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"غرابيب سود" ... دراما  تحارب داعش تستمد أحداثها من قصص واقعية

يف  كبرية  �ضجة  �ضود"  "غرايب  م�ضل�ضل  اثار 
من  ُم�ضتوحى  كونة  العربي  الدرامي  الو�ضط 
باآالمه  الواقع  واقعية تالم�س  واأحداث  ق�ض�س 
واأتراحه ودموعه ودمائه، يفتح العمل الدرامي 
"غرابيب �ضود" ، ي�ضلط  االجتماعي- ال�ضيا�ضي 
يف  الن�ضائية  العنا�رص  على  ال�ضوء  امل�ضل�ضل 
ويقاتلن،  يتدّربن  يجّندن،  ن�ضاء  داع�س:  تنظيم 

يفر�ضن اأحكاما م�ضّددة، ويفّجرن اأنف�ضهّن.
عمل  ي�ضور  العربي،  العامل  يف  االأوىل  وللمرة 
تلفزيوين على مدى �ضهر وبتكلفة بلغت اأكرث من 
اليومية  احلياة  تفا�ضيل  دوالر،  ع�رصة ماليني 
م�ضتمداً  االرهابي،  التنظيم  �ضيطرة  حتت  يف 

اأحداثه من ق�ض�س واقعية. 
املرّكبة  الدرامية  حبكته  امل�ضل�ضل  وي�ضتمّد 
الداع�ضية"  "احلالة  من  واملت�ضاعدة 
والتي  الواقع،  اأر�س  امل�ضتمدة من  وتفا�ضيلها 
حيثيات  عاي�ضت  حقيقية  �ضخ�ضيات  روتها 
اإىل  فيتطّرق  التعبري،  جاز  اإن  االأليم،  الواقع 
االإرهابي  التنظيم  ي�ضتخدمها  التي  الو�ضائل 
يف  وال�ضابات  ال�ضبان  مع  للتوا�ضل  "داع�س" 
التي  العربية والغربية، واالأ�ضاليب  املجتمعات 
نقاط  عرب  عقولهم  اإىل  الولوج  يف  ينتهجها 
وال�ضلوكية  واالجتماعية  النف�ضية  �ضعفهم 
التنظيم  جرائم  العمل  يف�ضح  كما  وغريها. 
يف  الوح�ضية  وطرقه  والدموية  املنحرفة 
التنظيم  اأفراد  مع  والتعامل  واالإجرام  القمع 
اأنف�ضهم من جهة، واملنت�ضبني اجلدد وخ�ضو�ضًا 
االأطفال والن�ضاء من جهة اأخرى، م�ضّلطًا ال�ضوء 
القيادي.  الهرم  وت�ضل�ضل  التنظيمة،  بنيته  على 
غاياته،  وتعرية  االإرهاب  ف�ضح  خالل  ومن 
واملنحرفة  املري�ضة  التفاعالت  على  والرتكيز 
الرتبية  قيم  العمل  ير�ّضخ  ومنت�ضبيه،  لقادته 
املدنية والعلم والوعي واحلرية الفكرية الراقية 
االإ�ضالم  تعاليم  مع  واملتوافقة  واحل�ضارية 
احلقيقية واملن�ضجمة مع العادات والتقاليد يف 

جمتمعاتنا العربية.
ففي اإحدى َم�ضاهد العمل، تظهر حافلة ن�ضائية 
اإىل  املن�ضّمات  الفتيات  من  جمموعة  ُتِقّل 
التنظيم االإرهابي، حيث تكُمن وراء كل واحدة 
منهن ق�ضة خمتلفة لكيفية جتنيدها والتحاقها 
من  م�ضتمّدة  الق�ض�س  تلك  اأغلب  "داع�س".  بـ 
ق�ض�س حقيقية وتفا�ضيل واقعية يف كثرٍي من 
جوانبها. و�رصعان ما تبداأ خطوط العمل بك�ضف 
التنظيم  التي ينتهجها  النقاب عن املمار�ضات 
تارًة  له،  واملنت�ضبات  املنت�ضبني  اإغواء  يف 
حتت ذريعة الدين، وطوراً عرب ا�ضتثارة الغرائز 
امل�ضاهد  فيتعّرف  والع�ضبيات،  واالأحقاد 
تطويع  يتم  حيث  االأدمغة،  غ�ضل  عمليات  على 
واإخراجها  الدينية وحتريفها  الن�ضو�س  بع�س 
مع  يتنا�ضب  مبا  املو�ضوعي  �ضياقها  عن 

التو�ضعية  ال�ضيا�ضية  االإرهابي  التنظيم  غايات 
والدموية، وم�ضالح قادته ال�ضخ�ضية والفئوية 

يف كثرٍي من االأحيان. 
الن�ضاء  على  ال�ضوء  مكّثف  ب�ضكٍل  العمل  ي�ضّلط 
مناذج  عّدة  عرب  وذلك  بالتنظيم،  امللتحقات 
املال  عن  الباحثات  فمنهن  لها.  يعر�س 
ظروفهن  نتيجة  يائ�ضة  حياٍة  من  والفاّرات 
اللواتي  ومنهن  القاهرة.  واالجتماعية  املالية 
واالجتماعية  النف�ضية  حاالتهن  تدفعهن 
ومغامرات  جتارب  خو�س  يف  الرغبة  اإىل 
املّرة. وغريهّن  ُي�ضدمن بحقيقتها  �رصعان ما 
ُمنَهج  اأدمغة  غ�ضيل  لعمليات  خ�ضعن  من 
�ضبكات  منها  ومتنّوعة  متعّددة  و�ضائل  عرب 
التوا�ضل االجتماعي، وذلك عن طريق ا�ضتغالل 
فكرة  وتفعيل  عاطفية،  بطرق  الديني  الوتر 
اأو�ضاع  وتدهور  اأو�ضاع  م�ضتغلني  "اجلهاد" 
االأمة على حّد زعمهم.. اإىل غريها من الذرائع... 
غربية  جمتمعات  من  اأتني  ن�ضاء  اإىل  اإ�ضافة 
بعد اأن ُغرِّر بهّن، و�رصعان ما جتد تلك الن�ضوة 
ما  اأو  يتوقعنه  كّن  ما  بني  جوهريًا  تناق�ضًا 

االإرهابي  التنظيم  وما بني حقيقة  لهن،  وِّر  �ضُ
على اأر�س الواقع. كما يتطّرق العمل يف بع�س 
الن�ضائي  الع�ضكري"  "اجلناح  اإىل  جوانبه 
امُلرتكز يف ال�ضياق الدرامي للعمل على كتيبتْي 

"اأم الريحان" و"اخلن�ضاء".
فيما يحاكي اخلط الذكوري يف العمل الهيكلة 
القيادية احلقيقية لـ "داع�س"، اإذ تاأتي برتاتبية 
التنظيم،  وت�ضل�ضل هرمي ماأخوذ عن واقع هذا 
للخلية،  املركزي  املدير  وهو  االأمري  فهناك 
ل  ويتكئ بدوره على م�ضوؤول االإفتاء الذي يف�ضّ
يريد  ما  فُيظهر  واالآيات،  االأحاديث  ويف�رّص 
اإىل  منها ويغّيب ما ال يريد، حمّر�ضًا وموجهًا 
الن�ضيج  و�رصب  التعاي�س  ونبذ  االآخر،  اإبادة 
اإىل  واالآمنني.  املدنيني  وا�ضتهداف  االجتماعي 
الذي  عنه  وامل�ضوؤول  املال  ديوان  جند  ذلك، 
ت�ضمن  مالية  موازنة  حتقيق  على  يحافظ 
كل  ودعم  ناحية،  من  الع�ضكري  اجلانب  والء 
اجلهاد  وعمليات  الت�ضليحية  الدولة  اإمكانات 
اأخرى... وهناك  االلكرتوين وغريها من ناحية 
االأطفال وكيفية تطويعهم  اأي�ضًا امل�رصف على 

وتدريبهم واإعدادهم ع�ضكريًا، وم�ضوؤول اآخر عن 
ال  ّمن  وغريهم  االنتحارية..  الهجمات  جتهيز 
العمل  يتطّرق  اخر  جانب  ومن  العمل.  يغفلهم 
االأطفال  جتنيد  كيفية  اإىل  جوانبه  بع�س  يف 
اأطفاٍل  مع  والتعامل  باأفكارهم  والتالعب 
اىل  انت�ضبوا  من  واآخرين   ، �ضنًا  اأ�ضغر  اآخرين 
الذين  ذويهم  مع  ق�رصيًا  قادمني  التنظيم 
مبفهومهم  ي�ضّمونه  ما،  لغر�س  بلدانهم  تركوا 
ت�ضّلط  التي  امَل�ضاهد  تتواىل  وهكذا  "اجلهاد". 
االأطفال يف وحدات  ال�ضوء على تدريب هوؤالء 
منف�ضلة، وعزلهم عاطفيًا عن اأمهاتهم، وتربية 
و�ضواًل  فح�ضب،  القائد  اإىل  وتبعّيتهم  والئهم 
اإىل جتريدهم من اإن�ضانيتهم يف �ضبيل �ضناعة 
املطلق  بالوالء  تدين  القتلة  من  جمموعات 

الأمري اجلماعة والفكر الظالمي.
ُت�ضّلط  بدايًة،  الت�ضاعدي  الدرامي  امل�ضار  اما 
يف  الن�ضائي  اجلانب  على  ال�ضوء  احللقات 
ذلك  يف  مبا  خا�س،  ب�ضكل  االإرهابي  التنظيم 
عالقة  تر�ضم  التي  واخلوف  ال�ضمت  حاالت 
ظل  يف  البع�س،  ببع�ضهن  امُلجّندات  الفتيات 

اأزمة ثقة حقيقية. كما يتابع امل�ضاهد كل حالة 
واالرتدادات  بدايتها،  منذ  احلاالت  تلك  من 
النف�ضية لكل حالة الحقًا، اإىل جانب حماوالت 
الحقًا  جدوى.  دون  للتكيف  الق�رصية  الن�ضاء 
الدرامية  اخلطوط  وتبداأ  االأحداث  اإيقاع  يرتفع 
وتنق�ضم  االأقنعه  ت�ضقط  حيث  بالتقاطع 
ال�ضفوف يف اخلفاء. فبع�ضهم ي�ضعر باأنه واقع 
االآخر  بع�ضهم  يزداد  فيما  حقيقي،  ماأزق  يف 
خمتلفة.  العتبارات  الراهن  بالو�ضع  مت�ضكًا 
كما تن�ضاأ عالقات اإن�ضانية بني الفتيات اللواتي 
ق�ض�س  جانب  اإىل  ذاته،  امل�ضري  يت�ضاركن 
بالتنظيم  التحقن  ّمن  ورجال  ن�ضاء  بني  حب 
واالرتباك  بال�ضياع  االإح�ضا�س  ويت�ضاركون 
اإنقالبات  املرحلة  هذه  يف  فتبداأ  والندم، 
داخلية لي�ضبح احلاكم حمكومًا والعك�س. ت�ضل 
احلبكة اإىل قّمتها الدرامية قبل اأن ت�ضري باجتاه 
بالقتل،  البع�س  ق�ض�س  فتنتهي  خوامتها، 
واآخرين يلقون حتفهم يف تفجريات انتحارية.. 
العمل  يف  ال�ضخ�ضيات  معظم  م�ضائر  فتتوّزع 

ما بني اأن يكونوا قتلة اأو مقتولني. 

بغداد_ متابعة

في كتاب "أزهار 
نصف ميتة"

دام أكثر من 15 عامًا بابل 
تفتتح متحف نبو خذ نصر

 "تأتيك  بحكاية باردة 
وبمسرح لألساطير"

 "ست الحسن في ليلتها 
األخيرة"

ي�ضيء كتاب »داميان هري�ضت ومارغريت ميلي�س..اأزهار ن�ضف ميتة«، على م�ضار 
حياة مبدعني �ضهريين يف اأوروبا وما ربطهما يف �ضياق احلياة واالإبداع معًا، وهما: 
الكاتب والفنان داميان هري�ضت من مواليد عام 1965 والفنانة احلداثية الربيطانية 
مارغريت ميلي�س، وذلك خالل الفرتة بني عامي: 1914و 2009، اإذ اأ�ضبحت ميلي�س 
املبكرة.  املهنية  حياته  تطور  خالل  الرواية،  هذه  لبطل  ومر�ضدة  مقربة  �ضديقة 
على  بريد،  جا�ضون  حرره  بينما  نف�ضه،  لداميان  ن�ضه  يعود  الذي  الكتاب،  ويطلعنا 
حمطات كثرية يف هذا اخل�ضم، بينها زيارة هري�ضت التقليدية، يف ثمانينيات القرن 
، حيث ق�ضى  »�ضوثولد«  �ضاحة  املوجود يف  واال�ضتوديو  »ميلي�س«  بيت  اإىل  ال20، 

الكثري من الوقت يف درا�ضة ر�ضوماتها اجلميلة مثل »اأزهار ن�ضف ميتة«.

افتتاح  عن  ر�ضيد  ح�ضني  قي�س  واالآثار  ال�ضياحة  ل�ضوؤون  الثقافة  وزير  وكيل  اأعلن 
الثقافة  وزارة  اأن  ر�ضيد  وقال   االثارية.  بابل  حمافظة  يف  ن�رص   خذ  نبو  متحف 
و�ضمن خطتها و�ضعيها لفتح متاحف املحافظات كافة اأوعزت بافتتاح متحف نبو 
اأكرث من  املتحف مغلقا منذ  اأن كان هذا  بعد  االأثرية  بابل  داخل مدينة  خذ ن�رص 
15 �ضنة. عر�س املتحف يف قاعاته الثالثة عدد من االآثار االأ�ضلية واأخرى مقلدة، 
ف�ضال عن املج�ضمات التو�ضيحية )ماكيتات( ملعامل مدينة بابل االأثرية وجمموعة 
مهمة من ال�ضور لفنانني عامليني متثل ت�ضوراتهم لربج بابل..عر�ضت االآثار وفقا 
الرافدين،  بالد  حل�ضارة  التاريخية  الفرتات  جميع  متثل  وهي  الزمني  لت�ضل�ضلها 

وزودت خزانات العر�س ب�رصوحات وافية عن االآثار املعرو�ضة وتفا�ضيلها.

الينابيع يف دم�ضق جمموعته  العراقي قي�س جميد املوىل عن دار  �ضدر لل�ضاعر 
ال�ضعرية احلادية ع�رص واملو�ضومة "تاأتيك ... بحكاية باردة ومب�رصح لالأ�ضاطري" 
حيث تناول ال�ضاعر املوىل يف ن�ضو�ضه ال�ضعرية اجلديدة مابني البناء العاطفي 
�ضمن مداخل الطق�ضية االأ�ضطورية تارة وبني احل�ضي الذي يقوم على االإ�ضتبدايل 
املكاين والزماين و�ضمن اأ�ضاراته لذلك تناوَل ما يريده االإن�ضان من احلياة عرب 
جمهولها ما ي�ضتطع اإكت�ضافه من احلاجات ذات االأثر االأبعد رمزية يف تكوينه اإذ 
اأنه يعي باأنه طرفا ق�ضيا يف ذلك املجهول وقد خ�س يف مقدمتة تلك احلاجات 
االأخر  البع�س  مع  بع�ضهم  اخلليقة  اأبناء  بها  يرتبط  التي  النف�ضية  ــرص  االأوا�

الأ�ضتكمال ما يعتقدونه تعوي�ضا عن ذواتهم.

االأخرية"  ليلتها  يف  احل�ضن  "�ضت  روايــة  الفارابي،  دار  عن  حديثًا  �ضدرت 
للروائية الفل�ضطينية �ضلوى البّنا. جاء يف الرواية "لي�ضت حقيقة وال خياال.. 
كالهما معًا، هذه �ضتُّ احل�ضن، التي حتاكي لياليها غرابة اخليال وده�ضته… 
وب�ضاعته. وما بني احلقيقة واخليال… املا�ضي واحلا�رص  الواقع  و�ضدمة 
خيوط مت�ضابكة.. واأ�رصار وكوابي�س حتب�س االأنفا�س.. ونفق طويل بطول ليايل 
�ضيئًا  "قويل  ال�ضيخ فواز وهو يهز كتفي وردة بجنون  �ضت احل�ضن". ي�رصخ 
ليليانا؟".  مراآة  يف  نف�ضي  اأرى  كما  م�ضخًا  ترينني  هل  اأجيبي  احل�ضن..  �ضت 
اأين  والعذاب  القهر  امراأة  يا  اأتعرفني  اأكرث من �ضمتك هذا..  يقتلني  �ضيء  "ال 

اأ�ضتطيع اأن اأُمّزق حلمك ال�ضهّي هذا واأطعمه للغربان". 

إصداراتإصدارات بعد إغالقمبدعون

قراءة في كتاب

ي�رصد الكاتب املغربي ه�ضام م�ضبال �ضرية اخلوف 
عامة  �ضمًة  لي�ضبح  ينت�رص  والذي  فينا،  املع�ض�س 

للمجتمع كله.
خم�س  على  اخلم�ضة  املحاور  تتوزع  حيث 
اخلوف.  مع  حكايتها  منها  لكل  �ضخ�ضيات، 
يخاف  اجلامعة  يف  التاريخ  اأ�ضتاذ  "جنيب" 
اأن �ضار يف  الذي فوجئ بعد  الزمن وتقّدمه، وهو 
اخلم�ضني اأن حياته املا�ضية كلها عبارة عن تكرار 
مل الأفعال بعينها، والدليل الوحيد اأن الزمن مير 
"منى” التي تزوجت من رجل  هو جتاعيد وجهه. 
عاملني  اإىل  ينتميان  اأنهما  بعد  ما  يف  اكت�ضفت 
خمتلفني، فهي تع�ضق االأدب والروايات وهو "قذفت 
وفقدان  واملخابرات  االأمن  م�ضتنقع  اإىل  الدنيا  به 
ت�ضتطيع  ال  ذلك  رغم  لكنها  �ضيء"،  كل  يف  الثقة 
تركه ب�ضبب خوفها من بط�ضه. زوجها اأي�ضًا يتخبط 
يف �ضباك اخلوف، يخاف كل النا�س، متوهمًا اأن كل 
�ضخ�س ميكن اأن يكون عدواً للوطن، ومتوهمًا القوة 
الوهميني.  اأعدائه  الوطن من  اأمن  يف حفاظه على 
فظّل  امل�ضتقبل  خ�ضي  الذي  املحامي  "كمال" 
واكت�ضف  يجنيها،  مكا�ضب  وراء  يلهث  عمره  طوال 
الفرح احلقيقي،  اأنه مل يذق طعم  العمر  يف خريف 
واأنه كان يجري وراء ال�رصاب. وقد انعك�س زواجه 
"عاطف" الذي كرب  ابنهما  "اأني�ضة" بال حب، على 
مترده  يعي�س  االآخر،  يخ�ضى  نف�ضه،  على  منطويًا 

الداخلي ويخاف اإظهاره.
تطارد  التي  اخلوف  لعنة  من  جنت  التي  الوحيدة 
لتدر�س  اأتت  التي  ال�ضبية  بنى"،   “ كانت  اجلميع 
يف جامعة "تطوان"، فتاأثرت باأخبار االنتفا�ضات 
احلراك  اإىل  ان�ضمت  ثم  معها،  وتعاطفت  العربية، 
املن�ضورات  بتوزيع  وبداأت  املغرب،  يف  ال�ضبابي 
جديد،  بوطن  حاملًة  التظاهرات  اإىل  والدعوة 

وجمتمع حر منفتح يوؤمن بالعدالة وامل�ضاواة.
اأن جمتمعًا كاماًل قائمًا على  ي�ضف م�ضبال كيف 
يتحرر  اأن  ميكنه  ال  واال�ضت�ضالم،  واخلنوع  اخلوف 
اأن  الت�ضحيات واجلهود، وكيف  الكثري من  بعد  اإال 
الواقع  جربوت  اأمام  تتحطم  �ضخ�ضياته  اأحالم 
املت�ضلطة  القوى  تديره جمموعة من  الذي  القا�ضي 
والو�ضائل  الطرق  �ضتى  اإىل  تلجاأ  التي  وامل�ضتبدة، 
لتحافظ على املجتمع قانعًا مبا هو عليه، �ضامتًا 
وم�ضتكينًا، وهو ما ح�ضل مع "لبنى" التي تتعر�س 
للكثري من امل�ضايقات والتهديدات، ت�ضل يف نهاية 
اأحالمها  كل  عن  فتتخلى  االغت�ضاب،  اإىل  االأمر 

وتعود لتحتمي يف قوقعة خوفها.

اقتباس 

ال يوجد م�ضتحيل اأمام من يحاول.

االإ�ضكندر االأكرب

كانت امراأتُه ...
 �ضاح احدهم

وا�ضتعر الهتاف..
 انها زوجة الغول

�ُضلمت لقاطع طريق دمه من 
البرتول

ال تتذمري ...
قالها وهو يلف حول عنقها 

احلبال
ا�ضابها ب�ضوطِه ف�ضاح كل من 

فيها
الت�رصخي فنحن نيام ..

تلقت ال�رصبات ومل حتاول 
�ضدها

كانت تخبئ بني ا�ضابعها 

االطفال
�ضفعة بعد اخرى

 يتب�ضُم وجهها
 فعلى �ضفاف دجلة راأت 

انعكا�س نريان
بغداد اي ام انت بعد ان هلكت

قام اوالدها ببيعها بحفنة من 
االأموال.

الحسين ابو النور

ثقافة 

أمنا بغداد بعد تنفيذ المرحلة األولى من مشروع “مقاطع للماّرة”... بيت الشعر العراقي يختتم دورته الثانية
 

الثانية  اأعمال دورته  العراقي، عن اختتام  ال�ضعر  اأعلن بيت 
“مقاطع  م�رصوعه  من  االأوىل  املرحلة  تنفيذ  باإكمال 
منذ  اأقيمت  الفعالّيات  من  عدد  من  تاأّلف  الذي  للماّرة”، 
اأوائل العام املا�ضي، منها: “جلي�ضك ي�ضافحك”، و”تلويحة 
وفاء للكرادة”، و”اجلدران لي�ضت لثارات الع�ضائر”، ومن ثّم 
فعاليتي “يف حرم املدار�س”، و”يف حرم اجلامعات”.  وذكر 
بيان لبيت ال�ضعر العراقي، اإّن م�رصوع “مقاطع للماّرة” الذي 
 ،2016 اآذار  يف  ال�رصاي  ح�ضام  ال�ضاعر  البيت  رئي�س  اأطلقه 
التي  العراقي،  ال�ضعر  لبيت  الثانية  الدورة  اأعمال  اختتم 
تطّور يف طبيعة  االأن�ضطة وحتقيق  الكثري من  اإقامة  �ضهدت 
تنظيم البيت للفعالّيات الثقافّية، ومنها اإ�ضدار كتاب “وردة 

ال�ضحايا” �ضمن ن�ضاط حمل اال�ضم نف�ضه، ف�ضاًل عن م�ضابقة 
لق�ضائد االأطفال )بني 6-12 عامًا(، واإ�ضدار كتاب “نب�س 
الكتابة” الذي جمع ق�ضائد الأطفال من الب�رصة اإىل املو�ضل، 
الب�رصة  من  جديدة  �ضعرّية  باأ�ضوات  االحتفاء  اإىل  اإ�ضافة 
يف  املهمة  ال�ضعرّية  االأ�ضماء  من  بالكثري  واالحتفاء  وبابل، 
ال�ضاحة العراقّية، مع متّكن البيت من احل�ضول على “�ضهادة 
ت�ضجيل  دائرة  ثقافّية م�ضّجلة يف  ت�ضجيل”، بو�ضفه منظّمة 
املنظمات”.  واأ�ضاف البيان ، جنح البيت اأي�ضًا باإمتام كّل 
ما خّطط له �ضمن م�رصوع “مقاطع للماّرة”، االأمر الذي اأ�ضهم 
بانت�ضار ا�ضمه بني اأطياف خمتلفة من اجلمهور واملتابعني، 
بل  �ضابق،  وقت  يف  البيت  ي�ضلهم  مل  فقط  لي�س  الذين  من 
العراق”.   يف  الثقافّية  واملوؤ�ض�ضات  املنّظمات  من  الكثري 
حرم  يف  ُعلقت  التي  املل�ضقات  اأّن  اإىل   ، البيان  واأ�ضار 

االعداديات  اآذار 2017 يف   �ضباط ومطلع  )اأواخر  املدار�س 
فاإّن  البيان،  وبح�ضب  وال�ضعراء”.   لل�ضاعرات  كانت  حتديداً( 
مل�ضقات فعالّية “يف حرم اجلامعات” التي علقت منت�ضف 
لل�ضاعرات  مقاطعها  كانت  اجلاري،  اأيار  ومطلع  ني�ضان 
جامعة  احلقوق-  كلية  يف  بول�س  �رصكون   ” وال�ضعراء: 
النهرين، وجان دمو يف كلية الفنون اجلميلة- جامعة بغداد 
)الوزيرية(، ورعد عبدالقادر يف كلية االإعالم جامعة بغداد، 
جامعة  العربية(-  اللغة  )ق�ضم  االآداب  كلية  يف  علي  وعقيل 
بغداد، وكاظم جهاد يف كلية طب االأ�ضنان- جامعة بغداد، 
العربية  اللغة  للبنات ق�ضم  الرتبية  ودنيا ميخائيل يف كلية 
بجامعة  الهند�ضة  كلية  يف  اجليزاين  وزاهر  بغداد،  بجامعة 
بغداد،  بجامعة  الهند�ضة  كلية  يف  جنابي  وهاتف  النهرين، 
واالإن�ضاءات  البناء  ق�ضم هند�ضة  ونامق عبد ذيب على جدار 
واجهة  على  بردى  بهنام  وزهري  التكنولوجية،  اجلامعة  يف 
البهرزي  واإبراهيم  التكنولوجية،  للجامعة  الطالبي  النادي 
ا�ضكندر  وغريب  امل�ضتن�رصية،  اجلامعة  الرتبية-  كلية  يف 
يف  غازي  وواثق  امل�ضتن�رصية،  اجلامعة  االآداب-  كلية  يف 
كلية الرتبية ابن ر�ضد )ق�ضم اللغة العربية( – جامعة بغداد، 
وطيب جّبار يف كلية اللغات- جامعة بغداد، وعادل مردان 
يف كلية دجلة اجلامعة االأهلية، و�ضليمان جوين عند املدخل 
وحبيب  النهرين،  بجامعة  ال�ضيا�ضّية  العلوم  لكلية  الرئي�س 
النور�س يف معهد الفنون اجلميلة ببغداد، ومرمي العطار يف 
 ، اأخرياً  البيان  واأّكد  امل�ضتن�رصية”.   اجلامعة  الطب-  كلية 
اإّن البيت برغم اأّنه ال ميلك الدعم املاّدي الذي يوؤهله لتقدمي 
بغداد،  يف  نوعّيًا  فعاًل  يقّدم  اأن  على  حر�س  لكّنه  االأكرث، 
حاول  بل  البالد  يف  العام  الو�ضع  لتحّديات  َيحت�ضب  مل 
املدار�س  حرمي  “يف  فعاليتي  باإمتام  فهو  دائمًا،  تخّطيها 
واجلامعات”، واختتام جممل فعالّيات واأن�ضطة هذه الدورة، 
“بيت” الثقافّية  ي�ضتعد حاليًا الإ�ضدار عدد جديد من جمّلة 
االإدارية  للهيئة  انتخابات  الإجراء  يتهّياأ  ثّم  ومن  الف�ضلّية، 
يف  ينجح  اأن  يتمّنى  بغداد،  يف  جديد  انتخابي  موؤمتر  بعقد 

تاأمني متطلباته خالل فرتة ال�ضيف احلايل.

بغداد ــ متابعة


