
 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 أوباما: عقبات «هائلة.. ضخمة.. كبيرة» أمام السالم في الشرق األوسط.

  ـ لو سمعت حمامة السالم تصريحك النتحرت على أقرب شجرة.
 

 تقرير: أداء «خافت» للبورصة قبل عيد األضحى.
  ـ مو اللون األخضر في البورصة چنه ليت أباجورة «خفيف» بس األحمر شاب 

 أبواللطف  واحد٢٤ ساعة چنه كشافات مخفر.

 كالم مباشر

 فيصل عبدالعزيز الزامل
 Faisalalzamel@yahoo.com 

 اإلتقان في الحج.. واإلحسان في األمر كله
 اإلتقـــان هو القاســـم املشـــترك بني 
مناســـك احلج كلها، وهو أيضا املشهد 
العام ملشـــاريع تطوير مناطق املشاعر 
املقدسة، ففي األولى يلتزم الناس مبوعد 
دقيق لإلفاضة مـــن عرفات، مع حلظة 
الغروب تسيل حشود املاليني وال يتقدم 
فرد واحد على هـــذه اللحظة، وبنفس 
الدقة توجه تلك املاليني حصاة اجلمرات 

نحو هدف ثابت، وتالحظ تتابع النســـك حتى الوصول إلى 
التحلل من اإلحـــرام، هذا اإلتقان تراه في تنفيذ مشـــاريع 
عمالقة شـــملت: «حلوم األضاحي، مسارات الطرق، منشآت 
اجلمرات، وســـائط النقل احلديثة والبنية التحتية لتوفير 
املياه والكهرباء والصرف الصحي.. الخ» القاســـم املشترك 

بينها جميعا هو اإلتقان.
  هذا املكســـب العظيم هل ميكن أن يصاحبنا بعد احلج، 
في أنفسنا إذا عملنا وفي دولنا إذا أدارت شؤوننا؟.. اإلتقان 
شـــيء رائع جدا، وعكسه قانون «مشي حالك»، فقد جاء في 
احلديث الشـــريف «إن اهللا كتب اإلحســـان على كل شيء»، 
ولهـــذا أعجبني عامل تركي في مطعم مبكة املكرمة، اختلف 
مع صاحب املطعم حول حلم الشاورما الذي يقدمه للزبائن، 
ففي آخر الليل يبقى شيء يســـير على النار، أمره صاحب 
املطعم بأن يضعه في الثالجة ليضيفه إلى حلم اليوم التالي 
فرفض قائـــال «ال أغش الناس».. أصر صاحب املطعم عليه 
بلهجة غاضبـــة «هذا محلي وأنا آمرك» فقال العامل التركي 
«خذ هذه املريولة»، وانصـــرف تاركا العمل، ولم يقل «أكل 
عيش».. ناداه صاحب احملل وتراجع عن عناده، فقال العامل 
«ســـوف أحرص على أال يزيد شيء من اللحم بحسب حجم 
الطلـــب املعتاد، ولكن إذا زاد فســـيوزع على الفقراء، وهو 
شيء بسيط جدا ال يكفي ٣ أشخاص، ولكن أن أغش الناس، 

ال».. وافق الرجل.
  حكيـــت هذه القصـــة ألحد األصدقاء من أهـــل مكة فقال 
«أزيدك» وتابع قائال: «بقرب بيتي حالق تركي يقضي وقتا 
في قص شـــعري وترتيبه، قلت له اختصر، أي شيء يكفي 
«فقال لي» املرة القادمة اذهب إلى حالق آخر ال يقوم بعمله 

كامال، بالنسبة لي هذه هي طريقتي في العمل».
  كل عام وأنتم بخير مع اإلتقان.. واإلحسان في األمر كله.

< < <  
  كلمة أخيرة:

  س. اشرح قوله تعالى (الذي أحسن كل شيء خلقه).
  ج. قال عالم التشريح الفرنسي موريس بوكاي في كتابه 
«العلم بني القرآن والتـــوراة واإلجنيل».. عن اآلية الكرمية 
(ثم من مضغة مخّلقة وغير مخّلقة)... «..ويتدرج بدء عمل 
احلـــواس بنفس الترتيب الذي جاء في القرآن الكرمي، وكما 

يعرفها علماء التشريح اليوم». 
  س. كيف؟

  ج. تبدأ حاســـة الســـمع في العمل عند اجلنني، وبعدها 
بأسبوعني أو ٣ تبدأ حاسة البصر، وآخرها حركة هو القلب، 
بنفس الترتيب الذي جاء في اآلية الكرمية عن تخلق اجلنني.. 

(وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة).
 

 محطات

 سامي عبداللطيف النصف
 samialnesf١@hotmail.com 

 مصر حلواني.. الكويت نفساني
 يقال إن مصر بناها حلواني، لذا قدم شعبها 
شـــربات، الكويت على األرجـــح بناها طبيب 
نفساني لكثرة العقد النفسية املتفشية فيها 
والتي تعكس ظواهر عدة منها كثرة املشاكل في 
العمل وتفشي حاالت الطالق وسرعة الغضب 

واألزمات السياسية التي ال تنتهي.
< < <  

  أصـــدرت جمعيـــة األطباء النفســـيني في 
الواليات املتحدة نتائج دراسة قامت بها اجلمعية أثبتت خاللها 
أن األزمة االقتصادية زادت من تفشـــي األمراض النفســـية وأن 
النساء أكثر انفتاحا وبنسبة ٢٨٪ من الرجال باإلشكاالت النفسية 
التي يتعرضن لها مما يســـاعد على معاجلتها، بينما يسود على 
الرجال ظاهرة اإلنـــكار واملكابرة فيبقى املرض دون عالج حتى 

يقع الفاس بالراس.
< < <  

  وهناك في منطقتنا خلط واضح وفاضح بني املرض النفسي 
الذي يحتاج إلى عالج من قبل دكاترة مختصني يتضمن جلسات 
عالج هادئة وأدوية طبية مجربة، واالعتقاد باملقابل بتلبس املريض 
النفســـي باجلن والعفاريت التي يتم إخراجها بالتف والصراخ 
الهستيري واستخدام العصي التي تنتهي في بعض األحيان مبوت 
املريض من شـــدة الضرب كما حدث مؤخرا في السعودية حيث 
يعتقد املعالج اجلاهلـ  الذي قد تكون له أساســـا ميول ســـادية 
جتعله يسعد باألذى والتعذيبـ  أن من يتلقى الضرب هو اجلني 

وليس الضحية اجلالس أمامه.
< < <  

  ولو أدخلت كلمة JINN على «اليوتيوب» لرأيت بعض املمارسات 
العجيبة إلخراج اجلن من مرضى مسلمني ومسيحيني واتباع العديد 
من الديانات القدمية األخرى مما يدل على ان األمراض النفسية 
التي ينكرها البعض قدمية قدم التاريخ وأن تغيير الصوت والهيئة 

والشكل داللة على املرض النفسي ال على العفريت الالإنسي.
< < <  

  آخر محطة: في العام ١٩٤٩ عقد في لندن مؤمتر فلســـطني الذي 
رعته احلكومة البريطانية وحضرته ٣ دول عربية منها املتوكلية 
اليمنية التي مثلها األمير ســـيف اإلسالم وكان املترجم الدكتور 
املصري أحمد فريد الرفاعي، أتى الدور على األمير سيف االسالم 
فقال إن ســـبب مشكلة فلســـطني هو العفاريت املسلطة عليهم، 
فترجمها املترجم احلصيف للغة اإلجنليزية بأن ســـيف اإلسالم 
يقول إن سبب اإلشكال هو قلة االنفتاح والتواصل بني األطراف 
املعنية، ثم أضاف سيف اإلسالم أن احلل هو بالبخور وإحضار 
املختصني إلخراج العفاريت حتى يتصالح أهل فلسطني واليهود، 
فترجمها املترجم بأن حل اإلشكال هو بخلق فرص عمل واالهتمام 
بالتعليم ومحاربة البطالة، ثم التفت املترجم الى األمير املصري 
محمد عبداملنعم طالبا منه ان يســـكت ســـيف اإلسالم كونه ال 
يســـتطيع مواصلة الترجمة الكاذبة، انتهى اإلشكال بزعل سيف 
اإلسالم وتركه لندن الى باريس، وعندما سأل مندوبو الصحافة 
البريطانية د.الرفاعي عن ســـبب غضب األمير وتركه االجتماع 
أجابهم بأن سموه يرفض أن يساوم على حقوق العرب، وصدرت 
الصحف اإلجنليزية في اليوم التالي على صدر صفحاتها «أمير 
اليمـــن ال يقبل التفاوض في حقوق العرب» ويبقى من يســـأل: 

كيف ضاعت فلسطني؟!

 البقاء هللا 

 مواقيت الصالة 

 ٥٫٥٣  الفجر 
 ٦٫١٦  الشروق 

 ١١٫٣٤  الظهر 
 ٢٫٣١  العصر 

 ٤٫٥١  المغرب 
 ٦٫١٢  العشاء 

 حمد فيصل جمعان العدواني ـ ٢٣ عاما ـ الرجال: 
ديوان العداوينـ  العمريةـ  ت: ٩٩٤٧٤٢٣٤، 
النساء: إشبيليةـ  ق٢ـ  ش٢١٩ـ  منزل ٣٨ـ  
ت: ٦٥١٦٧٧٧٧ ـ الدفن التاسعة صباحا.

  نورة محمد مرضي العازمي ـ ٣ سنوات ـ الرجال: 
املنقفـ  ق٣ـ  ش٤ـ  م٢٩ـ  ت: ٦٦٢٢٢٨٧٢، 
النساء: علي صباح السالم ـ ق٢ ـ ش٢٦ 

ـ م١٨. 

 واشنطن ـ أ.ش.أ: قال إيفان 
وليامـــز أحد مؤسســـى موقع 
«تويتـــر» للتواصل االجتماعى 
على االنترنت «إن شركته جترى 
محادثات مع املوقع األول للتواصل 
االجتماعى في العالم «فيس بوك» 
بشأن إمكانية قيام شراكة وتعاون 

بني املوقعني».
  ونفـــى وليامـــز أن تكـــون 
الشـــركة بصدد جمع تبرعات 
ومســـاعدات، مؤكدا أن شركته 
لديها رأســـمال كبير ولن تقوم 

بجمع التبرعات.
  وأضاف «أن للشـــركة أمواال 
البنـــوك»، رافضا  فـــي  وفيرة 
اإلفصاح عما إذا كانت الشـــركة 
تناقش قضايا التمويل مع شركات 

استثمارية.
  جتدر اإلشـــارة إلى أن هناك 
أكثر من ١٧٥ مليون مســـتخدم 

 عراك بين كلبين يوقع قتيًال و٥ جرحى «تويتر» يطلب شراكة «فيس بوك»
 دمشقـ  يو.بي.آي: لقي شخص حتفه بطلق ناري وأصيب ٥ آخرون 
في مشاجرة جماعية بقرية شمال غرب العاصمة السورية دمشق بني 
مجموعة من رعاة األغنام وحراس مزرعة دواجن بســــبب عراك بني 
كلبني. ونقل موقع محطة أخبار سورية االلكتروني اخلاص امس ان 
سبب املشاجرة التي وقعت األربعاء املاضي في قرية «عكوبر» شمال 
غرب دمشق يعود الى أن العراك بني الكلبني استدعى من أحد الرعاة 
ضرب كلب مزرعة الدواجن، ما دفع عمال املزرعة للدفاع عن كلبهم.

  ونشــــب عراك باأليدي تغلب فيه عمال املزرعة على الرعاة الذين 
طلبــــوا النجدة من ذويهم من بلدة رنكوس احلدودية مع لبنان فهب 
أهالي القريــــة للدفاع عن رعاتهم وكلبهم ووصلــــت تعزيزات تقدر 

بحوالي ٢٠ رجال مدججني بأسلحة نارية.
  وأضــــاف ان حراس مزرعة الدواجــــن الذين ينحدرون من منطقة 
املالكية في محافظة احلســــكة شمال شرق سورية طلبوا النجدة من 
حراس مزارع دواجن أخرى لنصرة أبناء منطقتهم وكلبهم ونشــــبت 
املعركة وأطلق احد الرعاة النار على عمال مزارع الدواجن وقتل الشاب 

فواز احلسني (٣٢ عاما) على الفور وجرح ٥ آخرين.
  ونقل شــــهود عيان ان السلطات املختصة قامت بتطويق املنطقة 
وإلقاء القبض على حوالي ٣٠ شخصا بينما مت إسعاف ٥ جرحى وهم 
من عمال مزارع الدواجن الى مستشــــفى السيدة في منطقة صيدنايا 

ومستشفى ابن النفيس في مدينة دمشق. 

ملوقـــع تويتر الـــذي يتخذ من 
سان فرانسيسكو مقرا له، وهو 
واحد من أكثر خدمات التواصل 
االجتماعـــي علـــى االنترنـــت 

شعبية.
  وبدأت الشـــركة التي تسمح 

ملســـتخدميها بنشـــر رســـائل 
قصيرة من ١٤٠ حرفا ملجموعات 
مـــن األصدقاء جهودا في اآلونة 
األخيرة لتحقيق عائدات من خالل 
إعالنات خاصة تظهر في أماكن 

معينة من خدمتها.

 سيجار تشرشل األخير 

 لقطة جماعية لزينب مع عدد من حضور حفل خطوبتها  زينب أبنة هيفاء وهبي تقطع قالب كيك خطوبتها مع خطيبها  

 وكاالت: قامت مجلة «سيدتي» في عددها 
األخير بنشر صور حلفل خطبة زينب ابنة 
الفنانة هيفاء وهبي بعدما سربها الى املجلة 
أحد حضور احلفل، وهي الصور التي وصفتها 
املجلة بأنها «أولى الصور احلقيقية واحلديثة 

البنة هيفاء وهبي».
  وجاء نشر الصور احلصرية خالل حتقيق 
شامل أجرته املجلة عن الفنانات اليسا وهيفاء 
ونانسي عجرم في حتقيق يتعلق بحياتهن 

االجتماعية بعيدا عن النشاط الفني.
  ونقلت املجلة في حتقيقها: يبدو أنه 
موسم الثالثي اليسا وهيفاء ونانسي عجرم 
بامتياز، ولكن ليس في مجال النشاط الفني 

امنا العائلي واخلاص. فنانســـي عجرم 
التي اكدت حملها في الشـــهر الثالث ولم 
تتكتـــم االمر، معربة عن انها أخفت خبر 
احلمل أوال عن والدتها خوفا من ان تلومها 
على االسراع في هذه اخلطوة، ألن طفلتها 
االولى لم تزل صغيرة. أما هيفاء وهبي فقد 
تبني ان سفرها االخير واملتكرر للواليات 
املتحدة االميركيـــة كان بهدف اخلضوع 
لعملية تلقيح اصطناعي بعد مضي اكثر 
من ســـنة على زواجها من دون اجناب، 
وكانت هيفاء قد عبرت اكثر من مرة عن 
رغبتها في االجناب وحتقيق حلم االمومة 
الذي لم يكتمل في املرة االولى وســـادته 

الكثير من املشاكل التي أدت الى حرمان 
هيفاء من ابنتها زينب وعدم استمتاعها 

بأمومتها حتى اليوم.
  وقد تردد خبــــر حمل هيفاء وهبي بعد 
خضوعهــــا للعملية املذكورة، في حني نفى 
احد املقربني منها جناح العملية، مؤكدا ان 
هيفاء ليست حامال، لكنها خضعت لعملية 
تلقيح اصطناعي لم تسفر عن نتيجة ايجابية. 
ومــــن املصادفة ان يبرز خبــــر خطبة ابنة 
هيفاء زينب في الوقت الذي حكي فيه عن 
احتمال ان تصبح هيفاء أما للمرة الثانية. 
وهذا ما قد يشرع االبواب مجددا امام عدة 
احتمــــاالت لعل أبرزها احتمال اللقاء بينها 

وبني ابنتها بعد انتقالها في املســــتقبل الى 
كنف الزوج الذي قد ال يرى مانعا من رؤية 
هيفــــاء وهبي البنتهــــا، وبالتالي تكون قد 
فتحت صفحة جديــــدة تعوض هيفاء عما 

فاتها من حرمان من أمومتها.
  وبقي مــــا تردد عن احتمال زواج قريب 
الليسا من رجل األعمال الليبي طارق ختوني 
دون ان يصدر نفي أو تأكيد مباشر من اليسا 
حول صحة اخلبر. وكانت اليسا قد عبرت 
في مقابلتها االخيرة في مجلة «ســــيدتي» 
عن مدى انفتاحها وتطلعها الى الزواج من 
دون أن حتدد أو تشــــير الى وجود عالقة 

جدية في حياتها.

 األميركيون يعتقدون أن الزواج..عفى عليه الزمن! الصور الحقيقية األولى البنة هيفاء وهبي في خطبتها

 .. و٨ ماليين أميركي فكروا في االنتحار العام الماضي

 مدير مدرسة يقتحم منزل طالبين غابا لمرضهما

 واشنطنـ  أ.ش.أ: أظهر تقرير جديد ملركز «بيو» 
للبحوث األميركى ومجلة التامي األميركية أن عددا 
متزايدا من األميركيني يعتقدون أن الزواج فى طريقه 

إلى أن يصبح شيئا عفى عليه الزمن.
  وأشار التقرير إلى أن حوالي ٤ من بني كل ١٠ 
أميركيني يشكلون نسبة حوالى ٣٩٪ من األميركيني 
يعتقدون أن الزواج لم يعد ضروريا في مجتمع 

اليوم.
  ولفت إلى أن األميركيني األكثر فقرا أقل إقباال 
على الزواج مـــن ذوي التعليم اجلامعي والدخل 
اجليد، رغم أن معدالت الزواج آخذه في االنخفاض 

على مستوى الواليات املتحدة في جميع الفئات 
االجتماعية واالقتصادية.

  وقال الباحثـــون «إن تغير املوقف من الزواج 
أثر على األســـر األميركية، حيث ان واحدا من كل 
ثالثة أطفال تقريبا يعيشون مع أحد الوالدين أو 

مع اآلباء أو األمهات غير املتزوجني.
  ومع ذلك، فقد أكد األميركيون الذين شاركوا في 
االستطالع انهم أكثر تفاؤال بشأن مستقبل الزواج 
وتكوين األســـر في الواليات املتحدة من تفاؤلهم 
بشأن مستقبل االقتصاد أو النظام التعليمي في 

البالد. 

 واشنطنـ  أ.ش.أ: كشفت دراسة علمية نشرت 
في واشنطن النقاب عن ان ثمانية ماليني اميركي 
فكرواـ  بشكل جادـ  في االنتحار في العام املاضي 
الســـباب مختلفة. وذكرت شبكة «فوكس نيوز» 
االخبارية االميركية ان واحدا من كل خمسة بالغني 
اميركيني تعرضوا لنوبـــات مختلفة من املرض 

العقلي في العام املاضي.
  واوضحت نتائج الدراسة ان اغلب من تعرضوا 
المراض عقلية في العام املاضي لم يتلقوا العالج 
الالزم، وذلك طبقا لنتائج هذه الدراسة التي اجرتها 

ادارة خدمات املرض العقلي االميركية.

  وكشفت الدراسة ايضا عن ان ٤٥ مليون اميركي 
تعرضوا لنوبـــة من نوبات املرض العقلي خالل 
عام ٢٠٠٩، وان هذه النوبات تراوحت بني االكتئاب 
احلاد الى الشـــروع في االنتحار، مشيرة الى ان 
اربعة من كل عشرة ممن تعرضوا لهذه النوبات 

تلقوا العالج.
  وخلصت الدراســـة الى وجود صلة قوية بني 
االصابة بنوبات املرض العقلي وتعاطي الكحوليات 
واملخدرات عالوة على زيادة احتماالت التعرض 
لنوبات من املرض العقلي بني العاطلني عن العمل 

باملقارنة بغيرهم من العاملني. 

 نيويورك ـ ســـي.ان.ان: حتقق شرطة مدينة 
نيويورك األميركية في مالبســـات اقتحام مدير 
إحدى املدارس ملنزل شقيقني من طالب املدرسة، 
بعد إعالمهما اإلدارة بأنهما لن يستطيعا االلتحاق 
بالدوام الرسمي بسبب مرضهما في ذلك اليوم. 
وقالت الشرطة إن املدير إيرنست جاكسون عثر 
على الطالبني نائمني في سريريهما بسبب إصابتهما 
باملرض، وحاول إرغامهما على النهوض للذهاب إلى 
املدرسة. وقال أحد رجال الشرطة، بيتر غرازيانو: 
«إن ذلك كان هدف جاكسون األساسي من الذهاب 
إلى منزل الطالبني، وما نحقق به حاليا هو فيما 

إذا كان جاكســـون قد دخل عنوة إلى املنزل، أم 
أنه قد سمح له بالدخول». من جهته، رفع والد 
الطالبني، مايكل ديكواترو، دعوى قضائية ضد 
مدير املدرســـة متهما إياه بالدخـــول عنوة إلى 
املنـــزل من دون احلصول على أي إذن. ولم يتم 
اإلعالن عن تفاصيل هذه الدعوى. فالطالبان لم 
يخبرا والدهما مبا حصل في ذلك اليوم ســـوى 
بعد أسابيع عدة، مما دفعه إلى نوبة من الغضب، 
وأجبره على إبالغ الشرطة مبا حصل. ولم ميكن 
الوصول إلى املدير جاكسون للتعليق على هذه 

احلادثة.

 سيجار تشيرشل «األخير»
  للبيع في مزاد 

 لندنـ  بريطانياـ  يو.بي.آي: سيعرض مزاد 
كريستي في لندن للبيع السيجار األخير لرئيس 
الوزراء البريطاني األسبق ونستون تشيرشل 
وعلبته املصنوعة من جلد التمســـاح أواخر 

الشهر اجلاري.
  وقالت صحيفة ديلي اكسبريس الصادرة 
اخلميس إن العلبة من طراز كارتييه وتتسع 
ألربعة من الســـيجار واهدتها إلى تشيرشل 
زوجته كلمنتاين في العام ١٩٣٤ ومت العثور 
عليها مع الســـيجار بعد وفـــاة رئيس وزراء 

بريطانيا زمن احلرب.
  واضافت أن تشيرشـــل اســـتخدم العلبة 
باســـتمرار وبعد وفاته في العام ١٩٦٥ قامت 
أرملته باعطائها حلارســـه الشخصي املفتش 

سيريل ديفيز.
  وسيطرح مزاد كريستي السيجار وعلبته 
مع ثالث رســـائل من تشيرشـــل إلى املفتش 
ديفيز للبيع في الثالثني من نوفمبر اجلاري 
ويتوقع أن تباع بـ ٦٠٠٠ جنيه استرليني أي 

ما يعادل نحو ١٠ آالف دوالر. 

 استبعاد الشاعر الكويتي فيصل الهمالن 
  من مسابقة «أمير الشعراء»  

 أبوظبي ـ وكاالت: كشـــف مدير 
أكادميية الشعر في أبوظبي وعضو 
اللجنة العليا ملسابقة أمير الشعراء 
الشاعر سلطان العميمي عن استبعاد 
الشاعر الكويتي فيصل الهمالن، وذلك 
لتجاوزه شروط املسابقة التي سبق 
وأبدى التزامه بها، وذلك أثناء مقابلة 
التحكيم، وتابع «لقد  أعضاء جلنة 
انتهى أعضاء جلنة التحكيم من مقابلة 
الشعراء الـ ١٥٠ ومت اختيار ٤٠ شاعرا 
وستعمل اللجنة على معاودة مقابلة 
الشعراء الـ ٤٠ ليتم اختيار ٢٠ شاعرا 

للمشاركة في احللقات املباشرة للمسابقة التي ستبدأ في ديسمبر 
املقبل». واعتبر د.علي بن متيم عضو جلنة حتكيم املســـابقة «أن 
املسابقة في دورتها احلالية تشتمل على الكثير من التغييرات التي 
تسهم في االرتقاء مبستوى عمل جلنة حتكيم املسابقة وآلية عملها، 
ومتكن احملكمني من احلكم مبوضوعية ومعرفة بقدرات الشعراء، 
إذ متت إضافة جزئية خاصة بعمل اللجنة أثناء مقابلتها الشعراء، 
تقتضي جعل الشعراء يرجتلون قصيدة من ٤ إلى ٦ أبيات من أجل 
إثبات قدرة الشـــاعر على التعامل مع اللحظية واالبتكار واختبار 
إمكانية قدرته على كتابة الشعر واإلبداع، وذلك ليتم اختيار الـ ٢٠ 
للمشاركة في احللقات املباشرة». وأشاد د.علي بن متيم بالشعراء 
املتقدمني للمســـابقة جلهة كونهم من اجليل الشـــاب املبدع الذي 
ميتلك قدرات شعرية متميزة ويثبت هذه القدرات بجمالية الشعر 

وقدرات احلضور الشعري املؤثر. 

 سلطان العميمي 


