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عنا�صر الهند�سة ال�سورية يوا�صلون تفكيك الألغام بتدمر ..والعثور على مقبرة ت�ضم جثامين الع�شرات

الفروف يتَّهم وا�شنطن بن�شر معلومات مُ�ضلِّلة ...وت�شوركين ي�شير �إلى دور تركيا بدعم «داع�ش»
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف أن الحديث عن وجود
اتفاق روسي أميركي حول مصير األسد ما هو إال تضليل ومحاولة إلظهار
األُمنِيات واقعا ً .
وج��دد الف��روف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الصربي في
موسكو موقف بالده بأن مصير الرئيس السوري يقرره السوريون أنفسهم
من خالل المفاوضات التي ستؤدي إلى انتخابات بما فيها الرئاسية.
وقال الفروف إن االتفاقات بين موسكو وواشنطن تتعلق بالمبادئ
األساسية للتسوية في سورية موضحا ً أن مضمون ه��ذه االتفاقات
معروف للجميع ،كما سبق لمجموعة دعم سورية ومجلس األمن الدولي
تبني هذه المبادئ أيضاً.
واستطرد قائال« :نعم ،هناك الكثير من التالعبات ،لكن ذلك ال يعكس
سوى تسريب شركائنا األميركيين مضمون المحادثات ،وترويجهم
معلومات مضلِّلة بشكل ممنهج وعلى جميع المستويات».
ووصف الفروف عمليات التسريب هذه بأنها غير نزيهة وترمي إلى
تشويه الواقع ،معتبرا أنها تأتي جراء عجز واشنطن عن إجبار بعض
حلفائها في الشرق األوس��ط وأوروب��ا على تنفيذ ق��رارات مجلس األمن
وترك الحقوق السيادية للشعب السوري في أيديهم بما في ذلك الحق في
اختيار زعيمهم المستقبلي.
وش��دد قائال« :ال يحق ذلك إال للشعب السوري .ويتم حل مثل هذه
المسائل خالل انتخابات ديمقراطية حرة ،وهو أمر منصوص عليه في
األطر المحددة للعملية السياسية في سورية والتي وافق عليها مجلس
األمن».
وتابع أن واشنطن عاجزة عن التصدي لحلفائها الذين يتجاهلون
ق��رارات مجلس األمن ويحاولون طرح إن��ذارات ،مطالبين برحيل بشار
األس��د عن منصب الرئيس كشرط مسبق قبل بدء التفاوض حول أي
مواضيع أخرى.
وأوضح أن التسريبات حول االتفاق المزعوم الذي قيل إنه عقد خالل
الزيارة األخيرة لوزير الخارجية األميركي جون كيري إلى موسكو،
تستهدف التأثير على الرأي العام الدولي ،والتضليل ،والحصول على
تنازالت جديدة انتهاكا لالتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق.
من جهة أخرى ،قال مندوب روسيا الدائم لدى األمم المتحدة ،فيتالي

العبادي والكتل...
من �س ُي�سقط الآخر؟
مصطفى حكمت العراقي
في خطوة كان من المستحيل القيام بها أو حتى مجرد التفكير
فيها ،لجهة إسقاط حكم األحزاب السياسية في العراق وما تبعه
من ترسيخ لنظام ال ُمحاصصة السياسية بحجة االستحقاق
االنتخابي والمشاركة الوطنية المزيفة وال��ذي تمثل بتقاسم
ك � ّل المواقع ف��ي ال��دول��ة العراقية بين ق��ي��ادات ه��ذه األح��زاب
وكوادرها ،ما خلف ترهالً وفسادا ً وفشالً في قيادة العراق على
مختلف المستويات ب��دأت تفوح روائحه في الداخل والخارج
إلى أن أصبح من المستحيل استمرار السكوت والرضى بالحال،
فانتفض الشعب العراقي وتظاهر واعتصم ونصب سرادق خيامه
حصنة والتي تحوي أغلب المقار
على أسوار المنطقة الخضراء ال ُم ّ
الحكومية والبعثات الدبلوماسية الوافدة إلى العراق ،ودخل
زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر على خط األزمة بشكل
غير متوقع إذ دخل وحيدا المنطقة الخضراء حيث نصب خيمة له
واعتصم أياما ً داخلها ،فح ّول مسار التسويف الذي اتبعته الكتل
السياسية ،لجهة كسب الوقت ،إلى ضغط ال يمكن لرئيس الوزراء
حيدر العبادي تح ُّمله ،فاتخذ الخطوة األصعب واألجرأ في مسار
العملية السياسية العراقية بعد االحتالل ،ورمى كرة النار في
حضن مجلس النواب وجعله رأس حربة في مواجهة الشعب
وقياداته المنتفضة ،خصوصا ً السيد الصدر .طرح العبادي،
خالل جلسة مجلس النواب ،تشكيلته الوزارية الجديدة وأعطى
رئيس البرلمان سليم الجبوري مدة  10أيام لمناقشة التشكيلة
التي سلمه إياها ضمن ملف مغلق .وأعلن العبادي أنّ التشكيلة
الجديدة تضم  16وزي��را ً باستثناء وزي � َري الداخلية والدفاع،
داعيا ً مجلس النواب إلى مساعدة الحكومة في إنجاز اإلصالح
والتغيير الوزاري.
وعقب تقديم العبادي التشكيلة الحكومية العراقية المقترحة
قال زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر إنه لن يضيع
حق وراءه مطالب ،وأن��ه سوف يقدم ك ّل فاسد وس��ارق ومعتد
(التتمة ص)14

تشوركين أم��س ،إن تركيا تعد المورد الرئيسي لألسلحة والمعدات
العسكرية لمقاتلي تنظيم «داعش».
وأضاف تشوركين في رسالة وزعت في مجلس األمن ،أن االستخبارات
التركية هي التي تقوم بمهمة تزويد «داع��ش» باألسلحة والمعدات
العسكرية في سورية ،مستشهدا ببيانات حول أن هذا التوريد جرى في
الفترة من شهر تشرين الثاني  2015وحتى شهر كانون الثاني .2016
وذكر تشوركين أن االستخبارات التركية تستخدم لهذا األمر السيارات
بما فيها تلك التابعة لقوافل المساعدات اإلنسانية.
من جهة أخرى ،أعلن رئيس حزب االتحاد الديمقراطي ،صالح مسلم
أن القوات الكردية تستعد لتحرير مدينة الرقة ،معقل تنظيم «داعش» في
سورية.
وقال في باريس إن «قوات سوريا الديمقراطية تستعد مع التحالف
(الدولي بقيادة واشنطن) لتحرير الرقة» ،مشيرا إلى ضرورة انضمام
«سكان الرقة العرب» إلى قوات سوريا الديمقراطية التي تضم ،حسب
قوله ،بين أربعين وخمسين ألف مقاتل.
وأعلن مسلم أن القوات الكردية تحاول حاليا السيطرة على ممر طوله
سبعين كيلومترا في شمال شرق البالد يشكل «المعبر الوحيد لإلرهابيين
إلى تركيا» ،والسيطرة عليه تؤمن التواصل بين المناطق الكردية الثالث:
عفرين وكوباني والجزيرة ،بحسب تعبيره.
من جهة أخ��رى ،ذكر الجيش األميركي أنه بدأ تدريب العشرات من
مقاتلي المعارضة السورية لمواجهة تنظيم داعش في إطار برنامج معدل
يهدف لتجنب أخطاء شابت أول مسعى لتدريب المقاتلين في تركيا العام
الماضي.
وقال الكولونيل األميركي ستيف وارين المتحدث باسم التحالف الذي
تقوده الواليات المتحدة ضد داعش لمراسلي وزارة الدفاع األميركية
أمس ،إن «البرنامج الجديد لم يخ ِّرج حتى اآلن أي مقاتلين سوريين».
يذكر أن الكونغرس األميركي صادق بأغلبية ساحقة على مشروع
قانون اإلنفاق الدفاعي الجديد ال��ذي يسمح ل��وزارة الدفاع األميركية
بتدريب المعارضة السورية كجزء من الحملة ضد مسلحي تنظيم
داعش.
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عبا�س :نفت�ش حقائب التالميذ
بحث ًا عن ال�سكاكين!
أك��د رئ��ي��س السلطة الفلسطينية
محمود عباس أن «األم��ن الفلسطيني
يفتش حقائب التالميذ داخل المدارس
بحثا عن سكاكين لمنع العمليات»
وأن أجهزة األمن الفلسطينية «عثرت
في مدرسة واحدة على سبعين سكينا
في حقائب التالميذ وجردتهم منها،
وأقنعتهم بعدم جدوى القتل أو الموت
على الحواجز «اإلسرائيلية»».
وأضاف عباس ،في مقابلة تلفزيونية
أجرتها معه القناة الصهيونية الثانية
ضمن برنامج «نوافذ» ،أن الطفل عندما
يذهب حامال سكينا لتنفيذ عملية ،فإنه
ال يستشير والديه وال شقيقه ،وال يمكن
لشخص عاقل أن يشجعه على تنفيذ
تلك العملية.
وحول جريمة إعدام شاب فلسطيني
ببندقية جندي صهيوني في مدينة
الخليل ،ق��ال عباس إن ه��ذه عملية
غير إنسانية إطالقا ،وإنه ال يريد أن
يعمم مفهوما غير إنساني على جميع
الصهاينة «ألن بينهم بشرا وإنسانيين
خرجوا في تظاهرات للتنديد بهذه
العملية» بحسب قوله.
وردا على االت��ه��ام��ات الصهيونية
له بالتحريض على العنف ،أك��د أنه
مستمر في مد يده بالسالم منذ وصوله
للرئاسة قبل عشر سنوات ،كما أنه
يعلن م���رارا رفضه للعنف والقتل،

مشددا على استعداده للقاء رئيس
ال��وزراء بنيامين نتنياهو في أي يوم
وفي أي مكان على طاولة المفاوضات.
وتابع« :ال أحب أن أرى طفال فلسطينيا ً
يحمل سكينا ً ويطعن «إسرائيليا»،
وعليكم أن تعطوني السالم وتتفهموا
كيف يشعر ه��ذا الطفل الفلسطيني
باإلحباط وفقدان األمل».
ودعا عباس ،خالل المقابلة ،الكيان
الصهيوني لالنسحاب من مناطق «أ»

العراق :ا�ستكمال تطهير كبي�سة..
ومقتل «ع�صابة» ال�صواريخ ال�سامة
م��ا ان اعلن رئيس الحكومة العراقية حيدر
العبادي تسليمه التشكيلة ال��وزاري��ة الجديدة
الى مجلس النواب العراقي وتعهده بانهاء ملف
ادارة الهيئات المستقلة وال��وك��االت والمناصب
االمنية بالوكالة ،حتى انهى زعيم التيار الصدري
السيد مقتدى الصدر اعتصامه داخ��ل المنطقة
الخضراء واعتصام العراقيين امامها ،مطالبا الكتل
السياسية بتحم ِل المسؤولية الوطنية النجاح
مشروع االصالح.
وقال رئيس مكتب الصدر في بغداد السيد ابراهيم
الجابري :هذه االصوات والحناجر تنادي باالصالح،
وتهتف كَلاَّ للفساد والمفسدين ،هذا اول الغيث.
الى ذلك اعرب ائتالف دولة القانون عن تفاؤله
بهذه الخطوة ،معلنا تشكيل البرلمان لجنة خاصة
برئاسة رئيس مجلس ال��ن��واب ،ل��دراس��ة السير
الذاتية للمرشحين الجدد.
وق��ال عضو مجلس ال��ن��واب عن ائتالف دولة
القانون احمد الشيخ علي :اآللية والمرجعية اللتان
سيلجأ اليهما مجلس النواب ستعتمدان على الرؤية
الدستورية المتمثلة في الكفاءة والمهنية والقدرات
االدارية ،لذا ،فاللجنة محددة بضوابط دستورية.
واك���د ن���واب ع��ن تحالف ال��ق��وى الوطنية ان
البرلمان صوت على االصالح الشامل لمؤسسات
ال��دول��ة بجميع كتله بعد ان لمس تغيرا شامال
للحكومة ال جزئيا.
وقال عضو مجلس النواب العراقي عن تحالف
القوى الوطنية عبد العظيم عجمان :نوابنا في
اتحاد القوى والتحالف الوطني والكردستاني:
جميعنا صوتنا على الحكومة الجديدة ،وهي

حكومة تكنوقراط بعيدة عن المحاصصة الطائفية
والحزبية .واضاف :هذه خطوة جديدة في عراق
جديد.
وتبقى االي���ام العشرة ال��ت��ي ال���زم بها نفسه
البرلمان العراقي هي الفيصل في اتمام التغيير
الوزاري وسط ترقب شعبي وسياسي لما ستؤول
اليه االمور.
من جهة أخ��رى ،اك��دت وزارة الدفاع العراقية
ان قوات امنية تمكنت من استكمال تطهير ناحية

بلجيكا تق ّر ت�سليم
�صالح عبد ال�سالم لفرن�سا

ف��ي الضفة الغربية ،وإل��ى مواصلة
التعاون األم��ن��ي م��ع ه��ذا الكيان ألن
«البديل عن هذا هو الفوضى والسالح
وال��م��ت��ف��ج��رات وال��م��س��ل��ح��ون ال��ذي��ن
س��ي��أت��ون م��ن ال���خ���ارج» .وأض���اف:
«أريد التعاون األمني مع «إسرائيل»
وال أخجل من ذلك ،وعلى الجميع أن
يحترمني من أجل ذلك ،ألن البديل هو
نقص الشعور باألمن وفقدان األمل»
بحسب تعبيره.

أقر القضاء البلجيكي تسليم الفرنسي صالح عبد السالم
المشتبه بضلوعه في تفجيرات باريس إلى بالده ،في حين
رجح محاميه أن يتم التسليم بسرعة.
وقالت النيابة العامة الفدرالية ،في بيان لها ،إن القضاء
الفدرالي قبل إعالن عبد السالم ( 26عاما) موافقته على تسليمه
إلى فرنسا ،وأوضحت أنه تبعا لذلك أصبح تسليمه ممكنا.
وأضافت أن السلطات في بلجيكا وفرنسا ستدرس بشكل
مشترك ،بناء على ه��ذا ال��ق��رار ،خطوات تنفيذية لنقله إلى
فرنسا.
وأقر القضاء الفدرالي تسليم المشتبه فيه إلى فرنسا بعدما
زاره النائب العام أول أمس الخميس في سجن مدينة بروج،
ونقل عنه موافقته على نقله إلى فرنسا.
وفي وقت سابق ،قال محاميه سدريك مواس إن موكله وافق
على تنفيذ مذكرة التوقيف األوروبية الصادرة بحقه .وكان
صالح عبد السالم اعتقل في الثامن عشر من هذا الشهر مصابا ً
خالل حملة أمنية في بروكسل ،وكانت هذه الحملة في األصل
تستهدف مشتبها فيهم آخرين.
ومباشرة بعد اعتقال عبد السالم ،طالب الرئيس الفرنسي
فرانسوا هوالند بلجيكا بتسليمه لمحاكمته في فرنسا ،وتعتقد
السلطات الفرنسية أنه ضالع في الهجمات التي وقعت نهاية
تشرين الثاني الماضي في ب��اري��س ،وأوق��ع��ت  130قتيال،
وتبناها تنظيم «داعش».
وبعد أربعة أيام فقط من اعتقال عبد السالم ،ضربت تفجيرات
مطار بروكسل الدولي ومحطة للمترو مما أسفر عن مقتل أكثر
من  30شخصا .وتقول بلجيكا وفرنسا إن لعبد السالم صالت
بمنفذي هجمات باريس وبروكسل .وقالت صحيفة «لو سوار»
البلجيكية في موقعها اإللكتروني إن هناك احتماال بأن تتفق
بلجيكا وفرنسا على تنظيم محاكمة مشتركة له ،مشيرة إلى
قضية سابقة تمت بهذه الصورة .ونقلت الصحيفة عن محامي
صالح عبد السالم أن تسليم موكله قد يحدث بسرعة.

ما ن�سب �إليه ت�شويه و�إ�ساءة للعالقة بين البلدَ ين

الأردن :الملك عبد اهلل
يتراجع عن حديث طال ال�سعودية

كبيسة بشكل كامل من عناصر «داعش» االرهابية
غ��رب االن��ب��ار ،فيما اك��د الحشد الشعبي مقتل
العصابة المسؤولة عن قصف ت��ازة خورماتو
بالصواريخ السامة.
واشارت الوزارة في بيان لها ،ان قوة من الفرقة
السابعة وباسناد من ابناء العشائر نفذوا عملية
عسكرية من ثالثة محاور لتطهير ناحية الكبيسة
بشكل كامل.
(التتمة ص)14

ن��ف��ى ال��دي��وان الملكي األردن���ي
صحة ما نسب إلى العاهل األردني
عبد الله الثاني بأن انضمام بالده
إلى تحالف السعودية «غير ملزم»
وتلميحاته إلى أنه محدود الفعالية
والنتائج.
وق���ال م��ص��در م��س��ؤول ف��ي بيان
للديوان الملكي ،نشرته وكالة األنباء
الرسمية «بترا» مساء أول أمس ،إن
«م��ا تناقلته بعض وسائل اإلع�لام
مؤخرا ،وما نسب إلى جاللة الملك
عبدالله الثاني بصورة مشوهة،
ي��ه��دف إل���ى اإلس�����اءة إل���ى األردن
وعالقاته مع دول شقيقة وصديقة».
وأكد البيان عمق العالقات التي
تربط األردن والسعودية ،مشددا
على دع��م األردن الكامل للتحالف
اإلس�لام��ي ،إذ ك��ان��ت المملكة بين
أوائل الداعمين والمشاركين في هذا
التحالف.
وشدد المصدر على اعتزاز األردن
بعالقاته التاريخية الراسخة مع
المملكة العربية السعودية ،ووقوفه
ال��دائ��م إل���ى ج��ان��ب��ه��ا ف��ي مختلف
الظروف ،مشددا على أهمية مواجهة
خطر اإلرهاب من خالل تعزيز العمل

العربي واإلسالمي المشترك.
وفي وقت سابق ،تناقلت وسائل
إعالم بعض تفاصيل اللقاء المسرب
الذي جمع الملك عبد الله مع أعضاء
بارزين في الكونغرس األميركي،
إذ أشاع بعضها أن الملك أكد خالل
االج��ت��م��اع أن األردن ان��ض��م إل��ى
التحالف ألنه «غير ملزم» ،ول َّمح إلى
أنه محدود الفعالية والنتائج.
اللقاء الذي أشير إليه ،جمع الملك
األردني بأعضاء كبار في الكونغرس

األميركي ،بينهم السيناتور جون
ماكين ،خالل زيارة الملك عبد الله
الثاني إلى واشنطن منتصف كانون
الثاني الماضي.
ونشرت التفاصي َل الكاملة لهذا
اللقاء ٌّ
كل من جريدة «الغارديان»
البريطانية وموقع «ميدل إيست
آي» البريطاني اللذين حصال على
تفاصيل ال��ل��ق��اء ال���ذي كشف فيه
الملك الكثير من المعلومات حسب
ما أشيع.

همزة و�صل
زها حديد..
نخلة العمارة العراقية
نظام مارديني
صدمنا رحيل نخلة العمارة
العراقية العالمية زها حديد،
المختلفة والفريدة وكأنها من
عالم آخـر .هي عبقرية خاصة..
مبتكرة لح ّد الخيال ..كيف ال
وهي أفضل مهندسة معمارية
في العالم ..والسيدة األول��ى
ف��ي ال��ت��اري��خ ال��ح��دي��ث التي
اخترقت أساطين العمارة في
العالم وجعلت من تصاميمها
«م���������زارات» ف���ي ال��ع��واص��م
الغربية.
كانت حديد المحاطة بفريق
ه��ن��دس��ي م��ن  200م��ع��م��اري
وم���وظ���ف ،م��ن رواد الحركة
ال��م��ع��م��اري��ة ال��م��ث��ي��رة للجدل
والمسماة بالتفكيكيـة ،ال ُمتخمة
ع�����ادة ب��غ��رائ��ب��ي��ة األش���ك���ال
ال��ت��ص��م��ي��م��ي��ة وال��م��ت��ج��اوزة
«للتابوات» البصرية.
الخيال والمثالية اللذان ميّزا
تصميماتها التي يدّعي البعض
أنها غير قابلة للتنفيذ ،سيما
وأن أبنيتها تقوم على دعامات
عجيبة وم��ائ��ل��ة ،وق���د ف� ّن��دت
المعمارية عمليا ً اتهامات بعض
النقاد بأنها مهندسة «قرطاس»
أي يصعب تنفيذ تصميماتها،
ولكن بعد اكتمال تشييد متحف
العلوم في فولفسبيوج شمال
ألمانيا ،الذي افتتح في تشرين
الثاني  ،2005والذي يؤكد أن
مقولة «مهندسة قرطاس» ليس
إال ادع��اء ك��اذب من معماريين
ي��ع��ي��ش��ون م��ع ال��م��اض��ي ،ألن
كل ال��ذي وضعته على شاشة
كمبيوترها استطاع اآلخ��رون
تنفيذه.
ل��ق��د ش � ّب��ه��ه��ا ال��ب��ع��ض بـ
م��اي��ك��ل ان��ج��ل��و ال��ع��ص��ر ،فهي
تساهم ف��ي خلق ع��ال��م أجمل
بتصاميمها ل�لأب��ن��ي��ة وقطع
األثاث والمنحوتات المختلفة،
وق��د اتسمت أعمالها بالقلق
وال�لااس��ت��ق��رار واالم���ت���داد إلى
ال��ف��ض��اءات الخارجية بشكل
ي��ع��ك��س الخلفية المحمدية
(اإلس�لام��ي��ة) لنشأتها حتى
أن ب��ع��ض ال��ن��ق��اد رب���ط بين
انسيابية وتجريدية أعمالها
وبين انسيابية الخط العربي
وتجريدية الزخارف المحمدية.
كما ارتبطت مقاربة حديد
المعمارية باالهتمام وتأكيد
خصوصية المكان ،وثقافته،
وروح إنسانه؛ كمفردة أساسية
ف��ي عملية الخلق التكويني
ال��م��ؤس��س��ة ل��ع��م��ارة ج��دي��دة،
كان من ضمن مقوماتها تأويل
وإعادة قراءة المنجز المعماري
المحلي ،ذل��ك المنجز ،ال��ذي
ت��ش��ك��ل ع��ب��ر أزم���ن���ة ط��وي��ل��ة،
وإض���اف���ات م��ب��دع��ة ،تعاقب
م��ع��م��اري��ون وب��ن��اة م��ب��دع��ون
ع��ل��ى إث��رائ��ه ودي��م��وم��ت��ه .إن
فعالية التأويل ،التي تب ّنتها
تلك المقاربة الخالقة ،وإعادة
ال��ق��راءة ل��ل��م��وروث المعماري
ال��ت��ي وس��م��ت ن��ش��اط ح��دي��د
التصميمي ،كانا يجريان ضمن
مستلزمات وقيم عمارة الحداثة،
وهي التي ما فتئت أن أصبحت
عنوانا ً من عناوين الممارسة
المعمارية الحداثوية العالمية
السائدة ،وإح��دى مرجعياتها
النظرية .ولعل ه��ذا األم��ر ،هو
ال��ذي يجعل من مقاربة حديد
المعمارية أن ترتقي ،لتكون
حدثا ً مهماً ،ومؤثراً ،واستثنائيا ً
بأهميته ،في الخطاب المعماري
«السوراقي» والعربي واإلقليمي
والعالمي.
ق��ال عنها أن��دري��اس روب��ي:
«م��ش��اري��ع زه��اء حديد تشبه
سفن الفضاء تسبح دون تأثير
الجاذبية ف��ي ف��ض��اء مترامي
األط��راف ،ليس فيها جزء عالٍ
وال سفلي ،وال وج��ه وال ظهر،
فهي مبانٍ في حركة انسيابية
ف��ي ال��ف��ض��اء ال��م��ح��ي��ط ،وم��ن
مرحلة الفكرة األولية لمشاريع
زها حتى مرحلة التنفيذ تقترب
س��ف��ي��ن��ة ال��ف��ض��اء إل���ى سطح
األرض ،وفي استقرارها تعتبر
أكبر عملية مناورة في مجال
العمارة».
ه���ك���ذا ه����ي زه�����ا ح���دي���د،
المعمارية المعروفة التي باتت
من رواد مدرس ٍة قائمة بذاتها ،ال
انتظامية ،قائمة على التفكيك،
وتعتبر أحد تجليات مفاهيم ما
بعد الحداثة ،المفاهيم القادرة،
تبعا ً لخصوصيتها المع ّومة،
على استيالد مقاربات جديدة
ومتجددة.
زه���ا ح��دي��د ..أي ف���راغ في
االب��ت��ك��ار ال��م��ع��م��اري للدهشة
وال��خ��ي��ال والمتعة وح��اج��ات
الحياة سيحدثه غيابك؟

