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حتــظى مـرجـعـيـة الـنـجف بــاحـتـرام من أطـيـاف الـشـعب
ـنـتـفـضـون في بـغـداد واجلـنـوب الـعـراقي كـافـة وكـان ا
يرنـون بقـلوبـهم قبل عـيونـهم وأسمـاعهم الـى ما ستـقوله
رجـعـية في كل جـمعـة في ح كـانوا يـنزفـون ويزداد ا
عدد الـقتلى في الـشوارع يـوماً بعـد آخر من دون وجود
أمل لنهايـة القتل السهل حتت اعـذار شتى أبرزها عدم

معرفة مَن يطلق الرصاص .
وفي آخـر جـمعـة عـلت في سـاحـات االنتـفـاضـة أصوات
ـرجــعـيــة الى احلــديث عن قــانـون االحــبــاط من ذهــاب ا

االنتخابات اجلديد. 
وسـبب ســخط الــعـراقــيــ هـو انّ اآللــيـات الــتي تــتـولى
تعديـل الدستور أو قـانوني االنـتخابات ومـفوضيـتها هي
آلـيات تـابـعة لالجـهـزة احلكـومـية ذاتـهـا التي ثـار عـليـها
الشـعب ألنـها كـانت دائمـاً في صف الطـبقـة السـياسـية
ومنـتقـصة من حـقوق الـناس في اخلـدمات ومن ثـمّ كما

يشهد الشارع النازف في احلريات.
كـــيف يــــأمن الـــعـــراقي الـى انّ تـــلك اآللـــيـــات انـــصـــلح
ح البـصر بـعد انـتفـاضة تـشرين? هل الـدليل حالـهـافي 
على االصالح والصالح هو سقوط مـزيد من الضحايا?
أم الـدلـيل هـو تـشـريع قـوانـ حـفظ احلـقـوق الـتـقـاعـدية
ـزدوجـة او الـثالثـية انـيـ واحلـفـاظ عى رواتـبهم ا لـلـبـر
حتت هذه الظروف القاهرة لـلعراقي ? أم انّ الدليل هو
ال جتاهـلهم تـشكـيل احملكـمة العـليـا اخلاصـة لنـاهبي ا
ـكن حتـقـيـقه إذا تـوافـرت الـعـام ? وهـذا أبــسط مـطـلب 

إرادة وطنية وال أقول سياسية.
الوضع الـعراقي في مـنعـطف تاريـخي  ال يكـفي وصفه
ـقصود منـها أزمة اقطاب باألزمة الكـبيرة  إالّ إذا كان ا

الفساد في احلكم .
الـعـراقـيـون خـرجـوا من ذلك الـوهم الـكـبـيـر ولـن يـعودوا

اليه .
وهنـا تبدأ الـقراءة اجلـديدة حلالـهم ولعـدم فسح اجملال
ن يـقـرأ ويـعالـج  فقـد ارتـسـمت مالمح انـبـثـاق قراءات
ـتــفـجـر وال أحـد يــعـلم كـيف شــتى من عـمق الــشـارع ا

ستكون النتائج .

ـقراطـيـة تـعـني حكم الـشـعب فـان الـهدف اذا كـانت الـد
مـنهـا هـو اعطـاء الـشعب حـقوقـه في رسم سيـاسـة البـلد
شـاركة في احلـكم بصـورة مبـاشرة او غـير مـباشرة وا
وهـذا يـعـني ان الـشعب مـن حقه تـغـيـيـر احلـاكم ونـظامه
عـنــدمـا يـتـلـمس جتـاوزا عـلـى حـقـوقه ومـصـاحله حـسب

قراطي. منوحة له وفق النظام الد الصالحية ا
ــكن الـقــول ان الـعــراق جــرب اغـلب انــواع احلـكم من
ــاني  لــكن رغم ذلك بــقى مـلــكـي ورئــاسي ونــيــابي  بــر
ـعـانـاة ـآسي وتـلـوي ظـهـره ا شـعـبـه مـحـرومـا تالحـقه ا
ـــســـؤولـــ بـــالـــقــرار وذلك بـــســـبب تـــفـــرد احلـــكـــام وا
واالسـتحـواذ عـلى خيـرات واموال الـبـلد والـتـصرف بـها
كــمــيـراث شــخـصي دون ادنـى وابـسط مــراعـاة حلــقـوق

واطن العراقي. ا
ـتــمـدنـة الـتي حتـتـكم الى ـتـحـضـرة وا ـيـز الـدول ا مــا 
ـتـأخرة ـقراطي في ادارة الـبـلـد عن الدول ا الـنظـام الـد
سؤول ذوات االنظمة الدكتاتورية او الفردية هو قيام ا
ـنــاصب الـرفـيــعـة واحلــسـاسـة بــاالعـتــذار وتـقـد في ا
استقاالتـهم عند ارتكاب خـطأ ما مهمـا كان صغيرا او
الشـعور بان تـأديتـهم لواجبـهم فيه نـوع من التقـصير او
ـصــلـحـة الـعــامـة او هـدر لـلــمـال الـعـام وذلك اضـرار بـا
حـفــظـا لـكـرامـتـهم وخـوفـهم من سـلـطـة الـقـانـون وسـخط
ـقـراطيـة الـعراق اجلـديد تـخـتلف عن اجلـماهـيـر لكن د
ـقـراطـيـات الـعــالم النـهـا تـعــني وبـكل اخـتـصـار كـل د
التـباهـي وبال خجل بـنهب الـوطن وتدمـيره دون مـحاكـمة

او محاسبة او مالحقة.
قراطي في الـعراق كثـيرة بحيث ال اجنازات احلكم الـد
كونات الصغيرة والفتك تعد وال حتصى فبعد تهجـير ا
بـهـا واالستـيالء عـلى امالكـهم وعـقاراتـهم بـقـوة السالح
ـليـارات من خـزينـة الـدولة وتـدمـير بـنـيتـها ونـهب مـئات ا
االجـتـمـاعـيـة واالقـتـصـاديـة وبــيع الـسـيـادة الـوطـنـيـة في
واطن الـعراقي واالنتقاص من زادات الدوليـة وتذليل ا ا
كـرامـته وسمـعـته داخـليـا وخـارجـيا وجـعل سـكـان اغنى
بـلـد في الـعـالم يـفـتـرشـون االرض ويـتـوسـدون احلـجارة
ويــلـتــحـفــون الـســمـاء ويــبـحــثـون عن لــقـمــة الـعــيش بـ
الـنــفـايـات والـقـمـامــة … الخ جتـرأ احلـكـام اجلـدد وبـكل
ــطــالب بــحــقــوقه وقــاحــة عــلـى الــتــعــامل مع الــشــعـب ا
بـالـرصـاص والـغـازات السـامـة سـعـيـا الرضـاخ الـشعب

واطن. لالمر الواقع واسكات صوته وكسر ارادة ا
ـان االعـتـذار ـســؤولـ في احلـكــومـة والـبــر كــان عـلى ا
لـلــشــعب الـعــراقي وتــقـد اســتــقـاالتــهم فــورا عـلى كل
اجلرائم التي ارتـكبت بحق الـعراقيـ لكن بدال من ذلك
تـظـاهروتـغافـلوا عن الـقنـاص قـاموا بـتحـدي الشـعب ا
ـتــظــاهـريـن وبـعــدهــا تـروعــيــهم عــبـر اخــتــطـاف لــقــتل ا
الناشط ومن ثم تـهديدهم بالسـجن وعندما فشلت كل
هـذه االجـراءات قـدمـوا حـلـوالً ترقـيـعـيـة وتـخـديـريـة مثل
تعـديل الـدسـتـور جـزئـيـاً وتـشـكـيل مـفـوضـيـة انـتـخـابات
جـديدة وايـجـاد فرص عـمل وتـعيـ وغـيرهـا من احلـلول
ـتــظــاهـر ولـن حتـقق الـتي تــبــقى دون طــمـوح الــشــعب ا
تمـثل باسترجاع الوطن.  كل مطلبهم االول والـرئيسي ا
ـتـهـمـة بـنـهب هـذه احلـلـول لـن تمـس احلـيـتـان الـكـبـيرة ا
وتدمير الوطن ولن تضع حـدا لفسادهم.  همس  لو كان
ــســؤولــيـة حــكــام الــعــراق اجلــدد يــحــســون بـذرة مـن ا
ا باعوا الوطن واعادونا الى ويشعرون باالنتماء للعراق 
عــصـــور مــا قــبـل الــتــاريـخ ومــا تــعـــمــدوا اغــراق ارض
ـزيد من الـدم الطـاهر الرافـدين 

شبعة به اصال. ا
ـقراطية طهرت وااسفاه هذه الد
ذنـوب االنــظـمـة الـســابـقـة ومـحت

من الذاكرة كل جرائمهم.
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بـدأت في  الـقـاهـرة  الـنـجمـة الـسـوريـة مـتـعددة
واهب دينا يوسف رحلـة جديدة من مشوارها ا
الـــفــــني بـــعــــد قـــدومـــهــــا امس من االمـــارات 
وســتــشــرع في  الــتــحــضــيــر العــمــال درامــيـة
وسـيـنـمـائـيــة جـديـدة مـنـهـا فـيــلم سـيـنـمـائي مع

اروق  . اخملرج سعيد ا
ــراسل - الــزمـان- وفـي تـصــريـحــات خــاصـة 
اكــدت ديـنـا يــوسف ان انـتـقــالـهـا الـى الـقـاهـرة
يــــرجع الـى ادراكـــهــــا ان مــــصــــر هي مــــركـــز
نـطقـة العـربيـة وان شهرة االشعـاع الفـني فى ا
اي جنم عــــربي البــــد ان تــــبـــدأ مـن الـــقــــاهـــرة
واضافت انها اسـتعدت لرحلـتها الفنـية القادمة
من خالل االلـتــحــاق بـورش تــمـثــيل احــتـرافــيـة
ومــكــثـفــة مع اهـم مــدربي الــتــمـثــيـل فى مــصـر
ـراقـبـون فى ابـرزهم مــروى جـبـريل . ويـتــوقع ا
اجملـال الـفـني ان تـتألأل ديـنـا يـوسف فى سـماء
القاهرة لتصبح واحدة من ابرز النجمات الذين
نظرا قدموا الى الـقاهرة خالل الـفترة االخـيرة 
لتـعدد مـواهبهـا التى جتـمع ما بـ االداء الفني
الــــراقي والــــذي عـــززتـه بـــدراســــة الـــتــــمــــثـــيل
ـسـرحي بـاجلـامــعـة االمـريـكـيـة الـتـلـفـزيـونـي وا
بـبيـروت و اسـتكـمـلتـهـا بدراسـتهـا في الـواليات

تحدة . ا
يذكر ان الـظهور االول للـفنانة ديـنا يوسف كان
بــاالمـارات من خالل مــسـلــسل اخـر الــفـرسـان
والــذي عــرض عـلى الــشـاشــة الـصــغـيــرة امـام
عـدسة اخملـرج السـوري الكـبـير اسـماعـيل انزو
عـام  2002ثـم تـوالت اعــمــالـهــا الــفـنــيــة . حـيث
ـسرحي امـام النـجمة خاضت جتـربة الـتمـثيل ا
الكبـيرة شريهـان فى مسرحـيتها االخـيرة كوكو
شـانــيل من اخـراج هـادي الــبـاجـوري ثم قـامت
سلسل الرمضاني الشهير بلعب دور عال فى ا
ـارقة الـذي نال اسـتحـسان اجلـمهور السـهام ا
ـصري والـعـربي على حـد سـواء . لم تقـتـصر ا
مـوهــبـة ديــنـا يــوسف عـلى مــجـال الــتـمــثـيل بل
خــاضت ايــضــا مــجــال االعالم عــنــدمــا قــامت
بـتـقـد بـرنـامجـهـا اخلـاص عـلى تـلـفـزيون دبي
ـواضـيع بـعـنـوان الــيك والـذي تـنـاول مـخـتـلف ا

رأة. والشؤؤن التي تخص ا
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ــاضـيــة تــقــلـصت عــلى مـدى الـ 20ألف ســنــة ا
ئة حسب ما أشارت إليه العقول نحو   17.4با
ـثـيــر لـلـجـدل بـأن الــبـحـوث.  وخالفـا لـالدعـاء ا
الــنـاس يـنـمـون (قــرونـا) في جـمـاجــمـهم بـسـبب
ــكن إلــقـاء الــلـوم في اســتــخـدام الــهـواتف ال 
مشكلة تقلص عقولنا على التكنولوجيا احلديثة
وفقـا لـصحـيفـة الشـرق األوسط. ويقـول ميـشيل
ـعـهـد أ. هـوفــمـان أسـتـاذ عـلم األعــصـاب في ا
ــوقع صـحـيـفـة الـهـولـنــدي لـلـعـلـوم الــعـصـبـيـة 
(مـيـتـرو) الـبريـطـانـيـة: (هـنـاك دالئل من الـسجل
األحـفــوري تــشـيــر إلى أن أدمــغــتـنــا أصــبـحت
أصـغر إلى حـد مـا في فتـرة مـا ب  10000إلى
 20000عام).  هـذا الـتطـور ظهـر قـبل استـخدام

الـنـاس لـلـهـواتف الـذكـيـة.  وفي اآلونـة األخـيرة
كان من الصـعب العـثور على دلـيل على أن هذا

االنكماش مستمر.
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ـمـثالت (أن صـابـرين من أجــمل ا
وذات قـلب طـيب مــحب لـلـجـمـيع
وما تـفـعـله من احلـجـاب أو غـيره
هو شأن خـاص بهـا ال يجب ألحد
أن يــتـدخـل فـيـه).ورأت أن ارتـداء
احلـجـاب أو خـلـعه أمـر شـخـصي
مضيـفة(أنا عـمري ما اتـكلمت في
احلـريـات الـشـخـصـية وال هـتـكـلم
فـــيــــهـــا أبـــدا.. أنـــا لــــيـــا بـــيـــهـــا
كــشـخــصــيــة وكــبــني آدم.. وهـذا
الـقـرار لم يـقلـل من احـتـرامي لـها
أو الــعـكـس.. أنـا لــيس لـي عالقـة
بـشــكل اإلنـســان). وفـيــمـا شـددت
عـــلى أنـــهــــا تـــكـــره احلـــكم عـــلى
اآلخـــرين من اخملـــتـــبـــئــ خـــلف
الــشـاشــة تــوجــهت لـ(صــابـرين)
.. جمـيلة قائـلة(أنت جمـيلـة دائمـاً

.( كنتِ وال تزال

وأنا عـمر مـا حـد اتكـلم عني نص
كـلــمـة ).ثم بــكت صـابــرين بـشـدة
وقـــــالـت(الـــــديـن أخالق وحــــــسن
مـعـامـلـة وكــلـمـة حـسـنـة في وجه
أخيك دلـوقت حـرب عـلـيا بـشـعة
رغم أن األمــــر كـــله بــــيـــني وبـــ
خالـقي أنـا مـعـملـتش ده عـلـشان
أحـــصـل عـــلى فــــرصـــة تـــمــــثـــيل
إضـافـيــة النـني بــالـفـعل بــشـتـغل
ومـكـسـرة الـدنـيـا ونـاجـحـة وآخر
اضي جنح مسلسل في رمضان ا
جــــدا وكـل ســــنــــة بــــقــــدم عــــمل
مـحــتـرم). وعــلـقـت الـفــنـانــة هـنـد
صــــبـــري عــــلى مــــوضــــوع خـــلع
احلجـاب واإلنتـقادات الـتي طالت
زميـلـتـها صـابـرين خالل حـوارها
ـــيـس احلـــديــدي مع اإلعالمـــيـــة 
ببرنامج (القاهرة اآلن) الفتة إلى
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ــصـريــة صـابـرين ـمــثـلـة ا ردت ا
على االنتقـادات التي طالتـها بعد
ان خـلـعـت احلـجـاب في مــداخـلـة
هاتفـية مع االعالمـي عمرو أديب
ضمـن برنـامج (احلـكـايـة) وقالت:
(أنـا من زمــان قـالـعــة احلـجـاب ..
ا بقـول اني محتشمة انا كنت د
.. أنا من يـوم ما لـبست الـباروكة
أنـا قلـعت احلـجـاب ) مـتـابـعة(كل
مـا اعـمل عـمل فـني يـتـكـلـمـوا عن
الـبــاروكـة مـع كل صـورة الــنـاس
تعلق على ظهـور خصلة شعر وال
جـزء من الـرقـبـة وتـعـبت نـفـسـيا
جدا وقـررت خلع الـتـربونـة ألنني
شعرت إنـني مقـسومة نـصف ...
أنـا بـعـمل أدوار مــحـتـرمـة وقـمت
بـتربـيـة أوالدي بـتـربيـة مـحـتـرمة
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كـارنــاهـان في لـوس أجنـلـوس
ـاضي واتفق سنان األسبوع ا
مـع غـيـبـسـون عـلى اإلسـتـعـداد
Leo From To- لتصوير فيلم
 ledo حـيث سـتشـارك الـشـركة
بـإنـتاجه كـمـا تـوزيعه حـصـرياً
فـي الـشــرق األوسط.ويــتــحـدث
الــفــيـلـم عن قــصــة قـاتـل هـارب
يـلـتـجئ حلـمـايـة أحـد الـشـهـود
ته ويـواجه مصاعب على جـر
كـثـيـرة يتـشـارك فيـه غيـبـسون
الــبــطــولــة مع فــرانك غــريــلــلـو
حتت إدارة كـارنــاهـان وتـألـيف
دان كــاسي وســيـتـم تـصــويـره
قريبـاً على أن يبـصر النور في
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ي مـيل غـيبـسون لـلـممـثل الـعا
وهـــــــو يـــــــتـــــــســـــــوق حـــــــافي
.فــقـد ظـهــر غـيــبـسـون الـقــدمـ
البـالغ من العـمر  63عاما وهو
يـــســـيـــر حـــافي الـــقـــدمـــ في
مــالـيــبـو بـكــالـيــفـورنــيـا وذلك
خالل جـولـة تـسـوق صـبـاحـية
وهي الــلـقـطــة الـتي ســجـلــتـهـا
صـورين وتـداولـتـها عـدسـات ا
واقع الفنية الشهيرة عدد من ا
.ومن نـاحــيــة أخـرى يــسـتــعـد
ــنــتج جــمــال ســنـان صــاحب ا
ـشـروع Eagle Films  شـركـة
جـــديــد مـع غــيـــبـــســون اذ انه
ي اجـــتـــمع به والـــنـــجم الـــعــا
فــرانك غــريــلــلــو واخملــرج جـو

جـويارد زرقـاء يحـتـفظـان فيـها
بـــجــــمـــيع مــــقـــتـــنـــيــــاتـــهـــمـــا
الـثـمـيـنـة.وقــالت كـيـلي (إنـهـمـا
استعـرضا تسجـيالت كاميرات
ــراقـبــة وشـاهــدا رجال يـدخل ا
ــنـزل من الـبــاب اخلـلـفي قـبل ا
يـــومــــ في الـــســـاعـــة 09.51
مــســاء ويــغــادر بـعــد ثــمــانــيـة
دقـائق وبحـوزته حـقـيبـة).وقال
كـارتـر لـلـشـرطـة (إنه يـعـتـقد أن
شتبه به كان مسلحا) مضيفا ا
(أنه كـان يــرتـدي قــنـاعــا داكـنـا
ـا شــاهـده في وقـفــازين وفـقــا 

صور). التسجيل ا
الـى ذلك ألــــتــــقــــطت عــــدســـات
كـاميـرات (الـبابـاراتـزي) صوراً

كيلي التي نشأت في أستراليا
واشـتـهـرت بـعـد انـتـقـالـهـا إلى
ـــتــــحــــدة في سن الــــواليــــات ا
السـادسة عـشرة للـشرطـة(إنها
ـنزل ـفـردهـا فـي قـبـو ا كـانت 
ــســتـأجــر في أتالنــتـا في 15 ا
تـشـرين الـثـاني عـنـدمـا سـمعت
وقع أقــدام في غـــرفــة الــطــعــام
بـــالــطـــابق الـــثــانـي).وأضــافت
ـطرة وظنت (أنهـا كانت ليـلة 
أنه صديقـها بالي بـوي  بعدما
تـركت الـبـاب اخلـلـفي مـفـتـوحا

انتظارا لعودته).
وأبـــلــغـت كــيـــلي وصـــديـــقـــهــا
الشـرطة في  17تشـرين الثاني
بـعدمـا اكـتشـفا اخـتـفاء حـقيـبة

{ أتالنـــتـــا - وكـــاالت - قـــالت
غنية الشرطة يوم اجلمعة إن ا
إيـجي أزيـلــيـا صـاحـبــة أغـنـيـة
فــانــسي الــتي حــقــقت جنــاحـا
كـبــيـرا وصــديـقـهــا بالي بـوي
كـارتـي مـغـني الـراب أبـلـغـا عن
سرقة حلي بقيمة تتجاوز 366
ألف دوالر مـن مـــنـــزلـــهـــمـــا في
أتـالنـتـا. وأخـبــرت أزيـلـيـا (29
عــامـــا) واســمـــهــا احلـــقـــيــقي
أمـيـثـيـست كــيـلي الـشـرطـة أن
لصا سرق أشياء تشمل خوا
ــاس قـيـمــتـهـا  70 ألف دوالر أ
اس وساعة ذهبية مرصعة باأل
قـيــمـتـهـا  57ألف دوالر وخـا
ـاس أيضا.وقالت خطبة من األ
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بـالـتـجـسس الـصـناعي. فـي الوقت
احلـالي مـنـحت الـوزارة الـشـركات
األمـــيـــركــيـــة الـــتي تـــزود هــواوي
مـــــكــــــونـــــات ال تـــــسيء الـى األمن
الـقـومي تـراخـيص مـؤقـتـة تـنـتهي
ــواصــلـة في  16شــبــاط/فــبـرايــر 

التعامل مع الشركة الصينية.
قـد تؤدي هذه الـقرارات إلى تعـقيد
ــفــاوضــ األمــيــركــيــ مــهـــمــة ا
والـــصــيـــنــيــ الـــذين يـــحــاولــون
الـتـوصل الى اتـفاق إلنـهـاء احلرب
الــتـجــاريـة بــ الــبـلــدين. في هـذا
ــلف تــتــنــازع واشــنــطن وبــكـ ا
مــحـاولـة الـسـيـطــرة عـلى تـقـنـيـات
الـــغـــد. ويـــبـــقى اجلـــيل اخلـــامس
لـالنــتـــرنت وهــواوي رائـــدة عــلى
مـسـتوى الـعالم في مـجال مـعداته
في صـلب تـنافـسـهمـا تكـنـولوجـيا.
وقــد حـذر الــرئـيـس الـصــيـني شي
جــيـنـبــيـنغ اجلـمــعـة من أن سـتـارا
حـديـديا تـكنـولوجـيا قـد يؤثـر على

مستقبل البشرية.

ـرتبطة بإزالتها وابدالها. وكانت ا
وزارة الــــــــتـــــــــجــــــــارة ادرجـت في
أيـار/مـايـو عـلى الالئـحـة الـسوداء
عــــمالق االتــــصـــاالت الــــصــــيـــني
ـــــشــــتــــبه فـي قــــيــــامه هــــواوي ا

ـــوجــودة لــدى شــركـــات تــتــلــقى ا
إعــانـات. سـتــقـوم الــلـجـنــة بـجـمع
مـعــلـومـات لـتـحـديـد حـجم مـعـدات
ـستـخدمـة في شبـكات الـشركـت ا
هـذه الـشـركـات وتـقـيـيم الـتـكـالـيف

{ واشـــنـــطن - (أ ف ب): أعـــلـــنت
االدارة االمـــــيــــركـــــيــــة أمـس مــــنع
اســـتــخــدام األمــوال الـــفــيــدرالــيــة
لـلـحـصول عـلى مـعـدات جـديدة من
شـــــركـــــتي هـــــواوي و(زد تي أي)
ـعـدات وانــهـا تـدرس سـبل ابـدال ا
الـــتي تـــنـــتـــجــهـــا اجملـــمـــوعـــتــان
ــوضـــوعــة في الـــصــيـــنــيـــتـــان وا
سـؤولة اخلـدمـة. وذكرت الـهيـئـة ا
ــســتــمـرة انـه في اطــار اجلــهــود ا
لـلحـفاظ عـلى أمن وسالمة شـبكات
االتــــصـــاالت في الــــبالد حـــظـــرت
وكـالة تنظيم االتصـاالت الفيدرالية
استخدام صندوق اخلدمة الشاملة
الــبــالـغــة قـيــمـته  85مــلــيـار دوالر
سـنويا لشـراء معدات وخدمات من
شـــركـــات تـــشـــكل تـــهـــديـــدا لألمن
الـقـومي في مـسـودة الئـحـة أخرى
تـقترح جلنـة االتصاالت الفـيدرالية
مــطــالـبــة الـشــركــات الـتي تــتــلـقى
أمـــوالًـــا من احلـــكـــومـــة  بــســـحب
ـــــعـــــدات واخلـــــدمـــــات وابـــــدال ا

وأعـرب (أل) عن سعادتـه باحلفاوة
الــــتي حــــظـي بـــهــــا خالل زيــــارته
لـلدوحـة والتي اعتـبر أنهـا تعكس
مـدى جنـاح العـمل وقـوته وتأثـيره

على الشارع العربي.
و تـطرق إلى دور الفن فـي التقريب
ب الشعوب الفتا إلى أن مسلسل
(قـيـامة أرطـغـرل) كان له دور كـبـير
في الـتقـريب بـ الشعـب الـعربي

والتركي والعالم اإلسالمي كله.

ؤسس عثمان) النسخة ـسلسل (ا
اجلـــديــدة من (قـــيــامـــة أرطــغــرل)
والــتـي يــنــطــلـق عــرضــهــا مــســاء
األربــعــاء.  وفي مــعــرض رده عـلى
ســؤال حــول مــا إذا كــان ســيــكـون
ـؤسس مــتـواجــدا في مــسـلــسل (ا
عـثـمـان) قـال (عـبـد الـرحـمن ألب)
ـسـلـسل من عـدمه إن وجــوده في ا
ســيـكــون (مـفــاجـأة) لــلـمـشــاهـدين

سلسل التاريخي. وحملبي ا
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الــتــقـى الــنــجم الــتــركي جالل أل
ــســلــسل الــشــهــيـر أحــد أبــطــال ا
(قـيامة أرطـغرل) محبـيّه ومتابعي
ـسـلسـل التـاريـخي في العـاصـمة ا
الــقـــطــريــة الــدوحــة خالل زيــارته

. التي يجريها إليها حالياً
مـثل التـركي الذي جـسّد والـتـقى ا
دور احملـــارب عــبــد الـــرحــمن ألب
ــعــجـــبــ في أحــد مـــحــبــيه مـن ا
ـطاعم التركـية الشهـيرة في قطر ا
حـــيث قــامـــوا بــالـــتــقـــاط الــصــور
الـتذكـارية مـعه في عدد من األماكن
الــتي قـام األخــيـر بــزيـارتـهــا مـثل
أســــــــــواق (واقـف) و(كــــــــــتــــــــــارا)
ا نقلته و(الـلؤلؤة) بالدوحة وفقاً 
(األنــــاضـــول).  وشـــارك الــــفـــنـــان
الـــتـــركي في مـــهــرجـــان (أجـــيــال)
ــنـعـقـد في الـدوحـة الــسـيـنـمـائي ا
حــالـيـا. بــدورهـا أجــرت الـصـحف
الـــقــطـــريــة مــقـــابالت مع الـــفــنــان
الــتـركي إشـبـاعـا لــنـهم اجلـمـهـور
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