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تراجع حـاد ال أقـول عـنه مـخيف بل مـرعب لـعـدد الـسكـان في دول كـثـيرة
حول الـعـالم  شـعوب أفـضل وصف لـهـا أنه " تـنقـرض " سـنـة بعـد سـنة
ـوالـيـد اجلـدد ورفض لـفكـرة الـزواج ألسـبـاب كـثـيرة حـيث إنعـدام لـعـدد ا

زري . وظروف إجتماعية ومادية أوصلتهم إلى هذا احلال ا
غـلـقة  لقـد تـنازلـت شعـوب كـثيـرة ومـعهـا حـكامـهـا عن سـياسـة األبـواب ا
والشـروط الـتـعجـيـزيـة في قـوان هـجـرتـهم  رغمـا عـنه ألنـها بـكل بـسـاطة
تعيش أزمـة حقـيقيـة  ونحن نـعلم أن دولة واحـدة فقط إسـتقبـلت أكثر من
ملـيـون إنـسـان دفـعة واحـدة في أقل من عـام  وأعـلـنت دول أخـرى أيـضا

عن استعدادها إلستقبال أعداد غفيرة ب فترة وأخرى . 
انفجارنا الـسكاني الذي نعـاني منها ونعـتبره نقمـة أصبح بالنسـبة لغيرنا
فعم نعمـة من السمـاء ال تقـدر بثمن  فـأغلبـية شعـوبنـا هم من  الشبـاب ا
بحب احلياة  وعـندما سوف يأتـون لهم سوف يصـبحوا شعـلة من الطاقة
والنـشاط وخالل فـترة قـصيـرة سوف  يـتزوجـوا وهكـذا يتمـكنـوا من سد

العجز السكاني الذي يعانون منه منذ وقت طويل . 
بعـد الطـفرة االقـتصـادية في الـصـ وتشـجيع احلـكومـة األثريـاء الشـباب
عـلى الــهـجــرة من أجل تــمـدد الــصـ اقــتـصــاديـا عــبـر اغــتـنــام الـفـرص
اإلستـثـمـاريـة في كل دول الـعـالم  بـدأ الـشبـاب بـالـهـجـرة وكـانت األعداد
عهود شعرت أن عدد سكانهم عالية جدا  واحلكومة الصينية وبذكائها ا
كن أن سوف يـنـخفض رغـم أنهم من اكـثـر الشـعـوب عـددا كمـا أنـهم ال 
يـتـراجــعـوا عن قـرارهم بــهـجـرة األثــريـاء الـشـبــاب ألن هـذا يـعــود عـلـيـهم
عروف بأن كاسب ال تعد وال حتـصى  فلهذا الـغت قرارها التـاريخي ا
كل من يـرغب بـاالجنـاب له احلق في طـفل واحـد فـقط وجـعـلـوهـا طـفـل 
وأنا متـأكد أنه خالل الـسنوات الـقادمـة سوف يصـبح العـدد مفتـوحا لكي

ي بأسره . يتربعوا على االقتصاد العا
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سـاهمة في ابـداء رأي بشأن في تنازع  بـ موقف الصـمت البـليغ او ا
االحــداث الـراهــنــة تــأتي هــذه اخلالصــات في مــحــاولــة قـد تــســهم في
االيضـاح  والـتـوضيـح بشـأن االوضـاع الـقائـمـة في الـبالد الـعراقـيـة مـنذ
سـنـوات طــويـلـة والـتـي بـلـغت ذروتــهـا هـذه االيــام.. وقـبل كل هـذا وذلك
ادعي بـأن كل ما سـيـلي هـو اخلـشـيـة بل الـرهبـة من وقـوع حـربٍ اهـلـية
شبيهـة باحلال الـسورية واللـيبيـة واليمنـية التي دمـرت - وما زالت تدمر-

العباد والبالد منذ سنوات ..
رة ايـضا وكمـا هو الـتقـلـيد في كـتابـات نـشرتـها سـابقـا سـأعتـمد هـذه ا
باشَرة  –ثانياً- دون اسهاب اسلوبية التنقيـط لألختصار اوال وبهدف ا
ـزايــدة واسـتــعـراض الــقـدرات وتـنــظـيــر في وضعٍ مــلـتــهب ال يــتـحــمل ا
ا والتالعب بااللفـاظ والتعابـير... واشير مـستبقـا في القول بأن الـعديد 
سـيـلي سـبـق وان نـشـرتهُ  في وســائل االعالم خالل الـسـنــوات الـقـريـبـة

اضية..  ا
1- أزعم اوال بـأن ايـة فـعــالـيـة مـهـمـا بــسـطتْ تـتـطـلب مــعـرفـة وحـسـابـات
ــرجــوة.. فـــكــيـف واالمــر هــنـــا يــتـــعــلق االجــواء والـــظــروف واالهـــداف ا
باحـتجـاجـات جمـاهيـريـة واسعـة ساخـنـة  وأال فالـعفـويـة هنـا احتـماالت

دماء ودمار..
نـظمون والـداعمون ا تقـدم ال بدّ وان يكـون اخملطـطون وا 2- وارتباطـا 
ــثل تــلك االحـتــجــاجــات الـشــعــبــيــة  قـد أخــذوا بــعــ االعـتــبــار جــمـيع
ـتـوقـعـة و"االربـاح" و"اخلسـائـر" في ضـوء مـا بـات مـعـروفاً االحـتمـاالت ا

ة. للجميع من اوضاع موجعة لئيمة ومؤ
3- وبـشـأن الـتـوقــيت وهـو من ابـرز االمــور الـتي يـجب حـســبـانـهـا ثـمـة
تساؤل اذا ما كان الوضع اليوم مناسبا ام ال في ضوء التوتر االخطر –
ــواجـهـة الــقـائــمـة بــ واشـنـطن كـمــا ازعم- احملـيط بــالـعــراق واعـني ا
وحـلـفـائـهـا من جـهـة وطـهـران وحـلـفـائـها مـن جـهـة ثـانيـة.. دعـوا عـنـكم

ارساتها ومخططاتها ومؤامراتها. اسرائيل وسياساتها و
ــكـــنــا حلّ  بـــعض االزمــة 4- وثمّ ايــضـــا :هل آن االوان حـــقــا وبـــات 
نـطقـــة والـعالم?. هل عـزل عن ظـروف ا العـراقيـة بـهذا الـقـدر او ذلك  
كن قيام جزيرة خـير وازدهار عراقية  –قابلة للحـياة-   في بحر لـجي

وجلوج بالنيران من كل حدب وصوب? . 
زيد من االنشطارات 5- كما أفترضُ ان احلال العراقية شهدت وتشهد ا
نـاطقـية وغـيرها االفقـية والـعمـودية اجملـتمـعيـة والسـياسـية واحلـزبيـة وا
ـكن جتـاهلـهـا في التـأثـير بـاي حـدث مهم بـأيـة حال من وهي عوامل ال 
االحوال والـتـوقف عنـد تـأثيـراتـها حـتى وان تـعالت الـعـاطفـيـة واالماني

والتمنيات بل والالمسؤولية.
6- من الـــتــســـاؤالت الـــضــروريـــة االخـــرى عــلـى طــريـق اصالح احلــال
واجه وازنات بـ قوى واحزاب وشخصـيات ا العراقية هي حـساب ا
واحملـتـجـ وبــ اقـرانـهم في صــفـوف الـسـلــطـة: احـزابـا وشــخـصـيـات
وانصارا.. مؤجل في هذه الكتابة - االن على االقل-  التشريح والتقييم

والتفاصيل االخرى..
7- واحلاقـا بالـفقـرة الـسابـقة الـيس من اجلديـر مـعرفـة الشـخصـيات او
كن الـقوى الـتي تـولت اطـالق التـظـاهـرات وادامـتـهـا وتـوجـيـهـها? وهـل 
لـعـاقل ان يـصـدق بـأنـهـا جـاءت عـفويـة حـقـا بـسـبب ان  الـسـيل قـد بـلغ
ـعــانـاة االقــتـصــاديـة ــالي واالداري الــتـهــمـيـش وا الـزبى مـن الـفــسـاد ا

واالجتماعية وسواها..
ـكن الي انــسـان مـخـلص واعٍ حـريص ان يـبـخس ـقـابل هل  8- وبـا
حقـوق الـناس في الـتظـاهـر وخاصـة  من اجلـموع الـتي عـانت وما زالت
تعاني الفقر واالفـقار والعسف والتـمييز بكل اشـكاله وبواقع ال يختلف
قـصود هـو االحتـجاج اثنـان على مـرارته بل وعلـقـمه .. ومؤكـد هنـا ان ا
واحلراك اجلـمـاهيـري السـلـمي بعـيـدا عن العـنف بـكل اشـكاله وخـاصة
ـمـتـلـكات ـدان.. كـمـا هـو مدان الـتـجـاوز عـلى ا ـبـرر وا احلـكومـي غيـر ا
ا قد اوقع على التظاهرات ؤسسات العامة واخلاصة وغيـرها ذلك  وا

مسؤولية ما ايضا..   
9- ووفقا للـفقرة الـسابقة يـصح القول بـأعتقادي  –وليس االجتهاد- بان
ثمة مديات واسـعة متبـاينة في حجوم وقـدرات جانبي السـلطة من جهة
واحملتجـ من جهـة ثانـية وما هـو متـوفر لـهما من دعـم وامكانـيات مـالية
واعالميـة وامنـيـة وغيـر ذلك من تأيـيـد واستـقطـابات جـمـاهيـرية واعـية او
ـفـترض ان يـكـون ذلك مـوضع اهـتـمـام وحـساب مـغفـلـة واكـيـد بـأن من ا

كن.. صاب بقدر ما هو  ملموس بهدف حتجيم عدد الضحايا وا
10- كمـا ال بـدّ من األخذ بـاحلـسـبان  ايـضـا مسـاحـة الرقـعـة اجلغـرافـية
التي حتـرك ويـتحـرك فيـهـا احملتـجون واذا مـا كـانت تشـمل الـبالد كلـها
اذا?.  وهنـا ايضا يبـرز تساؤل آخر جغرافيـا ام مناطق مـحددة منهـا و
ـطـلوب? سـار ا وهو هل ان  تـلك حـالـة صـحيـة? ومـاهـو تأثـيـر ذلك عـلى ا

رجتاة. والنتائج ا
قـام اهمية التحذير من محاوالت ا ال يجوز عبوره في هذا ا 11- ولعل 
ـعـارضـ ـوجـة حتت لـبـوسـات مـخـتــلـفـة والـتـزييّ بـلـبـوسـات ا ركـوب ا
ا ساهم  –ويساهم  –ذلك بهدف او واجملرب واحلكـماء وعداهم.. ولـر
ـظلوم ومن زيد مـن الضحايـا الفقراء وا اخـر بقصـد او بدونه  في ا

نزف الدماء الغوالي..
12- ويـبـقى الـسـؤال االهم: مـا الـعـمل اذاً  أمـام تـزايـد مـوجـات الـتـسـلط
والـفـسـاد والـسـرقـات واخلـيـبــات والـتـدهـور االقـتـصـادي االجـتـمـاعي..?.
شـبعـة - وال نـقول  احلـاسمـة - لن ولن تكـون سهـلة واالجابـة الدقـيقـة ا
وبهذه العجالة. نعم ال حلّ او بعض حلّ اال باالحتجاج السلمي واعالء
ظلـوم والفـقراء وعوائـلهم: اعالميـا وسياسيـا وتوعيـة وغيرها صوت ا

 .. من اساليب يفرضها الواقع
- مـدى صـواب الـدعوة ونكـرر بـعـيـدا عن الغـلـو والـعـنف وال ندري  –مثالً
الضراب عـام عـلى تـلك الـطـريق بل وحـتى لـقـيـام حكـومـة طـوار لـفـترة

محدودة..
ختـامـا تبـقى هـذه الـتسـاؤالت والـوقفـات "اسـتـشاريـة" فـنحن  –مع كل ما
ندعيه من وعي وجتربة وتاريخ-  موجودون في اخلارج. وال يجادل اثنان
موضـوعيان بـان  "اهل مكـة ادرى بشـعابـها" وهم االجـدر منـا في التـقييم

ه ومراراته.. عاش ميدانياً بكل أ الواقعي ا
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بـغـيــة مـشـاركـة أوسع وخــلق حـالـة تــنـافـسـيــة وتـنـفـيـذ
الـبـرنـامج الـوزاري ضــمن الـتـوقـيـتـات احملـددة إقـتـضى
التنويه الى إبدال عبارة (فعلى الراغب باإلشتراك فيها
ـصنعـة ومدرائها االقـليمـي حصراً) الى من الشركات ا
عـبـارة (فـعـلى الـراغـبـ بـاإلشـتـراك فـيـهـا مـن الـشـركات

.( صنعة او وكالئها االقليمي ا
لذا اقتضى التنويه
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شـــهـــدت احلـــلـــقـــة الــثـــانـــيـــة من
الــبـرنــامج الــتــلــفــزيـونـي "حتـدي
الـقـراءة الـعـربي" مـفـاجـأة مـفـرحة
مـن الــشــيـخ مــحــمـــد بن راشــد آل
مكـتوم نائب رئـيس دولة االمارات
ـتـحـدة رئـيس مـجـلس الـعـربـيــة ا
الـوزراء حـاكم دبي لألبـطـال الـ16
ـــتــنـــافــســـ في الـــتـــصــفـــيــات ا
النهائـية من التحدي إذ أهدى كل
واحـد مـنـهم نـسـخـة بتـوقـيـعه من
كــــتـــاب (قــــصــــتـي) وهــــو أحـــدث
إصـــداراته من الـــكـــتب ويـــرصـــد
ــمـتـدة رحـلــته في خـدمــة الـبالد ا
طوال  50 عامـاً ويعـرض الكـتاب
حملـطـات تـاريـخيـة فـارقـة وأحداث
مـضـيـئـة ومؤثـرة في مـسـيرة دبي
ودولــة اإلمـارات وذلك عــلى شـكل
سـيـرة ذاتـيــة تـنـسج في خـمـسـ
قــصـــة رحــلــة اإلنــســـان والــقــائــد
ويتشابك فيه الـشخصي بالوطني

واإلنساني.
ــوقع عـلى كل وكــتب في اإلهـداء ا
وجه باسم نسـخة من الـكتـاب وا
كل بطل من أبـطال الـتحدي الـ 16
ــتــوجــ بــالــلــقب في  14بــلــداً ا
عربـياً: "أهـديك هذه الـقصص آمالً
أن جتـد بـ سـطورهـا مـا يـضيف

إلى مستقبل وطنك اجلميل".
ويـعــرض بـرنـامج حتــدي الـقـراءة
العربي التثـقيفي التشويقي األول
ياً وهو يجمع ما ب من نوعه عا
ــســابــقـــات وتــلــفــزيــون بــرامـج ا
الـواقع. والـبـرنــامج ثـمـرة تـعـاون
ب مـؤسـسـة مـبـادرات مـحـمد بن
ــيــة الـتي راشـد آل مــكــتــوم الـعــا
تــنـضــوي حتت مـظــلـتـهــا مـبـادرة
حتـدي القـراءة العـربي ومجـموعة
قـــنــوات MBC إذ تــقـــرر حتــويل
الـتـصـفـيـات الـنـهـائـيـة من الـدورة

الـرابـعـة لـتـحـدي الـقـراءة الـعـربي
إلى بــرنــامج تــلــفــزيــوني وجـرى
بــــالـــفــــعل إذاعــــة حـــلــــقــــتـــ من
الــــبـــرنــــامج ويـــتــــواصل عـــرض
ــنــافـســات عــلى مـدار مــجــريـات ا
خمس حلقات أخرى مسجلة تذاع
أســبــوعــيــاً وصــوالً إلى احلــلــقـة
الـثامنـة من البـرنامج الـتي ستبث
عــلى الـهــواء مـبــاشـرة وتـتــضـمن
تتويج بطل حتدي القراءة العربي
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وفي احلـلقة الـثانـية من الـبرنامج
التلفزيـوني حتدي القراءة العربي
ــــــــذاعــــــــة أمـس ازدادت حـــــــدة ا
ـنـافـسـة بـ األبـطـال الـ16وذلك ا
مع انــــطـالق الــــتــــحــــديــــات بــــ
األبــطــال إذ يــعــد الــفـوز فـي هـذه
الــتــحـديــات الــطــريـقــة الــوحــيـدة
ــراحل لــضـــمــان االنـــتــقـــال إلى ا
الالحــقـة من الــتـصــفـيــات وكـذلك
ضــمــان الــظـــهــور عــلى شــاشــات
الـتـلـفـزيـون في احلـلـقات الـالحـقة

من البرنامج.
وشـهـدت احلـلـقـة تـقـسيـم األبـطال
أبطال الـ 16إلى فريـق بواقع  8 
في كـل فـريق وضم الــفـريق األول
ــوريــتــانــيــة أم الــنــصـر كل من: ا
مــامـ والـســعـودي فـهــد شـجـاع
احلــــابـــوط واألردنـــيـــة شـــيـــمـــاء
ـصـرية قحـطـان أحـمـد قزاقـزة وا
الشيماء عـلي بسيوني والكويتي
عـبدالـعـزيـز اخلـالدي والـعـمـانـية
ــفــرجــيــة ســمـــيــة بــنت ســامـي ا
واجلـــزائـــريـــة نـــعـــيـــمـــة كـــبـــيــر
والـلــبـنـانـيـة لـبـنى حـمـيـدة جـمـال

ناصر.
وضم الـــــفــــريـق الــــثــــانـي كل من:
اإلمـــــاراتــــــيـــــة مــــــزنـــــة جنــــــيب
والـــتـــونــســـيـــة آيـــة نـــور الـــدين

والـسـودانـيـة هـديل أنـور الـزبـيـر
الكي والسعـودية جمانة سـعيد ا
ـغـربيـة فـاطمـة الـزهراء أخـيار وا
ـصـريـة رنــيم سـمـيـر حـمـودة  وا
ـعــايــطـة والــفــلـســطــيـني عــمــر ا
والــبـحـريـنــيـة بـشـرى عــبـداجملـيـد

أسيري.
‰Ë_« Íb×² «

ـشـاهدين اليـ من ا واسـتـمـتع ا
الـــعــرب حــول الـــعــالم بـــاحلــلــقــة
الثـانية من الـبرنامج الـتي شهدت
اثـنــ من الــتـحــديــات الـثــقـافــيـة
تـسابـق إذ كان عـرفيـة ب ا وا
الــتــحــدي األول الـــذي تــضــمــنــته
أحـداث احلـلقـة اختـيـار واحداً من
الــكــتب الـــتي تــمت قـــراءتــهــا ثم
ـتـسابق اختـيـار شـخص يـهـديه ا
الــكــتــاب وذلك في عــرض يــقــدمه
خـالل دقــيــقــة واحــدة أمــام جلــنـة
حتـكــيم الـبــرنـامج الــتي تـضم كل
من اإلعـالمــــــيـــــــة والــــــشــــــاعــــــرة
الـــبــحــريــنــيـــة الــدكــتــورة بــروين
حــبــيب والــكــاتــبــة الــتــونــســيّــة
الـدكتـورة ليلى الـعبـيدي والـفنان
واخملرج الـسوري جـمال سلـيمان.
وتـعتمد الـلجنـة آلية عـلميـة دقيقة
تنافس لتقييم أبطال الـتحدي ا

وهــذه اآللــيــة قــائــمــة عــلى أدوات
ومـعايـير دقـيقـة تربـوياً ومـعرفـياً
إلى جانب تقييم الشخصية وذلك
ـعـرفي ـســتـوى ا لـلــوقـوف عـلى ا
لـــــــديــــــهـم من خـالل قــــــراءاتـــــــهم
وإبــداعــهم وتـــمــتــعــهم بــســرعــة
الـــــبــــديـــــهــــة وسـالمــــة الـــــلــــغــــة
وسالستها وحتليهم بروح العمل
اجلـمـاعي وقـدرتـهم عـلى تـطـويـر
فــكــر نـــقــدي وحتــلـــيــلي وامــتالك
أدوات تعـبيـرية خالقـة في مواقف

متنوعة.
وفي الــــتـــــحــــدي األول تـــــنــــوعت

ـتنـافس في اخـتيارات األبـطال ا
اخــتــيــاراتــهم لــلــكــتب بــ األدب
ي والروايـة وكتب الـعربي والـعـا

اإلدارة وتنمية الذات وغيرها.
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أما التحدي الثاني الذي تضمنته
أحـــداث احلـــلـــقــــة الـــثـــانـــيـــة من
الـبـرنـامـج فـكـانت اخـتـيـار كـتـاب
مـهم وتلـخـيصه في 28. حرفاً كي
يــــكـــون جــــاذبــــاً لــــقـــراء وســــائل
الـتــواصل االجــتـمــاعي وفي هـذا
الـــتـــحــدي تـــنـــوعـت اخـــتـــيــارات
ــتـنـافــسـ بــ الـكـتب األبــطـال ا
ـلـهـمـة والـتـحـفـيـزيـة والـعـلـمـيـة ا

علوماتية وغيرها. وا
وأتـاح هــذان الـتـحـديــان الـفـرصـة
أمام جلنـة التحكـيم لقياس قدرات
تـنـافـس األبـطـال الـثمـانـية في ا
الـــــفـــــريق األول ومـــــدى ســـــعـــــة
ــــعـــــرفي ــــامـــــهـم ا اطالعـــــهـم وإ
والــثــقـــافي وكــذلك قـــدرتــهم عــلى
عــرض أفــكـــارهم وآرائــهم بــشــكل

جذاب وبلغة عربية سليمة.
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وبــعــد مــنــافــسـات مــشــوقــة دخل
ـتـنـافـســ الـثـمـانـيـة أربــعـة من ا
أعــــضـــــاء الــــفـــــريق األول دائــــرة
اخلطر وهـو ما يهـدد استمرارهم
في الـتـصـفـيـات والـبـرنـامج مـا لم
يتـمـكـنـوا من اخلـروج سـريـعاً من
هـذه الـدائـرة بـربح الـتـحـديات مع
متـنافسـيهم في احللـقات الالحقة
واألبــطــال األربــعــة الــذين دخــلـوا
وريـتانـية أم مـرحلـة اخلطـر هم: ا
الـنـصـر مــامـ والـسـعـودي فـهـد
ـــصـــريـــة شـــجـــاع احلـــابـــوط وا
الشيماء علي بسيوني والعمانية
ــفــرجــيــة ســمـــيــة بــنت ســامـي ا
وتـــفــاوتـت ردود أفــعـــال األبــطــال

األربــعـــة حلـــظـــة إعالن دخـــولــهم
دائـــــرة اخلــــــطـــــر وسـط أجـــــواء
تــشــويــقــيـة وحلــظــات إنــســانــيـة
مـؤثـرة بـ أعـضـاء الـفـريق األول
الثـمـانيـة الـذين تـمكـنـوا من نسج
عالقـات صداقـة متـينـة بيـنهم رغم

نافسات. حدة ا
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ولم تقتصر أحداث احللقة الثانية
نـافسـات والتـحديـات فقط عـلى ا
إذ تــضــمـــنت مــشـــاهــد من زيــارة
أبــطــال حتـــدي الــقـــراءة الــعــربي
الـ 16إلى مــــتــــحف الــــلـــوفــــر في
أبـوظبي الـذي يعـد واحداً من أهم
عالم الثقافية في دولة اإلمارات ا
تحف وجتول الطلـبة في أرجاء ا
حـيث تـعـرفـوا خالل اجلـولـة عـلى
ــعــالـم واحملــطــات الــفــنــيــة أهم ا
والــثــقــافــيــة في مــتــحـف الــلــوفـر
أبـوظبي كـما اسـتمعـوا إلى شرح
حــول تــاريخ وقــصــة الــعــديــد من
ــقـتــنــيــات والـلــوحــات والــقـطع ا
الـفــنــيــة الـقــيــمــة الـتي يــضــمــهـا

تحف ب جنباته. ا
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وتضمنت احلـلقة الثانـية لقاء ب
اإلعالمــيــة زيـنــة يــازجي وأبــطـال
الــــتــــحــــدي الـ 16في دار حتــــدي
الــقــراءة الــعـربي الــذي يــحــتـضن
ـنـافسـات الـنهـائيـة حتـدثت فيه ا
ـــتــــســـابــــقـــ عن "يــــازجي" مـع ا
اإلعالم الــــتـــــقــــلــــيــــدي ووســــائل
الــتـواصـل االجـتــمــاعي وكــيــفــيـة
الـتعـامل معـها كـما تـطرقت خالل
اللـقاء الذي وصفه الـطلبـة بالثري
ـلـهم إلى أهـمـيـة أن يـكـون لـكل وا
ـثله على فرد قـضيـة ورأي بناء 
أن يـــكـــون مــــبـــنـــيــــاً عـــلى اطالع
ومــعــرفـة ويــتــحـلـى بـالــعــقالنــيـة

ـــنـــطق حـــتى يـــكـــون صـــاحب وا
الـرأي قـادراً عــلى تـبــنـيه وعـرضه

والدفاع عنه إذ اقتضى األمر.
ومن جــهــتــهــا أعــربت اإلعالمــيـة
زيـنة يـازجي عن سـعادتـها بـزيارة
دار حتدي القراءة العربي ولقائها
مع أبــطـال الــدورة الـرابــعـة الـ16
ــتــوجــ بــالــلــقب في  14بــلــداً ا
عـربـيـاً مـؤكـدة أن هـؤالء األبـطـال
ام ـا يـتـمتـعـون به من ثقـافـة وإ
مــعــرفـي وشــخــصــيــات شــغــوفــة
وطــمـوحــة وقـادرة عــلى االبـتــكـار
يـؤكــدون أن مـنــطـقــتـنــا الـعــربـيـة
ينتظرها مستقبل أفضل بشرط أن
يجـد الشـباب والـنشء من يرعاهم
ويوجههم ويـضعهم على الطريق
الـصـحـيح نـحـو مـستـقـبل أفـضل
وهـــو مــــا تـــقـــوم به الـــعـــديـــد من
ـبادرات الـتي تتـرجم رؤية وفـكر ا
صـاحب الـسمـو الـشيخ مـحـمد بن
راشــــد آل مــــكـــتــــوم مــــثل حتـــدي
الــقـــراءة الــعـــربي وصـــنــاع األمل

وغيرها الكثير.
وقــالت إن بـرنـامج حتـدي الـقـراءة
الــعــربـي الــتــلــفـــزيــوني بـــشــكــله
التشويـقي التنافـسي الذي يتابعه
ـــشـــاهــديـن قــادر عـــلى ماليـــ ا
إعــادة تــرســيخ الــثــقــافـة والــعــلم
ـعرفة كـأولويـة في حيـاة سكان وا
منطقتنا العربية وذلك باعتبارهم
نقطـة العبور إلى مـستقبل أفضل
مـــشـــيـــرة إلى أن الـــقـــراءة حتـــرر
ــــكـــان والـــزمـــان اإلنــــســـان من ا
وتــغـــذي عــقــله بـــأفــكــار جــديــدة
ــشــاعـر وتــشــحن قــلــبه وروحـه 
وأحاسيس متـنوعة وخالقة وهو
ما من شأنه إحـداث فارق جوهري
في حـيــاة كل من تــسـتـهــويه هـذه

العادة احلميدة بشكل دائم.
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