGh π˘˘˘LQ É˘˘˘fCG{ `H

ø˘e π˘≤˘à˘fG QGõ˘f ¿CG Ió˘cDƒ˘e ..zAÉ˘°ùæ˘dG

¥Qƒ˘dGh IQƒ˘ã˘˘dG ¤EG ¿ƒ˘˘∏ŸG ¥Qƒ˘˘dGh Ö◊G

.¬àª°S OGƒ°ùdG ¿Éc ™bGƒd QCÉãdGh ôªMC’G

´Éaó∏d OÉ˘≤˘æ˘dG ø˘e ó˘jó˘©˘dG iÈfGh

Ú°†aGQ √ô˘˘˘©˘˘˘°Th ÊÉ˘˘˘Ñ˘˘˘b QGõ˘˘˘˘f ø˘˘˘˘Y

É¡æeh ¬«dEG ¢†©ÑdG É¡¡Lh »àdG äÉeÉ¡J’G

º¶©˘e ¢Sô˘c É˘æ˘LÉ˘e Gô˘YÉ˘°T ¿É˘c ¬˘fCG

ø˘JÉ˘Ø˘e RGô˘HEGh ICGôŸÉ˘H ∫õ˘¨˘à˘∏˘d √QÉ˘©˘˘°TCG

QGõf ¿CG ≈∏Y ´ÉªLEG ∑Éæg ¿Éch Égó°ùL

¿Éc πH É¡æ«©H ICGôeG ó°ü≤j ⁄ ÊÉÑb

É¡fCG ≈∏Y ΩÉY πμ°ûH ICGôŸG ™e πeÉ©àj

á˘˘Hƒ˘˘°üÿGh ø˘˘Wƒ˘˘˘dGh á˘˘˘eƒ˘˘˘eCÓ˘˘˘d õ˘˘˘eQ

Iô˘˘˘e ∫hC’ ó˘˘˘FÉ˘˘˘°üb ô˘˘˘°ûf ”h .¢VQC’Gh

∞°ûμj áª¡e äÉëjô°üJh ,ÊÉÑb QGõæd

π©d .IójóL çGóMCGh øWGƒe øY É¡«a

∂H ΩOôe π«∏N ¿CG √ó«cCÉJ ÉgRôHCG øe

ájô©˘°ûdG ¬˘à˘Ñ˘gƒ˘e Öjò˘¡˘J ‘ º˘gÉ˘°S

¿CG ¤EG GÒ°ûe ,á˘˘jô˘˘˘©˘˘˘°ûdG ¬˘˘˘à˘˘˘≤˘˘˘FGPh

¬˘∏˘©˘L »˘Hô˘©˘dG ÜOC’Gh á˘¨˘˘∏˘˘dG ¢SQó˘˘e

≥˘jô˘W ≈˘∏˘Y á˘≤˘KGh äGƒ˘£˘î˘H Ωó˘˘≤˘˘à˘˘j

.ô©°ûdG áHÉàc

QGõf …hôj ,ÉãjóM ô°ûf ÜÉàc ‘h

∫hC’ ´GòoJ »àdG QGô°SC’G øe ÒãμdG ÊÉÑb

âŸCG »àdG á«Ñ∏≤dG áeRC’G ¿CG É¡æeh ,Iôe

IójóL áeRCG øμJ ⁄ ,¬JÉah ¤G äOCGh ¬H

Éª«¶Y AÉ˘à˘Ø˘à˘°SG âfÉ˘c π˘H ,Ö°ùë˘a

É©Lƒe AÉàØà°S’G ¿Éc ÉÃQh ,√ô©°ûd

¬˘fCÉ˘H ¬˘Ø˘°üj QGõ˘f ø˘μ˘dh ,É˘«˘μ˘«˘JÉ˘eGQOh

ó˘jó–h ,¥GQhC’G QGô˘≤˘d AÉ˘à˘Ø˘à˘°SG ¿É˘˘c

≈˘∏˘Y ¬˘©˘bƒ˘e ø˘jCG ±ô˘©˘j ≈˘à˘Mh QGhOC’G

.ô©°ûdG á£jôN

IôcGòdG ø°üM øY É¡YÉaO π°UGƒJ á«æWƒdG ó«°TÉfCÓd á«Hô©dG ábôØdG

»cÎdG ó«°ûæ∏d á«ëàdG »LõJh ..»Hô©dG øWƒ∏d »æ¨J ô£b ìô°ùe ÒgÉªL

ô˘£˘˘b ìô˘˘°ùe ¿G ∫ƒ˘˘≤˘˘dG ø˘˘μÁ

≈∏˘Y k’ƒ˘ªfi ¿É˘c ¬˘à˘eô˘H »˘æ˘Wƒ˘dG

äÉÑæ÷G CÓe ó°ûM §≤a ’ ,ó«°ûædG

¿ƒ˘∏˘ãÁ Gƒ˘°†Y 40 ¤G ¿ƒ˘©˘ª˘à˘°ùj

á«æWƒdG ó«°TÉfCÓd á«Hô˘©˘dG á˘bô˘Ø˘dG

⁄ ¿É˘ZCÉ˘H ∞˘à˘¡˘j ™˘«˘ª÷G ¿É˘c π˘H

‘ OGóLC’G ÉgOOôj

πH á«°VÉe á∏Môe

∫Gõ˘˘˘J ’h äó˘˘˘˘°ùL

á˘eC’ É˘«˘˘M GÒª˘˘°V

É¡∏˘Ñ˘≤˘à˘°ùe Ió˘MGh

.óMGh

äQÉàNG

á˘«˘Hô˘©˘dG á˘bô˘˘Ø˘˘dG

á«æWƒdG ó«°TÉfCÓ˘d

§°Sh ¢ùeCG AÉ°ùe

ÒÑ˘˘˘˘˘˘˘˘c ó˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ûM

»˘æ˘¨˘J ¿G ™˘bƒ˘à˘eh

»˘cÎdG ó˘«˘˘°ûæ˘˘dG

Gó˘«˘˘°ûf 18 §˘˘°Sh

∂dPh ,É˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Hô˘˘˘˘˘Y

âØbh »àdG Üƒ©°ûdGh ∫hó∏d Gôjó≤J

É˘˘jÉ˘˘°†≤˘˘dG √ÉŒ á˘˘aô˘˘°ûe ∞˘˘˘bGƒ˘˘˘e

âæZ ¿CG á˘bô˘Ø˘∏˘d ≥˘Ñ˘°Sh ,á˘«˘Hô˘©˘dG

ø˘μÁ É˘ª˘«˘a »˘∏˘jhõ˘æ˘Ø˘dG ó˘˘«˘˘°ûæ˘˘dG

‘ OOÎj kÉjƒØ˘Y π˘©˘a OQ É˘gQÉ˘Ñ˘à˘YG

ΩGÎM’G øμj …òdG »Hô©dG ´QÉ°ûdG

É˘ª˘˘¡˘˘Ø˘˘bGƒ˘˘e ‘ Úà˘˘dhó˘˘dG ÚJÉ˘˘¡˘˘d

≥◊G ¤G IRÉ˘˘˘ë˘˘˘æŸGh Iô˘˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘°ùŸG

Üô◊G º°†N ‘ É°Uƒ°üN »Hô©dG

´É£b ≈∏Y á˘«˘∏˘«˘FGô˘°S’G á˘«˘é˘ª˘¡˘dG

.IõZ

ÚeCG IOÉ˘©˘°S á˘«˘°ùeC’G ô˘°†Mh

∫BG ô°UÉf øH ∑QÉÑe áaÉ≤ãdG IQGRh ΩÉY

IOÉ˘©˘°Sh á˘Ø˘«˘˘∏˘˘N

á˘˘˘aÉ˘˘˘≤˘˘˘ã˘˘˘dG ô˘˘˘˘jRh

ô˘˘gÉ˘˘e »˘˘˘bGô˘˘˘©˘˘˘dG

Oó˘˘Yh »˘˘˘ã˘˘˘jó◊G

∂∏°ùdG AÉ°†YCG øe

.»°SÉeƒ∏HódG

ábôØdG âæZh

…ô˘£˘≤˘dG ó˘«˘°ûæ˘dG

™˘˘aQ øÃ É˘˘ª˘˘°ùb{

ó«˘°ûf{h zAÉ˘ª˘°ùdG

z…ô£≤˘dG ÜÉ˘Ñ˘°ûdG

ô˘YÉ˘°ûdG äÉ˘˘ª˘˘∏˘˘c

øH ∑QÉ˘Ñ˘e ï˘«˘°ûdG

ÊÉ˘˘˘K ∫BG ∞˘˘˘«˘˘˘˘°S

õjõ©dG óÑY ø◊h

zÉ¡HGô˘Jh É˘gÉ˘ª˘°ùH ∞˘∏˘MCG{h ,ô˘°UÉ˘f

…OƒæHC’G øªMôdG ó˘Ñ˘Y äÉ˘ª˘∏˘c ø˘e

z¬∏dG º˘°ùH{h π˘jƒ˘£˘dG ∫É˘ª˘c ø◊h

…ó˘ª˘M ≠˘«˘∏˘H ø◊h ô˘YÉ˘°ûdG äGò˘˘d

âæ˘Z π˘Ø˘«˘∏˘a ø˘jƒ˘NC’G ¿É◊CG ø˘˘eh

øe zQÉjódG IÉªM{ …Qƒ°ùdG ó«°ûædG

z»æWƒe{h ,∂«H ΩOôe π«∏N äÉª∏c

∂«˘∏˘Y{h ¿É˘bƒ˘W º˘«˘gGô˘HG ô˘YÉ˘°û∏˘˘d

»æWh{h ¢SƒeO º«∏◊ zΩÓ°ùdG »æe

øë˘f{h ,¿É˘bƒ˘W º˘«˘gGô˘H’ z‹ âfCG

‘{h ,…QƒÿG IQÉ˘˘°ûÑ˘˘d zÜÉ˘˘Ñ˘˘˘°ûdG

, á˘°ûjQ ƒ˘HG ô˘ª˘©˘˘d zóÛG π˘˘«˘˘Ñ˘˘°S

…ô˘˘î˘˘Ø˘˘d zÊÉ˘˘WhCG Üô˘˘©˘˘˘dG OÓ˘˘˘H{h

ó˘ª˘MC’ zÈcC’G ø˘Wƒ˘dG{h ,…OhQÉ˘Ñ˘dG

ó˘Ñ˘Y ó˘˘ªfi ø◊ π˘˘eÉ˘˘c ≥˘˘«˘˘Ø˘˘°T

ó˘ªÙ »˘cÎdG ó˘«˘°ûæ˘dGh ,ÜÉ˘gƒ˘dG

»˘cR ¿É˘ª˘ã˘Y ø◊ …ƒ˘°SQG ∞˘cÉ˘˘Y

¬˘∏˘dG ó˘˘Ñ˘˘©˘˘d zÈcCG ¬˘˘∏˘˘dG{h ,Qƒ‚hG
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 واحــــتــــوى بـــرنـــامـــج الــحــفــل الـــــذي قدمه 
الـــفـــرقـــة اإلعــــالمــــي حـــســـام عكاوي  عــضــو 
مـــن األناشيد  عــــدد كــبــيــر  كـــالـــعـــادة عــلــى 
إلـــى النشيد  الــعــربــيــة بــاإلضــافــة  الــوطــنــيــة 
التركي  للموقف  تقديرًا  التركي،  الوطني 
للقضايا  الــمــســانــد  والــشــعــبــي  الــحــكــومــي 
أثناء  ســـيـــمـــا  ال  واإلســـــالمـــــيـــــة،  ـــيـــة  ـــعـــرب ال
وبــعــد الـــعـــدوان اإلســرائــيــلــي عــلــى الشعب 

الفلسطيني في غزة.
وقــدمــت الــفــرقــة أنــاشــيــدهــا الــنــابــعــة من 
ـــنـــفـــوس األبــــيــــة حـــيـــث تـــضـــافـــر أداؤهــــــا  ال
المتقن مع أداء الجمهور الحماسي لتشكل 
الحناجر  نادرة وحدت  وفنية  حالة شعبية 
األمة  بأمجاد  الحاضرين  مــذكــرة  والقلوب 
ــخــلــيــج، عبر  ــعــربــيــة مـــن الــمــحــيــط إلــــى ال ال
أنــاشــيــد: أحــلــف بــســمــاهــا مــن كــلــمــات عبد 
الطويل،  كمال  وألحان  األبنودي  الرحمن 
الرحمن  عـــبـــد  كـــلـــمـــات  مــــن  الــــلــــه  وبــــســــم 
األبـــنـــودي وألـــحـــان بــلــيــغ حـــمـــدي، وحماة 
مردم  (الــســوري) من كلمات خليل  الــديــار 
فــلــيــفــل، وموطني  بـــك وألـــحـــان األخـــويـــن 
إبـــراهـــيـــم طوقان  (الـــعـــراقـــي) مـــن كــلــمــات 
ـــحـــان األخـــويـــن فــلــيــفــل، ووطـــنـــي أنت  وأل
لـــي مـــن كــلــمــات إبــراهــيــم طـــوقـــان وألحان 
ـــشـــبـــاب من  األخـــــويـــــن فـــلـــيـــفـــل، ونــــحــــن ال
الـــخـــوري وألـــحـــان األخوين  كــلــمــات بــشــارة 
فليفل، وفي سبيل المجد من كلمات عمر 
أبــو ريشة وألــحــان األخــويــن فليفل، وبالد 
العرب أوطاني من كلمات فخري البارودي 

وألحان األخوين فليفل.
لألناشيد  الـــعـــربـــيـــة  الــــفــــرقــــة  وســـجـــلـــت 
رائــعــة مــن خــالل دعوتها  مــبــادرة  الوطنية 
فليفل  (مــحــمــد  فليفل  األخــويــن  لــتــكــريــم 
وأحـــمـــد فــلــيــفــل) مـــن خـــالل جــمــال محمد 
فليفل، حيث قام سعادة السيد مبارك بن 
هدية  وتقديم  بتكريمه  خليفة  آل  ناصر 
الجيدة  إبــراهــيــم  السيد  قــدم  ــه، وكــذلــك  ل
الـــثـــقـــافـــي هدية  الـــجـــســـرة  نــــــادي  رئـــيـــس 
عن  تعبيرًا  فليفل  جمال  للسيد  تذكارية 
فليفل  لألخوين  واالحــتــرام  التقدير  مــدى 
العربية والوطن  اتهما الجليلة لألمة  وعطاء

الكبير. العربي 
في  مــعــبــرة  كلمة  فليفل  جــمــال  وألــقــى 
الــحــفــل شــكــر فــيــهــا قــطــر أمـــيـــرًا وحكومة 
وشعبًا على هذه اللفتة، كما شكر سعادة 
الــكــواري وزير  الــعــزيــز  الــدكــتــور حمد عبد 
باألمين  ممثًال  والــتــراث  والــفــنــون  الثقافة 
نـــــادي الجسرة  لــــلــــوزارة كــمــا شــكــر  ـــعـــام  ال
لهذا  الوطنية  لألناشيد  العربية  والــفــرقــة 

األخوين  مــســيــرة  فليفل  وســـرد  الــتــكــريــم، 
والفني  الــوطــنــي  بــالــعــطــاء  الــثــريــة  فليفل 
الكبيرة  للفنانة  اكتشافهما  إلـــى  مــشــيــرًا 
فـــيـــروز، وقــــال جــمــال فــلــيــفــل: لــم يقتصر 
األناشيد  عـــلـــى  فــلــيــفــل  األخــــويــــن  عـــطـــاء 
الوطنية بل امتد ألغاني الطفولة واألغاني 

والتربوية. والدينية  االجتماعية 
ذلك  بعد  برنامجها  الــفــرقــة  واصــلــت  ثــم 
بــعــدد مـــن األنــاشــيــد وكـــانـــت الــبــدايــة مع 
النشيد القطري ثم نشيد الشباب القطري 
سيف  بن  مبارك  الشيخ  كلمات  من  وهما 

ألـــحـــان عــبــد الــعــزيــز ناصر،  آل ثــانــي ومـــن 
تاله نشيد الوطن األكبر من كلمات أحمد 
الوهاب،  عبد  محمد  وألحان  كامل  شفيق 
التركي من كلمات محمد عاكف  والنشيد 
إرسوي وألحان عثمان زكي أونجور ونشيد 
الــلــه أكــبــر (الــلــيــبــي) مــن كــلــمــات عــبــد الله 
الشريف  مــحــمــود  ـــحـــان  وأل الـــديـــن  شــمــس 
وأغنية القدس للفنان صابر الرباعي وأداء 
أحـــمـــد عــنــانــي وصـــرخـــة ثـــائـــر مـــن كلمات 
خليفة،  مارسيل  وألــحــان  درويــش  محمود 
مــن كلمات علي  يــا وطــنــي  اخترتك  وإنــي 
يوسف فودة وألحان مارسيل خليفة وكوم 

الحجر من كلمات أسامة مسعود.
الـــدكـــتـــور عامر  الـــفـــرقـــة  وقــــــال رئـــيـــس 
ساهمت  لــقــد  الــمــنــاســبــة:  بــهــذه  شيخوني 
األناشيد الوطنية في إحياء روح المقاومة 
بالُدنا  كـــانـــت  عـــنـــدمـــا  خـــاصـــة  والــــــفــــــداء، 
تــحــت نــيــر اإلحـــتـــالل، فــفــي الــنــصــف األول 
مــن الــقــرن الــعــشــريــن كــانــت مــعــظــم أنحاء 
المغرب  في  فرنسا  محتلة:  العربي  الوطن 
والجزائر وتونس وسوريا ولبنان، وإيطاليا 
والسودان  مصر  في  وبريطانيا  ليبيا،  في 
وأجـــــزاء من  والـــعـــراق  واألردن  وفــلــســطــيــن 

نشطت  لــذلــك  مضيفًا:  الــعــربــيــة،  الــجــزيــرة 
مْت  الــشــعــوُب فــي مــقــاومــة االحـــتـــالل وقدَّ
الحرية  سبيل  فــي  التضحيات  مــن  كــثــيــرًا 
والفنانون  الــشــعــراُء  َم  فـــقـــدَّ واالســتــقــالل، 

الوطنية  األنـــاشـــيـــَد  الــكــفــاح  فـــتـــرة  خــــالل 
أثناء  الجماهير  مشاعر  ُتلهُب  كانت  التي 
أناشيُد  وانتشرْت  والــمــعــارك،  المظاهرات 
بــالدي، موطني،  بــالدي  االستقالل مثل: 

م..  خيِّ السجن  ظــالم  يا  المجد،  في سبيل 
مت أناشيد حماسية أثناء االعتداء  دِّ

ُ
كما ق

الــثــالثــي عــلــى مــصــر ســنــة 56 مــثــل نشيد 
والــلــه زمــــان يــا ســالحــي ونــشــيــد الــلــه أكبر 
وأغــنــيــة أنـــا الــنــيــل مــقــبــرة لــلــغــزاة، وانتشر 
نــشــيــد قــســمــًا بـــالـــنـــازالت الــمــاحــقــات أثناء 
ــثــورة الــجــزائــريــة فــي كــافــة أرجـــاء الوطن  ال
 النصف الثاني من القرن 

َّ
العربي، ولم يحل

العشرين إال وقد رحل االحتالل عن معظم 
أرجاء الوطن العربي، إال أن قلب الوطن في 
أكثر  استيطاني  الحتالل  خضع  فلسطين 
ظلمًا وشراسة، وسقطْت زهرة المدائن في 
قوى  وعـــادْت  الــجــائــرة،  العنصرية  ظلمات 
السودان  وتهديد  الــعــراق  الحــتــالل  الظلم 
أجزاُء  تــزال  وال  العربي  والخليج  والصومال 
من سورية ولبنان تحت االحتالل، فظهرْت 
الفلسطينية  الــمــقــاومــة  وأنــاشــيــد  أشـــعـــار 
اد  َمها محمود درويش وتوفيق زيَّ التي قدَّ
ومارسيل  قعبور  وأحــمــد  الــقــاســم  وسميح 
خليفة وجوليا وفرقة األرض، وُعدنا إلحياء 
مــــن جــــديــــد، وتابع  أنـــاشـــيـــد االســـتـــقـــالل 
األناشيد  إحــيــاِء  فكرة  انطلقْت  شيخوني: 
الــوطــنــيــة الــعــربــيــة مـــن مــديــنــة حــلــب في 
عبد  الدكتور  يد  على   2001 سورية سنة 
العربي  المفكر  حفيد  الكواكبي  الرحمن 
األصــيــل عــبــد الــرحــمــن الــكــواكــبــي صاحب 
كــتــاب "طــبــائــع االســـتـــبـــداد" وكـــتـــاب "أم 
الــقــرى" وتــأســســْت فــرقــة الــجــالء لألناشيد 
الــوطــنــيــة فــي حــلــب، وبــــدأْت بتعليم هذه 
األناشيد وإحياِء عدة حفالت كل عام في 
عيد الجالء وفي المناسبات الوطنية، وفي 
بداية عام 2007 قمنا في قطر بتأسيس 
الــفــرقــة الــعــربــيــة لــألنــاشــيــد الــوطــنــيــة التي 
ضـــمـــْت عـــنـــاصـــَر مـــن عــــدة جـــالـــيـــات عربية 
أناشيدنا  مـــن  الـــهـــام  ـــتـــراث  ال هــــذا  إلحـــيـــاء 
من  تَجمعنا كفرقة  وقد  العربية،  الوطنية 
الهواة، بأعمار امتدْت بين سن العاشرة إلى 
ومهندسين  طالبًا  وشملْت  السبعين  سن 
محاولة  فــي  وأســاتــذة،  وإعالميين  وأطــبــاء 
لنشر هذا العمل التطوعي النبيل من حلب 
مثل  ندعوكم إلنشاء  ونحن  الــدوحــة،  إلــى 
الفرقة شبابًا ونساء ورجاًال وأطفاًال،  هذه 
نــشــر هذه  فـــي  وأْن تــشــاركــونــا االهـــتـــمـــام 
معنا  تشتركوا  وأْن  األجيال  عبر  األناشيد 
ــتــآلــف وحِب  الــتــضــامــن وال إحــيــاء روِح  فــي 
الوطن وإذكاِء روِح التضحية والفداء ألنها 
واالنتماَء  الوطني  الــشــعــوَر  تــدعــم  أناشيد 
النبيل، وتقوي اإلحساس باللفظ الصحيح 

الجميلة.  للغتنا 
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الــعــراقــي ضمن  الثقافي  األســبــوع  فعاليات  الــيــوم  تنطلق 
احتفالية الدوحة عاصمة للثقافة العربية 2010 وكان سعادة 
الدكتور ماهر الحديثي وزير الثقافة العراقي قد عقد مساء 
أمس مؤتمرا صحفيا بحضور سعادة مبارك بن ناصر آل خليفة 
األمــيــن الــعــام لــــوزارة الثقافة والــفــنــون والــتــراث للحديث عن 
فعاليات األسبوع الذي تستمر فعالياته حتى 5 مايو مشتمًال 

على العديد من الفعاليات.
وتحدث وزير الثقافة العراقي في المؤتمر عن أوجاع وهموم 
الثقافة العراقية قائال ان هجرة جماعية حدثت عقب احتالل 
العراق لكثير من العراقيين ســواء مثقفون أو أنــاس عاديون 
بسبب األوضــاع االمنية المتردية وأضــاف: اننا كنا ننظر من 
نوافذ بناية وزارة الثقافة ونرى الموت والقتل ولكننا واجهنا 
كل هذا من خالل اقامة ايام ومهرجانات ثقافية للتقريب بين 
الشيعة والسنة مثل تلك التى عقدت فى مدينتى الفلوجة 
والصدر. ولفت الحديثي الى صعوبة العمل الثقافي فى جو 
كانت تقطع فيه الرقاب دون اى مبرر ووجه حديثه لمثقفي 
العراق بحجة  اذا كنتم قد تركتم  المهجر قائال:  العراق فى 
الــتــهــديــد بالقتل فــقــد انــتــهــت هـــذه االمور  االســتــهــداف أو 

وسيواجهكم فى العراق ما يواجه كل سكانها.
وأكد د. الحديثي أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر 

بها العراق اال اننا نحرص على المشاركات الثقافية الخارجية 
والتى من خاللها نحافظ على الهوية العراقية ونؤكد حرصنا 
على اإلتيان بما يعكس الزخم الثقافي الذي يزخر به وطننا 
الدوحة،  عاصمتها  واحـــدة  ثقافة  أبناء  أننا  ويؤكد  العربي، 
واختتم بالقول: إن الثقافة هي الحصن والسد المانع، الذي 
يجعل العرب متضامنين يستطيعون مواجهة التحديات ذات 
الطابع العالمي، فالثقافة العربية هي ثقافة جامعة وراسخة، 

أساسها لغتنا العربية، وعقيدتنا اإلسالمية.
وكان معالي الدكتور ماهر الحديثي قد وصل إلى الدوحة 
امس وكان في استقباله سعادة مبارك بن ناصر آل خليفة 
األمين العام لــوزارة الثقافة والفنون والتراث والدكتور جواد 
الهنداوي سفير جمهورية العراق بدولة قطر والسيد عبدالله 
العام  والمنسق  القطرية  الكتب  دار  ادارة  مــديــر  األنــصــاري 
لألسبوع الثقافي العراقي والسيد ناصر علي السعدي رئيس 
لجنة العالقات العامة باحتفالية الدوحة.. وفور وصولة لمطار 
الدوحة الدولي قــال: إن روابــط قويه تجمعنا مع دولــة قطر 
والــصــديــق سعادة  االخ  مــع  قوية  عالقة شخصية  وتربطني 
الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزيــر الثقافة والفنون 
والتراث ودائما ما تكون هناك لقاءات تنسيقية بيننا على 
يتعلق  خــاصــة فيما  واســالمــيــة  اجتماعات عربية  أي  هــامــش 
بقرارات اختيار العواصم الثقافية العربية واإلسالمية، وأضاف 
إننا وبكل فخر تابعنا ونتابع االحتفاالت والفعاليات والحراك 

الثقافي الكبير الذي تقوم به الدوحة التي اثبتت للكل ومنذ 
الثقافة  عاصمة  لقب  على  ان تحصل  انها تستحق  البداية 
العربية بــجــدارة ومــا نتابعه ونشاهده أمــر أكثر مــن رائــع ولم 
نشاهد له مثيال في األسابيع الثقافي العربية الماضية. وقال 
انه من الواجب علينا في العراق ان نأتي مهنئين ومباركين 
مشاركين إلخواننا القطريين احتفاالت عاصمتهم الدوحة في 
احتفالها وكرنفالها الثقافي تحت شعار الثقافة العربية وطنا 
والدوحة عاصمة.. وأضــاف: إننا تابعنا تسابق الدول العربية 
الــدوحــة ونحن أيضا كــان من  في إقامة أسابيع ثقافية في 
واجبنا ان نحضر ونقدم نماذج وان كانت قليلة عن الثقافة 
الــعــراق وهــو عــرض من شقين احدهما  والفن والحضارة في 
تاريخي ومــوغــل فــي الــقــدم واآلخـــر معاصر مــن شتى وجوه 
الثقافة اليماننا الحقيقي بان العالقات الثقافية هي أساس ما 
تنهض عليه مختلف العالقات األخرى بين البلدان الشقيقة 
والصديقة. وقال إننا جئنا ونحمل في قلوبنا كل الحب لقطر 
أميرا وشعبا مع دعواتنا القلبية ان يواصل هذا البلد نهضته 
الشاملة المباركة وان يحفظ الله هذه االرض الطيبة بعيدا عما 
اعترى بلدنا العراق منذ اعوام وان تنعم الدوحة هذه المدينة 
الــعــريــقــة بــاخــتــيــارهــا عــاصــمــة للثقافة الــعــربــيــة.. واضــــاف ان 
العواصم العربية كانت عبارة عن جزئيات من اللوحة الثقافية 
الكبيرة والمتكاملة ويمكن القول وبثقة ان تفاصيل اللوحة 

وجزئياتها اكتملت في الدوحة. 

آل خليفة استقبل د. الحديثي 
بمطار الدوحة أمس

األمين العام لوزارة الثقافة لدى استقباله الوزير العراقي

آل خليفة ود. الحديثي في مقدمة الحضور

انطـــالق األســبوع الثقـــافي العراقي اليوم

عبد اهللا الحامدي

أحيت الفرقة العربية لألناشيد الوطنية مساء أمس أمسية 
وطنية رائعة بحضور جمهور حاشد مأل مسرح قطر الوطني حتى 
أن عددًا كبيرًا من الجمهور لم يتمكن من دخول الصالة، وكان 

في مقدمة الحضور سعادة مبارك بن ناصر آل خليفة األمين 
العام لوزارة الثقافة والفنون والتراث، ومعالي الدكتور ماهر 

الحديثي وزير الثقافة العراقي والدكتور جواد الهنداوي السفير 
العراقي بالدوحة والدكتور رياض عصمت السفير السوري 

بالدوحة والدكتور إبراهيم اإلبراهيم األمين العام للتخطيط 
التنموي والدكتور سيف الحجري نائب رئيس مؤسسة قطر 

للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والسيد إبراهيم الجيدة رئيس 
نادي الجسرة الثقافي االجتماعي باإلضافة إلى عدد كبير من 

الشخصيات الثقافية واإلعالمية، حيث يأتي حفل هذا العام ضمن 
فعاليات الدوحة عاصمة للثقافه العربية 2010 وبرعاية نادي 

الجسرة الثقافي االجتماعي.

15 متابعات

بحضور رسمي وشعبي حاشد بمسرح قطر

الفرقة العربية تلهب حماس الجمهور بأناشيدها الوطنية

إبراهيم الجيدة يسلم هدية نادي الجسرة لجمال فليفل

الفرقة العربية لألناشيد الوطنية

 األمني العام لوزارة 
الثقافة ورئيس
 نادي الجسرة 

يكرمان «فليفل» 
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افتتاح ا�سبوع الثقافي العراقي الليلة بفيلم وثائقي وعرض فني شعبي

رعاية  تحت   :] الدوحة- 
حـــضـــرة صـــاحـــب الـــســـمـــو الــشــيــخ 
حــمــد بـــن خــلــيــفــة آل ثــانــي أمــيــر 
احتفاالت  وضمن  المفدى  البالد 
للثقافة  عاصمة  بــالــدوحــة  الــبــالد 
العربية ٢٠١٠ واستمرارا لألسابيع 
الــثــقــافــيــة الــعــربــيــة الــنــاجــحــة تبدأ 
الـــيـــوم الــســبــت فــعــالــيــات األســبــوع 
يستمر  الـــــذي  الـــعـــراقـــي  الــثــقــافــي 
الجاري  مايو   ٥ األربعاء  يوم  حتى 
الكثير  تــقــديــم  خـــالل  مــن  وذلــــك 
من الفعاليات الثقافية في أماكن 
مركز  مثل  الــدولــة  مــن  متفرقة 
ســــــوق واقـــــــف لـــلـــفـــنـــون ومـــســـرح 
الثقافي  والــصــالــون  الوطني  قطر 
مجمع  وسينما  الدوحة  وكورنيش 
عن  التجاري.ونيابة  الــالنــدمــارك 
ســـعـــادة وزيــــر الــثــقــافــة والــفــنــون 
والــــتــــراث ســـعـــادة الـــدكـــتـــور حمد 
يفتتح  الــــكــــواري  عــبــدالــعــزيــز  بـــن 
ســعــادة الــســيــد مــبــارك بــن ناصر 

وزارة  عــــــام  أمــــيــــن  خــلــيــفــة  آل 
رسميا  والــتــراث  والفنون  الثقافة 
األســـــبـــــوع الــــعــــراقــــي مــــع ســـعـــادة 
وزير  إبراهيم  دللي  ماهر  السيد 
الــثــقــافــة الـــعـــراقـــي بــمــســرح قطر 
عرض  أوالً  سيتم  حيث  الــوطــنــي 
العراق  حــضــارة  عــن  وثائقي  فلم 
وكـــنـــوزهـــا الــثــقــافــيــة ومــخــزونــهــا 
األدبـــــي وإنــتــاجــهــا الــفــنــي ثـــم بعد 
ذلــــك ســتــقــوم الـــفـــرقـــة الــقــومــيــة 
بتقديم  الشعبية  للفنون  العراقية 
من  راقــصــة  غنائية  فنية  لــوحــات 
الــفــن الــعــراقــي الــشــعــبــي األصــيــل.
ــــجــــدول الــــــذي أعــــده  وبـــحـــســـب ال
برئاسة  االحتفالية  شــؤون  مكتب 
فإن  عاشير  يــوســف  أحــمــد  السيد 
فعالياته  سيفتتح  العراقي  األسبوع 
الـــيـــوم الــســبــت بــافــتــتــاح مــعــارض 
الكتاب  ومعرض  البصرية  الفنون 
للفنون  واقــــف  بــمــركــز  الــعــراقــي 
والنصف  السادسة  الساعة  وذلــك 

مــســاء ثــم يــبــدأ االفــتــتــاح الرسمي 
بمسرح  الثامنة  الساعة  تمام  فــي 
قــطــر الــوطــنــي بــكــلــمــة مـــن وزيـــر 
دللي  مــاهــر  د.  الــعــراقــي  الــثــقــافــة 
مبارك  األستاذ  وسعادة  إبراهيم 
عــام  أمــيــن  خليفة  آل  نــاصــر  بــن 

فيلم  عـــرض  ثــم  الــثــقــافــة،  وزارة 
يتبعه  العراق  حضارة  عن  وثائقي 
العراقية  القومية  للفرقة  عــرض 
اليوم  يشهد  الشعبية.بينما  للفنون 
الثاني الموافق األحد ٢ مايو قراءة 
شــعــريــة لــلــشــاعــر حـــامـــد الـــــراوي 

والـــشـــاعـــر مــــــروان عـــــادل حــمــزة 
الساعة  الثقافي  بالصالون  وذلــك 
الــســادســة والــنــصــف مــســاء، يتبعه 
عــــرض فــيــلــم "الـــســـيـــد الــمــديــر" 
بــســيــنــمــا الــــالنــــد مـــــــارك الـــســـاعـــة 
الــســابــعــة مـــســـاء، ثـــم عــــرض ثــان 

الشعبية  للفنون  القومية  للفرقة 
على مسرح قطر الوطني في تمام 

الساعة الثامنة مساء.
مسرحية حقل االحالم

وفـــــي الــــيــــوم الـــثـــالـــث لــألســبــوع 
ـــعـــراقـــي فــــي الـــدوحـــة  الـــثـــقـــافـــي ال

يعرض  مــايــو   ٣ االثنين  والــمــوافــق 
بسينما  الـــزقـــاق  فـــي  بــيــوت  فــيــلــم 
الـــالنـــد مـــــارك الـــســـاعـــة الــســادســة 
والـــنـــصـــف ثــــم عـــــرض مــســرحــيــة 
حقل األحالم بمسرح قطر الوطني 
يشهد  بينما  مساء  الثامنة  الساعة 
لفرقة  غنائية  أمسية  واقــف  سوق 
ــبــغــداديــة وهـــي فــرقــة  الــجــالــغــي ال
لــلــمــقــامــات الــعــراقــيــة الــمــعــروفــة 
وتـــقـــدم أغـــــان تــراثــيــة فــلــكــلــوريــة 

وذلك تمام الساعة التاسعة مساء.
قراءات شعرية وجلسة نقدية

وفـــــي الــــيــــوم الــــرابــــع الـــمـــوافـــق 
الــثــالثــاء ٤ مــايــو يــقــدم الــصــالــون 
للشاعر  شعرية  قـــراءات  الثقافي 
ــفــقــيــر، وجــلــســة نــقــديــة  مــنــعــم ال
تشهد  بينما  الـــفـــواز،  عــلــي  للناقد 
"يــوم  فيلم  مـــارك  الــالنــد  سينما 
آخـــــر" الـــســـاعـــة الــســابــعــة مــســاء، 
وتقدم دار األزياء العراقية عرض 
أزيــــــاء يــمــثــل الــثــقــافــة الــعــراقــيــة 

بــعــرضــه لــلــحــقــب الــزمــنــيــة الــتــي 
قطر  مسرح  على  الــعــراق  بها  مر 
ــــوطــــنــــي، يـــتـــبـــعـــه عــــــرض فــنــي  ال
للفنون  البصرة  لفرقة  فلكلوري 
الــشــعــبــيــة وذلــــك الــســاعــة الــثــامــنــة 

مساء.
اليوم الخامس واالخير

والختامي  الخامس  اليوم  وفي 
الــمــوافــق األربــعــاء ٥ مــايــو ستكون 
الـــفـــعـــالـــيـــات عـــلـــى مــــســــرح قــطــر 
الـــوطـــنـــي، فــفــي الــســاعــة الــثــامــنــة 
مساء يقدم حفل الختام الذي يبدأ 
الــعــراق  جمهورية  لسفير  بكلمة 
بـــالـــدوحـــة وكــلــمــة األمـــيـــن الــعــام 
والتراث،  والفنون  الثقافة  لــوزارة 
ومــــــن ثــــم يـــتـــم تــــبــــادل الـــهـــدايـــا 
العراقي  الجانبين  من  التذكارية 
والــــقــــطــــري، ثــــم يـــقـــدم الــفــنــان 
على  مــنــفــردا  عــزفــا  نسيم  ســامــي 
العود، يتبعه عرض فني فلكلوري 

لفرقة البصرة للفنون الشعبية.

ضمن احتفاالت الدوحة

مشهد من الفنون الشعبية العراقية األمين العام في استقبال وزير الثقافة العراقي بالصالة الوزارية

ـــــــــغـــــــــي الـــــــبـــــــغـــــــداديـــــــة ــــــــصــــــــرة واجلـــــــــال ــــــــب ــــــة (حـــــــــقـــــــــل األحـــــــــــــــــــــــالم) وعــــــــــــــــــــروض فــــــلــــــكــــــلــــــوريــــــة لـــــــفـــــــرقـــــــة ال مــــــســــــرحــــــي

آل خليفة :ا�سبوع الثقافي العراقي إضافة كبيرة الحتفالية الدوحة

نحمل من بغداد رسالة إعجاب
 وحب وتقدير للثقافة القطرية

كتب - مصطفي عبد المنعم:

والــتــراث  والــفــنــون  الثقافة  وزارة  رعــايــة  تحت 
وبحضور سعادة السيد مبارك بن ناصر آل خليفة 
األمــيــن الــعــام عــقــد أمـــس ســعــادة الــدكــتــور ماهر  
صحفيا  لقاء  العراقى  الثقافة  وزير  ابراهيم  دللي 
العراقي،  الثقافي  األســبــوع  فعاليات  عن  للحديث 
عاصمة  بتتويجها  الـــدوحـــة  احــتــفــاالت  إطـــار  فــي 
للثقافة العربية، والذي يبدأ من اليوم الموافق اول 
على  ويشتمل  مايو،   ٥ حتى  فعالياته  وتستمر  مايو 
من  عدد  اللقاء  حضر  كما  الفعاليات،  من  العديد 
وحضر  والــتــراث،  والفنون  الثقافة  وزارة  قيادات 
الدكتور  بالدوحة  العراقي  السفير  سعادة  المؤتمر 

جواد هنداوى.
وتـــحـــدث وزيــــر الــثــقــافــة الــعــراقــي عـــن أوجـــاع 
جماعية  هجرة  ان  قائال  العراقية  الثقافة  وهموم 
العراقيين  من  لكثير  العراق  احتالل  عقب  حدثت 
االوضـــاع  بسبب  عــاديــيــن  انـــاس  أو  مثقفين  ســـواء 
نوافذ  من  ننظر  كنا  اننا  وقــال:  المتردية  االمنية 
ولكننا  والقتل  الموت  ونــرى  الثقافة  وزارة  بناية 
واجهنا كل هذا من خالل إقامة أيام ومهرجانات 
تلك  مــثــل  والــســنــة  الــشــيــعــة  بــيــن  للتقريب  ثــقــافــيــة 
والصدر.ولفت  الفلوجة  مدينتى  فى  عقدت  التى 

كانت  جو  فى  الثقافى  العمل  صعوبة  الى  ابراهيم  
حديثه  ووجــه  مبرر  أي  دون  الــرقــاب  فيه  تقطع 
قد  كنتم  إذا  قــائــًال:  المهجر  فــي  الــعــراق  لمثقفي 
تركتم العراق بحجة االستهداف أو التهديد بالقتل 
فقد انتهت هذه االمور وسيواجهكم فى العراق ما 
بتقديم  وشقاؤها.ووعد  أمنها  سكانها  كل  يواجه 
اســـبـــوع عـــراقـــي مــتــمــيــز وقــــال مــنــذ أن اخــتــيــرت 
عدتنا  نعد  ونحن  العربية  للثقافة  عاصمة  الدوحة 
ــهــذا الـــحـــدث الــثــقــافــي الـــهـــام ووجــــه جـــل الــشــكــر  ل
الشيخ  المفدى  البالد  أمير  السمو  صاحب  لحضرة 
حمد بن خليفة آل ثاني وسمو ولي عهده االمين، 
وقال لم نأت الى الدوحة لنعرض ثقافتنا العراقية 
العراق  من  تهنئة  بطاقة  حاملين  جئنا  بل  فقط 
رسالة  أيضاً  ونحمل  وشعبا،  قيادة  قطر  دولة  الى 
بالثقافة  وإعــجــابــاً  وتــقــديــراً  اعــتــرافــاً  تتضمن  حــب 

القطرية.
وصرح أن األسبوع الثقافي العراقي سوف يعمل 
الفلكلورية  حلتها  في  العراقية  الثقافة  إبــراز  على 
الجانب  خــالل  من  العراق  عن  تعبر  التي  الشعبية 
الفنية،  الــفــرق  مــن  الــعــديــد  فــي  المتمثل  الجمعي 
إلـــى ابــتــعــاد بــرنــامــج الــفــعــالــيــات عــن الفن  مــشــيــراً 
فردية  وكفاءة  موهبة  على  يعتمد  الذي  الشخصي 

أكثر مما يعتمد على حضارة وثقافة العراق.

وزير الثقافة العراقي خالل مؤمتر صحفي:

االمين العام ووزير الثقافة العراقي أثناء المؤتمر الصحفي

فرقة ا�ناشيد العربية الوطنية تتألق 
أمس  شهد   :  ] الدوحة- 
مسرح قطر الوطني أمسية فنية 
فرقة  أحيتها  وطنية  موسيقية 
بقيادة  الوطنية  العربية  األناشيد 
الــمــايــســتــرو شــــادي، وقـــد حضر 
الحفل سعادة األمين العام لوزارة 
السيد  والــتــراث  والفنون  الثقافة 
خــلــيــفــة،  نـــاصـــر بـــن مـــبـــارك آل 
وعــــــدد مــــن أصــــحــــاب الـــســـعـــادة 
سفراء العديد من الدول العربية 
ــفــرقــة  ـــبـــيـــة، وقــــدمــــت ال واألجـــن
عــــــددا مــــن األغــــانــــي واألنـــاشـــيـــد 
ثم  فليفل،  األســاتــذة  تلحين  من 
فليفل  جــمــال  الــمــهــنــدس  تــكــريــم 
األخــويــن  ودروع  هــدايــا  ليتسلم 
وزارة  وقدمت  األساتذة،  فليفل 
هدية  والــتــراث  والفنون  الثقافة 
ــا  وتـــكـــريـــم مــــن جــانــبــهــا عــرفــان
ـــــذي قـــدمـــه األخـــويـــن  بــــالــــدور ال
فـــلـــيـــفـــل لـــلـــمـــوســـيـــقـــى الـــعـــربـــيـــة 
والــوطــنــيــة، وقـــد ســلــم الــتــكــريــم 
سعادة  فليفل  جــمــال  للمهندس 
السيد ناصر بن مبارك آل خليفة 
أمين عام وزارة الثقافة والفنون 
والتراث، كما قدم نادي الجسرة 
االجتماعي بدوره هدية وتكريم 
لــفــلــيــفــل قــدمــه الــســيــد إبــراهــيــم 
ادارة  مجلس  رئيس  نائب  خليل 
نادي الجسرة، كما قدمت فرقة 
درعــا  الوطنية  العربية  االنــاشــيــد 
فليفل،  لألخوين  تقديراً  تذكاريا 
ــــم تــــحــــدث الـــمـــهـــنـــدس جــمــال  ث
فــلــيــفــل مـــوجـــهـــا عـــمـــيـــق شــكــره 
لــســمــو أمــيــر الــبــالد عــلــى جــهــوده 
والفنون  الثقافة  لدعم  المستمرة 
فــــي الــــوطــــن الـــعـــربـــي كـــمـــا قـــدم 
عــمــيــق امــتــنــانــه لـــــوزارة الــثــقــافــة 
حمد  الدكتور  سعادة  في  ممثلة 
بن عبد العزيز الكواري، وسعادة 
األمـــيـــن الـــعـــام الــســيــد خــلــف بن 
كــذاك  وشــكــر  خليفة،  آل  نــاصــر 

الوطنية  العربية  االناشيد  فرقة 
وهــي  الــعــربــيــة  اللفتة  هــذه  عــلــى 

إحياء ذكرى االخوين فليفل.
وتــفــاعــل الــجــمــهــور الــــذي مأل 
جـــنـــبـــات مـــســـرح قـــطـــر الــوطــنــي 
ــــوطــــنــــي لــــدولــــة  ـــشـــيـــد ال ـــن مـــــع ال
قــــطــــر "قــــســــمــــا" ومـــــــع أغـــنـــيـــة 
وطـــنـــي حــبــيــبــي الـــوطـــن األكـــبـــر، 
ثــــم قـــدمـــت الـــفـــرقـــة كـــنـــوع مــن 
للموقف  والــعــرفــان  الشكر  أنـــواع 
القضية  مــع  المتضامن  الــتــركــي 
للنشيد  متميزا  غناء  الفلسطينية 
أداء  ــتــركــي، واســتــمــر  الــوطــنــي ال
الفرقة المدهش لينال استحسان 

الحضور. جميع 
يذكر أن فكرة إحياء األناشيد 
الــوطــنــيــة الــعــربــيــة انــطــلــقــت من 
مــديــنــة حــلــب فـــي ســـوريـــة منذ 
حــــوالــــي ســـبـــع ســــنــــوات عـــلـــى يــد 
الكواكبي  عــبــدالــرحــمــن  الــدكــتــور 
حــفــيــد الــمــفــكــر الــعــربــي األصــيــل 
صاحب  الــكــواكــبــي  عــبــدالــرحــمــن 
كتاب طبائع االستبداد وكتاب أم 

القرى.
األناشيد  فرقة  تأسيس  وبعد 
الــــوطــــنــــيــــة فــــــي حـــــلـــــب، بــــــدأت 
بــتــعــلــيــم هــــذه األنـــاشـــيـــد وإحــيــاء 
عـــدة حــفــالت كــل عـــام فــي عيد 
الوطنية  المناسبات  وفي  الجالء 
واالجــــتــــمــــاعــــيــــة، وشـــمـــلـــت فــي 
أعمارهم  امتدت  اجياال  نشاطها 
مـــــن ســـــن الــــعــــاشــــرة الــــــى ســن 
طالبا  جوقتها  وضمت  الثمانين، 
ومهندسين  وأساتذة  ومحامين 
وجميعهم  دين،  ورجال  وأطباء 
المحترفين  غير  من  الهواة  من 
لـــفـــنـــون الـــمـــوســـيـــقـــى والــــغــــنــــاء، 
الوطن  حب  على  اجتمعوا  وإنما 
األمة  هذه  الى  األصيل  واالنتماء 

العريقة.
وفــي   ٢٠٠٧ عـــام  بــدايــة  وفـــي 

مــــحــــاولــــة لـــنـــشـــر هـــــــذا الـــعـــمـــل 
الــتــطــوعــي الــنــبــيــل والــجــمــيــل من 
حـــلـــب الـــــى الـــــدوحـــــة قـــــام أحـــد 
حمل  الـــذي  حلب  فــرقــة  أعــضــاء 
مــعــه الــــى الـــدوحـــة ذلــــك الــحــس 
الفني  والشغف  العربي  الوطني 
الــثــقــافــي وهــــو الـــدكـــتـــور عــامــر 
فرقة  بتأسيس  قـــام  شــيــخــونــي، 
عدة  من  عناصر  ضمت  مماثلة 
إلحياء  تحمست  عربية  جاليات 
أناشيدنا  من  المهم  التراث  هذا 
تجمعت  وقــد  العربية،  الوطنية 
ـــــهـــــواة، بـــأعـــمـــار  كـــفـــرقـــة مــــن ال

ــعــاشــرة الــى  امـــتـــدت بــيــن ســـن ال
ســـن الــســبــعــيــن، وشــمــلــت طــالبــا 
ومـــهـــنـــدســـيـــن ورجــــــــال أعـــمـــال 
وأطـــبـــاء وإعــالمــيــيــن وأســـاتـــذة، 
وقـــد أقــامــت الــفــرقــة فــي الــعــام 
برعاية  حفالتها  أولــى  الماضي 
مــســتــشــفــى حـــمـــد الـــطـــبـــيـــة حــث 
الحفلة  تلك  فــي  الــفــرقــة  قــامــت 
بأداء ستة عشر نشيدا وطنيا كان 

صداها جيدا لدى الحاضرين.
وتــــــــدربــــــــت الـــــفـــــرقـــــة حـــتـــى 
خمسة  حـــوالـــي  أداء  عــلــى  اآلن 
وعـــشـــريـــن نـــشـــيـــداً وطـــنـــيـــاً مــن 

عــــدة بـــلـــدان عــربــيــة مــثــل قطر 
والعراٍق  ومصر  وسورية  ولبنان 
وفــلــســطــيــن ولــيــبــيــا والـــجـــزائـــر 
والــســودان، وذلــك تحت اشــراف 
وقـــيـــادة الــفــنــان االســـتـــاذ شــادي 
فــــوزي وهــــو مــايــســتــرو الــفــرقــة 
وعــــازف الــعــود، وبــمــشــاركــة كل 
اســكــنــدرانــي  محمد  الــفــنــان  مــن 
عثمان  والمهندس  الغيتار  على 
والمهندس  االيــقــاع  على  ستيتة 
أنــــــس عـــــكـــــاوي عــــلــــى الــــقــــانــــون 
والطالب الجامعي طارق عكاوي 

على العود والبزق.

في حفل حماسي حضره أمني عام وزارة الثقافة

االمين العام وضيوف الوزارة في مقدمة الحضور

فرقة االناشيد العربية تشدو على مسرح قطر

السيد  ســعــادة  رحـــب   :] الدوحة- 
مبارك بن ناصر آل خليفة أمين عام وزارة 
والـــتـــراث بــســعــادة السيد  والــفــنــون  الــثــقــافــة 
العراقي  الثقافة  وزير  إبراهيم  دللي  ماهر 
في  المشارك  العراقي  الــوفــد  أفـــراد  وكــافــة 
األســبــوع الــثــقــافــي ضــمــن فــعــالــيــات الــدوحــة 

الثقافة العربية. عاصمة 
وقــــال ســعــادتــه إن الـــعـــراق بــلــد حــضــارة 
وثــقــافــة وعــلــم وفــن وريــــادة ونــحــن نفخر 
أرض  على  بيننا  العراقيين  اإلخــوة  بتواجد 

قطر الخير والحب والسالم ونأمل إن ينعم 
واألمن  بالسلم  العراق  في  وأشقاؤنا  إخواننا 
وهم يستحقون ذلك ويستحقون منا جميعا 
ألنهم  وندعمهم  ونساندهم  معهم  نقف  أن 
في  والمسلمين  للعرب  االستراتيجي  العمق 
الثقافي  المجال  ومنها  المجاالت  مختلف 

الذي نتحدث عنه اليوم.
تعودنا  كما  الدوحة  إن  سعادته  وأضــاف 
نفتح  ان  الــعــلــيــا  قــيــادتــنــا  مــن  وبــتــوجــيــهــات 
قــلــوبــنــا وأذرعـــتـــنـــا الســتــقــبــال كـــل األشـــقـــاء 

العراقيين  بــاإلخــوة  بــالــك  فــمــا  واألصـــدقـــاء 
وما لها العراق من مكانة تاريخية وثقافية 
ال يــجــهــلــهــا أحـــــد، ومــــا االســــبــــوع الــثــقــافــي 
الــعــراقــي فـــي الـــدوحـــة إال نــقــطــة فـــي بحر 
العراقية ورغم  العراقية والحضارة  الثقافة 
أواكد  فإنني  واأللــم  والمعاناة  الظروف  كل 
مميزا  سيكون  العراقي  االسبوع  أن  للجميع 
الثقافية  لألسابيع  وكبيرة  جديدة  وإضافة 
الدوحة  ليالي  ضمن  أقيمت  التي  العربية 

عاصمة الثقافة العربية.




