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 ذعار الرشيدي

شعب دمه ثقيل
الســماح أو منع دخول 
الكوميدي األميركي  املمثل 
ايدي غريفني يخضع ملعايير 
اختالف وجهات نظر سواء 
أو  ممن طالب مبنع دخوله 
املطالبة مبنع  من استهجن 
دخوله، في النهاية منعته أم 
لم متنعه فهو يتجاوز احلدود 
في توفر عروضه الكوميدية 
عبر اليوتيــوب وتطبيقات 
اخلدمــات التلفزيونية مثل 
نتفليكس وستارز وغيرهما 
وحتى خدمــات تلفزيونية 
متلكها شركات كويتية تقوم 
بعض قنواتها بعروض ايدي، 
هنا قضية منعه من الدخول 
هو تسجيل موقف ال أكثر، 
ألن مسألة بحث جدوى منعه 
أو السماح له قضية تتجاوز 
لقانون تغير  الورقي  الفهم 
وسائل ووسائط االعالم التي 
يبدو ان كثيرين ال يزالون 
الرقيب  يعيشــون بعقلية 
الذي  القلم األسود  صاحب 
كان »يشطب« به على صور 
املمثالت في املجالت األجنبية 

التي تدخل البالد.
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منع ايدي غريفنيـ  وهو 
باملناسبة ـ بل  ليس ملحدا 
هو كوميدي يكتب نصوصه 
بناء علــى حبكة  ونكاتــه 
كوميدية تكون ثيمة العرض 
الذي يقدمه كل مرة، وعموما 
ما يعرضه هو نص مكتوب 
فمرة يــؤدي دور املصلح 
االجتماعــي ومرة يتقمص 
شخصية الساخر الناقم ومرة 
ينتقد أبناء عرقه، كما قلت هو 
نص مكتوب يكتبه غريفني 
بنفسه أو مبشاركة آخرين، 
أي ان العرض اقرب الى الفيلم 
البطل دور  الذي يلعب فيه 
اللص، هو حتما ليس لصا، 
أو البطــل الذي يؤدي دور 
الشــيطان وهو حتما ليس 

كذلك وال يؤمن بذلك..
> > >

نحن شعب يعرف بخفة 
الدم ولسنا شعبا ثقيل دم، 
بل اننا نصنع النكتة ونحول 
أو حتى أخطاءنا  ماســينا 
الشخصية الى حالة نسخر 

فيها منها بطريقة مرتبة..
> > >

ومرة اخرى حتى نكون 
اقرب الى املنطق في عرض 
األشياء فان ايدي غريفني اذا 
أردنا تأييد منع دخوله هو 
هذا القياس التالي: »لنفرض 
شخصا يسخر من عائلتك 
ومنزلك وطريقة عيشك ثم 
يقوم ابنك بدعوته الى العشاء 
انك  اعتقد  في منزلك؟!« ال 
ستقبل، وبالتالي ان كان هناك 
من منع فهو مبرر وفق هذا 
انه  أقول  املنطق، وان كنت 
ليس املنطق الوحيد كون انه 
ليس من حقك ان تقرر نيابة 
عن احد في منع دخول أو 
السماح ألي احد، في النهاية 
غريفني مؤدي عرض وليس 
معتقدا مبا يؤديــه... فهو 
ممثل فمــا يقوله هو طبقا 
لنص مكتوب ضمن عرض 
كوميدي اذا ما أردنا ان نفهم 

االمور بشكلها الصحيح.
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القصة كلها  الغريب في 
هو تصدي نواب ملشــهد 
قضية منــع ايدي غريفني 
وبشكل حاد وحازم، رغم ان 
هناك قضايا اكثر استحقاقا 
وأشد عمقا وتأثيرا ولكنهم ال 
يتكلمون عنها و»ال يجيبون 
طاريها ال بخير وال بشر«، 
فما بني قضيــة منع ايدي 
الصراع  غريفني وقضيــة 
السياسي الثقيل اليوم هناك 
قضايا بينهما اكثر استحقاقا 
ال احد يتحدث عنها أو يثيرها 
أو يعرضها أو يصرح عنها 
النواب، وهنا مكمن  خاصة 
الغرابة، فمنــع أو حضور 
غريفني لــن يصلح التعليم 
املهترئ مبناهجــه فلدينا 
جيــل وصل الــى الثانوية 
وهو ال يحيد الكتابة اإلمالئية 
الصحيحة، منع أو حضور 
غريفني لن يوقف الهدر الناجت 
الفساد وسوء االدارة،  عن 
ولن يصلح الوضع السياسي 

األعرج. 

احلرف ٢٩

Yousufyacoubq@hotmail.com
د.يوسف يعقوب البصاره 

د.ناصر أحمد العمار

قبل أيام خلت مررت على رهط من األصدقاء حيث وجدتهم 
وكأن على رؤوسهم الطير ينتظرون لالستفسار عن أمور شغلت 
خلدهم، وبعد التحية سألوني، وعلى محياهم تعجب وإيهام قد 

شغلهم:
نســمع ونرى ونعرف أناسا قد اســتعملوا كل طرق الغش 
وكل وسائل اخليانة، وكل تدابير السحت وأكل احلرام حتى انهم 
اتخذوا من السحر والشعوذة نهجا للحصول على مبتغاهم، نراهم 
فــي بحبحة من العيش وفي رغد من احلياة، وحباة في االموال 
واالنفس، والكثير من الناس يوالونهم ويخدمونهم كالعبيد. فهل 
هؤالء يحبهم اهلل؟ قد ينجم عن ذلك آثام ال حتملها اجلبال، وعلى 
نقيض ذلك نرى ممن يخاف اهلل ورسوله في ضيق من العيش، 
وأحيانا قلة في املال واالوالد، وهم ما انفكوا ركعا ســجدا، وهل 
هؤالء غاضب اهلل عليهــم ؟ أو قد يكون ذلك، ال جرم انه ابتالء 

وتكفير ذنوب.
فأجبتهم بأن ردودي ستكون، ليس من رأي أو انطباع شخصي، 

وإمنا هي من الكتاب والسنة، وكما يلي:
٭ هنالــك فرق بني النعمة والنعماء، فالنعماء هي ما يتباهى بها 
البعض ظاهريا وجليا، وكما هو في النوع االول سابق الذكر. أما 
النعمة فقد تكون خافية، راضية بها النفس، وإن قلت لكونها من 

كسب حالل، وهذا هو من النوع الثاني سالف الذكر.
٭ يقول ســبحانه: )وكل صغير وكبير مستطر(، فالباري عالم 
باألهوال لديه مالئكة يكتبون كل ما تكسبه أيدي وأرجل وجلود 

الناس من خير وشر.
٭ كما يقول سبحانه: )وما ربك بغافل عما يعمل الظاملون(، ممن 

هم على شاكلة النمط األول.
٭ إن اهلل يعطي الدنيا ملــن يحب وملن ال يحب ويعطي اآلخرة 
فقط ملن يحب. فليــس بالضرورة أن مرتكب الوزر يرضى اهلل 
عنه، بل سبحانه ميلي لهم ليزدادوا إثما وغيا وطغيانا استعدادا 
ليوم التغابن. فليس لنا حق البتة في أن نتساءل أو نستنكر أو 

نستغرب فيمن يرزقه اهلل أو يحجب عنه الرزق.
٭ وألختم لكم حجتي القرآنية بقوله تعالى في سورة املؤمنون: 
)أيحسبون أمنا مندهم به من مال وبنني نسارع لهم في اخليرات 

بل ال يشعرون(.
وفي التفاسير، فإن الرسل وعلى رأسهم سيد اخللق عليهم 
الصالة والسالم قد سلكوا نهجا بينا وكلمة واحدة ووجهة واحدة. 
أما الناس فقد تفرقوا أثناءهم وبعدهم الى طرائق قددا، وقطعوه 
في ايديهم قطعا، حيث كسب كل حزب مبا اقترفته يداه، ميضون 
مرحا ال يفكرون في أمر، وال  يتلفتون لشــيء، يغلقون أبواب 
النصح واحلق، ويسدون نسيم العدل مغلقني شباك النور والهدى 
يعيشون مغمورين بها في مكتسباتهم من حرام وسحت، غافلني 
مشغولني مبا هم فيه حتى يفاجئهم املصير بإتيان املوعد احملتوم. 
ويتهكم بهم القرآن ويسخر من غفلتهم، اذ يحسبون أن االمالء 
لهــم في الفرح - كقارون وســواه - في بعض الوقت وإمدادهم 
باالموال والبنني، مقصودة لهم باملسارعة في اخليرات وإيثارهم 
بالنعمة والعطاء، بل بشــرهم وهم يصطرخون فيها بأن وراء 
ذلك - جملة وتفصيال - مصيرا قامتا وشرا مستطيرا! فانفرجت 

أسارير األصدقاء.. وقالوا كفيت ووفيت يا دكتور.

منتشــيا بالفخر والعزة خالف غيري قد يكون بحكم عملي 
ومهامي الوظيفية الســابقة في إدارة العمل اخليري والتطوعي 
االنساني وكذا في التعبير عن رأيي واعتزازي بالذكرى الرابعة 
ملنح قائد مسيرتنا سمو الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح لقب 
أمير االنسانية واختيار الكويت مقرا للعمل اإلنساني العاملي والذي 
يصادف ذكراه الرابعة يوم ٩/٩/٢٠١٨ فهو الفخر والسؤدد بكل ما 
تعنيه الكلمات واحتوته معاجم اللغة، انها القيادة مبفهومها السياسي 
واإلنساني والنجاح في التوافق السياسي واإلنساني، وبأحكام 
السياسة الشرسة في قوانينها ورؤيتها واستراتيجيتها وتقلباتها.
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 لقد حتققت في السنوات االخيرة نقلة نوعية في استراتيجية 
العمل التطوعي اخليري اإلنســاني الكويتي بتحوله من العمل 
اخلدماتي واالغاثي الى عمل تنموي رائد في شتى بقاع املعمورة 
يسعى النتشال الفقراء واحملتاجني من مستنقعات الفقر واالمراض 
وحتويلهم الى شعوب منتجة تعتمد على نفسها من خالل رؤى 
إنســانية حضارية، انه دليل على اســتمرار عطاء اهل الكويت 
وتقدمي احد صور الشكر واالمتنان خلالقهم مصداقا لقول احلق 
تبارك وتعالى: ).. لئن شــكرمت ألزيدنكم( ال أســاس وال وجود 
لهــذا التأريخ، ولن تكون هناك ومضة تضيء ســماء مجدك يا 
كويت اخلير والعطاء لوال ان من كان يتربع على عرش سياستنا 
اخلارجية ربان مثلك يا أمير اإلنسانية سطرت في دروب اخلير 
قناديل أضاءت للمانحني واحملسنني طرقا جهلتها خرائط العالم، 
لتتضاعف أموال اخلير وتنصب بأفواه اجلياع والثكالى واأليتام 
وتنهض بها شعوب بائسة وتلتقي على شواطئ الرحمة واملسرة.. 

لتكمل مشوار حياة.
وهذا النجاح أمنوذج فريد غير مسبوق على مستوى العالم، 
رسم سموه خريطة عاملية ذات معالم فريدة ال تعترف بأبجديات 
اللغة وال احلدود الدولية وال بتضاريسها وأجوائها واختالفاتها 
حلق في األفق مبنهج االنسانية وقدم مثاال رائعا ملفهوم احملبة 
والسالم بني الشعوب واألمم، نسف مفهوم السياسة البغيضة، 
ضمد جروح االيام واألزمان، فأكسى العراة، وأطعم اجلياع، وستر 
اجساد شعوب جفت دموعها بكاء وقهرا من ظلم االيام واحكام 
القدر، ودكتاتورية بني البشر، رسم االبتسامة على شفاه األيتام 
والثكالى واملقهورين واملشردين، ومسح على رؤوس احملرومني 

والبؤساء، واختط طريق احلياة ملن جنحت احلياة بهم.
انها املسؤولية من قلب رحيم، وحتمل املسؤولية من صدق 
االميان بها وبدور املسلم من واقع الفرض الشرعي عليه فأجزل 
العطاء في ظلمة االيام وأنار دروب طويلة من القهر والشــعور 
بالدونية والتهميش، فتمددت حــدود تلك اخلريطة اجلغرافية 
اإلنســانية العاملية لتكون عاصمتها كويت صباح األحمد، مثاال 

رائعا لشخصية اروع.
إنها اإلنسانية مبفهومها املعاصر الفريد في زمن التقلبات شاع 

به الظلم وجوره، زمن التشرد والشرذمة والتقهقر.
> > >

صباح الكويت، سمو اإلنسانية، وإنسانية العطاء..جئت بالفخر 
لنا فجرا جديدا وأرسيت ملنهج احلياة والعطاء أسلوبا فريدا، لك 
منا عظيم التقدير ومن شعبك قبلة على جبينك.. نهنئ لإلنسانية 

أميرا وللعمل اخليري العاملي الدولي قائدا.

الّنعمة 
والنَّعماء

أصبح لإلنسانية أمير..
وموقع اسمه الكويت

قل احلق

عماريات

يرتبط جناح أي إدارة في القطاع العام 
أو اخلاص مبدى رسوخ العالقة بني الرئيس 
واملرؤوس، وهي بال شك تعني التقارب بني 

األفكار وتنفيذ الواجبات واملهام.
وال يختلف أحد على أن اإلدارة فن وإبداع 
وحتمل املسؤولية وهذا هو الفرق بني املسؤول 
الناجح واملســؤول الفاشل وهذا ما يتضح 
جليا في املؤسسات احلكومية بشكل عام.

وفي هذا السياق فإن أي موظف حكومي 
مهمــا كان منصبه ينتظر التقدير ممن هو 
أعلى منه كشهادة على أداء مهامه ومسؤولياته 

على الوجه األكمل.
من هنا فإن ثناء صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، حفظه اهلل، لنائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالل زيارته 
للواليات املتحدة األميركية وانه اليد اليمنى 
لسموه ليس أمرا عابرا لطبيعة املوقف والزمان 

واملكان.
هذا التعامل السامي من صاحب السمو 
األمير ألحد الوزراء رســالة سامية جلميع 
املسؤولني باختالف درجاتهم الوظيفية، أن 
التناغم في أداء املسؤوليات هو السبيل إلجناز 
املهام وجنــاح اإلدارة والوصول إلى نتائج 
إيجابية، والعكس صحيح، فالتعالي وإحباط 
العاملني نتائجهما سلبية على األداء احلكومي 
وعلى آلية العمل وانعكاسات ذلك على اإلجناز 
والروح املعنوية للعاملني والتي هي األساس 
في مدى الرضا الوظيفي، فكلما ارتفعت زاد 
االرتباط واإلجناز وإذا قلت معدالت الروح 

املعنوية هبط الوالء وبالتبعية اإلجناز.
ومن هنا فإن ثناء صاحب السمو األمير 
لوزير الداخلية لــم يأت من فراغ بل من 
النجاح في أداء املســؤوليات امللقاة على 
عاتق الوزير ليس كوزير للداخلية بل أيضا 

عندما كان وزيرا للدفاع.
> > >

تعليــق على رد اإلعالم األمني: ال نقبل 
بأي حال من األحــوال وحتت أي ظروف 
إهانة رجــل األمن بالقول أو الفعل، وكذلك 
احلال عدم التجاوز بــأي صورة على أي 
مواطن ومقيم من رجل األمن أو التعسف، 
وتعليقا على الڤيديو املنتشر مؤخرا وبيان 
وزارة الداخلية بتوقيع املخالفات عليها والتي 
تستحق أكثر من ذلك إال أن رد »الداخلية« 
من وجهة نظرنا كان ناقصا ومبتورا حيث 
لم يشر البيان إلى اجلزاءات القانونية املترتبة 
على هذه األفعال ومن بينها نشــر الڤيديو 
على وسائل التواصل االجتماعي، كما نرجو 
من جميع رجال األمن بأهمية وجود االسم 
على البدلة الرسمية التزاما بالضبط والربط 

العسكري.

اإلرادة تصنع املعجزات، وهذا ما أثبتته 
فعليا وعمليا مسرحية »موجب«. في نهاية 
األسبوع املاضي ذهبت ألشاهد هذه املسرحية 
بعد الكــم الهائل من القــراءات والكتابات 
اإليجابية عنها، والذي  النقدية  والتحليالت 
أعطاني دفعة قوية ورغبة كبيرة ملشاهدتها 

وقد كان ذلك في مساء اخلميس املاضي.
كان اللقاء قبل ساعة من العرض عندما 
قمت باحلجز وتسلم التذكرة، وعند النظر 
بها الحظــت جملة كتبت عليهــا »بالرجاء 
احلضور قبل موعد العرض بـ 35 دقيقة« 
وهنا شعرت بعبق املاضي اجلميل للمسرح 
الكويتي، وكيف كان االلتزام سمة من سمات 
املسرح الكويتي في السابق، لم تكن عبارة 
عابرة قد كتبت على تذكرة املســرحية بل 
كان بالفعل االلتزام باملوعد وهذا ما وجدته 
من اجلمهور بأكمله بالتزامه وتواجده قبل 
بدء العرض بجانب هذا التنظيم والكراسي 
واخلشبة والشواية أعطت لي راحة نفسية 
وثقة ثقافية بأنها ستكون أمسية حتمل العديد 
من الرؤى واملتعة املسرحية، وبالفعل بدأت 

املسرحية مع التزامها بالوقت وأضاءت اخلشبة 
وأخذتني املشــاهدة من مسرح »دار املهن 
الطبية« إلى املسارح األوروبية العريقة مبا 
رأيته من تكنيك وتوظيف للديكور املسرحي.
لن تخوض ســطورنا ما بــني املاضي 
التمثيلي  واحلاضر واملســتقبل في األداء 
للممثلني ألن التوليفة املسرحية قطعت خط 
الزمن والعصور وجعلتهم عصبة مسرحية 
واحدة في األداء التمثيلي من أجل »موجب«، ال 
خروج على النص والتزام باخلط الدرامي بل 
جند أن جميع املمثلني لم يتقمصوا الشخصية 
بل تعايشوا املعاشــاة الدرامية للشخصية 
وعاشوا أبعاد شــخصياتهم املسرحية إلى 
أن أصبحوا هم بالفعل شخصية املسرحية.

تلك كانت الشــخصيات التي نبع منها 
احلوار املســرحي الدرامي، التزمت برؤية 
املخرج وتعايشت مع جميع العناصر السمعية 
والبصرية لـ»موجب« ومع هذا التزام إال أن 
عنصر الكوميديا الهادفة كان متواجدا وموظف 

في احلوار املسرحي ما بني الشخصيات.
»موجب« تدق طار املسرح الكويتي مبا 

حملته من ديكور وخدع مرئية وســمعية 
وبصرية تعجز ســطورنا إذا أردنا الكتابة 
والتحليل النقدي لها ولكن هي جملة أثبتها 
مسرحية موجب »اإلرادة تصنع املعجزات« 
نعم فــإرادة املخرج واملؤلف واإلنتاج الذي 
لم يبخل على »موجب« بشيء وفريق العمل 
بأكمله واألغاني والرقصات وتوظيفها في 
اخلط الدرامي واإلضاءة والديكور واجلبروت 
التمثيلي لكل ممثل في مسرحية »موجب« 
جتعلنا نقول إن »موجب« دقت طار املسرح 
الكويتي إلحياء مسرح عروس اخلليج وجتعل 
الريادة املسرحية للكويت في منطقة اخلليج.
٭ مســك اخلتام: إضاءة تخص وبرغم من 
خصوصيتها ال تعني التقليل من اآلخر.. لن 
أقول هيفاء عادل بل أقول »ســميحة أيوب 
الكويت« ملا رأيته من أداء جبار على خشبة 
املســرح.. احلملي عندما شاهدت موجب 
تذكرت أستاذ ســمير خفاجي وكيف كان 
يغدق على مســرحه وال يبخل في إنتاجية 
عروضه.. باملختصر املفيد.. »موجب« تدق 

طار املسرح الكويتي.

يفترض اآلن ألي مســتخدم بالتواصل 
االجتماعي أن يعرف مبادئ ومعايير مشاركة 
احملتوى بطريقة مختلفة، أصبحت مواقع 
العنف  التواصل االجتماعي تزيــل صور 
أو اإلساءة لآلخرين مع طلبات عديدة تتم 
مراجعتها بشكل حلظي عبر العديد من اآلالت 
وأيضا تدخل بشــري لكل هذه املراجعات، 
خصوصا شركتي تويتر وفيسبوك املتهمتني 
دائما في التأخر بعدم مراجعة خصوصية 
إدارة احملتوى، األمر الذي جعل الساســة 
يهتمون بتحقيقات تطال مؤسسي هذه املواقع 
أمام جلنة االســتخبارات مبجلس الشيوخ 
األميركي، مســتندين ملا جرى من تالعب 
للتأثير على االنتخابات الرئاسية ٢٠١6، األمر 
الذي جعل كل املواقع على اإلنترنت تراجع 

سياسة احملتوى وتعلنها بشكل صريح خوفا 
من التبعــات القانونية بإغالق هذه املواقع 
بشــكل نهائي خصوصا أن هناك قوانني 
ومعايير متغيرة حسب القوانني والتشريعات 

األميركية.
لقد فشلت مواقع التواصل االجتماعي في 
كيفية مواجهة املعلومات املضللة على اإلنترنت 
بأكثر من محتوى طوال فترة تأسيس هذه 
املواقع، لذا زادت موارد املؤسسات البشرية 
والتقنية في توفير مستوى األمان ومراجعة 
احملتوى واإلشراف على سياسات النشر، 
وهذا ما ساعد على منو املواقع بشكل كبير 
وأيضــا تعرض بعض منصــات التواصل 
االجتماعي خلسائر غير متوقعة، فما احلل 
يا ترى؟ اتخذت شركة فيسبوك حال مقنعا 

الذكاء االصطناعي ودراسة  عبر استخدام 
احملتوى بشكل آلي وجاءت هذه الدراسة ضمن 
أكثر من ما يقارب ٨ ماليني محتوى تضمن 
ذلك محتويــات العنف والكراهية والدعاية 
اإلرهابية وغيرها من احملتويات التي تدعو 

للعنصرية بشكل أساسي.
أدركت مواقــع التواصل االجتماعي أن 
حتصيل احلسابات املزيفة واحملتويات غير 
الالئقة يضر بسمعتها ومبحتواها أخيرا، 
حتــى أصبحت اليوم منصــات التواصل 
االجتماعي تفتخر بعدد املهندسني واملراجعني 
للمحتوى املضلل على منصاتها باعتبار أن 
ذلك يحقق العدالة على املضمون والنشر، 
ليودع اإلنترنت ثغرات لطاملا استغلت في 

نشر الشر.

)1(
الوطن يدافع عنه العقالء الشــجعان.. 
أمــا اجلهلة - رغم حبهم له - فيفعلون به 

ما ال يفعله العدو!
)٢(

جهل فادح بالوطن وتاريخه، سوء فهم، 
وعسر في فرز ما هو نقد محب، وحتريض 
حاقد!، يحســب أن عتب احملب، وغيرته، 

وسعيه لإلصالح: خيانة!
لّي عنق احلقيقة، وافتيات حد اإليذاء، 
وغثيان في آراء تافهة، وإحراج في أطروحات 
سامجة، وإضرار في حتريض بالغ الغباء!
العواطف،  الوطنجــي يتكــئ علــى 
واملسكنات، بال تخطيط، وال تفكير، صوت 

عال، وعقل خال، هو صديق.. العدو أفضل 
منه!

)3(
ويسألونك عن »الوطني« فانهض واضعا 
يدك على رأسك وقل: سالحه املعرفة، وقاربه 
العلم، ومجدافه العقل، وشــعوره الغيرة، 
وسبيله اإلصالح، يفرز الصديق من العدو 
من املنافــق، ال يبحث عن الرضا واحلب 
والشــعر، فطموحه اجلوزاء، لذا البد من 

التخطيط والعمل والكفاءة..
)4(

أنهم  ابتلينــا بشــرذمة يحســبون 
مصلحون!، أال إنهم هم املفسدون ولكن 
السياسة وتقلباتها  اليشعرون، يجهلون 

ومصاحلها، فيجترون ما مر عليه سنون 
ليسقطوه على احلدث اجلديد املتخلق من 

متغيرات جديدة!
هذه خسة.. الوطن بريء منها!

)5(
األمة في سعيها نحو العلياء، ال تبحث 
عن اجلاهــل، والفارغ، والتافه، واألحمق، 

وإن كان محبا!
األمة تبحث عــن النخبة، ذات املعرفة 
العميقة، والعلم، واستشــراف املستقبل، 

حتى وإن قسوا!
)6(

فقسا لتزدجروا ومن يك حازما.. فليقس 
أحيانا وحينا يرحم

libraheem@hotmail.com

Nermin-alhoti@hotmail.com

ammartalk@gmail.com

د.عادل إبراهيم اإلبراهيم

د.نرمين يوسف الحوطي

عمار محمد

منصور الضبعان
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»موجب« 
تدق طار 
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ما هي العدالة 
الرقمية؟

الوطن.. 
والوطني.. 
والوطنجي!
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خلجنة


