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عن دار العالم للطباعة والنشر
المدير العام :كريم الساعدي

عادل عبد المهدي

قاسم حول

«العامل» ..بني يديك!
هل الناس الذين يأتون بعد مائة عام ،يذكروننا أم ينسونا؟! عبارة قالها الكاتب املرسحي
الرويس الفذ "إنطون تش�يخوف" .عندما قرأتها وأنا طال�ب يف معهد الفنون يف مرسحية
األخوات الثالث ،توقفت عندها وعند عبارة مائة عام؟ والزمن نس�بي مثل كل يشء ،فقد
تكون بضع س�نوات تساوي دهرا ً يف حس�اب الزمن .وقد يكون الدهر بضع سنوات .ولذا
فإن ما مر علينا من عس�ف ومن ظلم عىل يد الدكتاتور األرعن وما نعانيه اآلن من حيف
عىل يد السلطة "املتدينة" و"املتدنية" لهو زمن ثقيل كالدهر ،ولكن حني يقرر العراقيون
اختصار الزمن ويهبوا إلنقاذ وطنهم ويوقدوا شعلة األمل التي تكشف وجوه اللصوص يف
عتمة الليل ،فسيصبح الدهر يوما أو بعض يوم!
أكتب هنا ،متذكرا ً الكاتب الالمع الراحل "أحمد مهنا" يوم قرر والشخصية الديمقراطية
"مه�دي محمد رضا الهاش�مي" ،أطال الله يف عم�ره ،أن يهديا الش�عب العراقي ويهديا
العالم صحيفة "العالم" التي تمر اليوم ذكراها الثامنة .كلموني أن أكتب فيها .اس�مان؛
ال يمل�ك الفرد أن يرد لهما طلباً ،ولكن يدي عىل قلبي كما يقال ..كيف يصدر املتحرضون
صحيفة يف وطن تفشت فيه األمية ،وبشكل كبري األمية السياسية؟!
قبل عام ،س�ألت مستشارا ً سياس�يا كبريا ً يف الدولة العراقية الحارضة عن دراسة كتبتها
يف صحيف�ة "العالم" بعرش حلق�ات ،أن يقرأها ويتابعها ألن فيها ما يهمه .س�ألني أين
نرشته�ا قلت ل�ه يف صحيفة "العالم" ق�ال يل وأين تصدر هذه الصحيفة؟ واملس�افة بني
مكتبه ومقر جريدة "العالم" هي املس�افة بين الجادرية والبتاوين! فذهلت أن يف الوطن
برشا ً ويف موقع املس�ؤولية السياس�ة لي�س فقط ال يقرأون ،بل ال يعرف�ون أن يف بالدهم
صحيف�ة مرموقة اس�مها "العالم" تزهو بعنوانه�ا ،تتغنج بجمال ألوانه�ا ،تكتب الرأي
الحر الديمقراطي .يس�طر الكتاب املختلفون رأيا ،يعربون عن مواقفهم بمنتهى الحرية،
صحيف�ة تنشر الرأي الحر ،وتنرش األدب والقصة والش�عر والرياض�ة إىل جانب التحليل
األخب�اري .تصيح�ك من بني الصحف يف أكش�اك الباع�ة ومكتباتها .فإذا كان املستش�ار
الس�يايس وهو مستش�ار ألكبر رأس "باجة" يف الدول�ة العراقية ال يع�رف ْ
إن كانت ثمة
صحيف�ة تحمل اس�م العالم تص�در يف العراق واملس�افة بني مقر عمل�ه والصحيفة هي
املس�افة بني الجادرية والبتاوين ،أليس من حق تش�يخوف أن يتساءل "هل الناس الذين
يأت�ون بعد مائة عام يذكروننا أم ينس�ونا ،فيما الناس الذين بينن�ا أو الذين نحن بينهم،
وهم يف موقع املسؤولية ،الذي عليه أن يقرأ وأن يدرك وأن يفهم وأن يتأمل كل حرف وكل
كلمة وكل سطر وكل ما هو بني السطور ..ليس فقط ال يقرأ السطور وما بينها بل هو ال
يقرأ أصال وال يعرف أصال أن يف العراق صحيفة مرموقة اسمها "العالم"!
هذه الصحيفة الجميلة يحررها أربعة عراقيني فقط ،أربعة عراقيني "أبطال" وكل كتابها
عراقي�ون وطني�ون مبدعون؛ يحب�ون وطنهم حد الش�تيمة وحد اللعن�ة ،وأنا يف مقدمة
الشاتمني حد اللعنة ألنني أموت حبا يف العراق .كل كتاب الرأي "الحر" يف جريدة "العالم"،
كل كت�اب الرأي غري املحس�وب انتفاعا ،وكل كتاب األعمدة التي تمس�ك س�قف الجريدة
وجدرانها يبدعون حتى ال ينهار بنيان الجريدة بسبب العوز أو الضائقة االقتصادية ،ألن
الصحيفة يف العراق ال تتلقى الدعم من دولتها ،وال من مؤسس�ات الدولة وال من رشكات
الطريان مثل بقية بلدان العالم املتحرضة وال ترفدها مؤسس�ات الدولة باإلعالنات .إىل كم
من الوقت يس�تطيع صاحب الجريدة أن يس�تورد الورق وأن يس�تورد األحبار وأن يرمم
املطبع�ة حني يصيبها الوج�ع ،وإىل متى يظل املحررون األربعة س�هرانني حني ينتظرون
خبرا ً لم تكتم�ل معلوماته بع�د ،كأن تنفجر مفخخ�ة يف مدينة الث�ورة ،فينتظر املحرر
أن يأتي�ه النب�أ اليقني يف آخر الليل من املستش�فى عن عدد الذين أدخل�وا يف براد املوتى أو
الجرحى يأتون عىل أرسة األوجاع! أيه أصحابي كتاب "العالم" وأيه يا أصحابي املحررين..
أصمدوا قليال ..فلم تبق من مسافة الطريق سوى خطوات ،ستمشيها الجموع يف مسرية
ليس�ت من مسيرات األوجاع حني تس�قط األكف عىل الصدور ،وال من مسيرة السالسل
حني توجع الظهور ،وال من مسرية الطرب وجلد الذات ،بل ستميش الجموع مرددة النشيد
الوطني العراقي .نش�يد "العالم" نش�يد موطني! والله لم تبق من مسافة الطريق سوى
خطوات نمش�يها معا ..مسيرة يتقدمها ش�باب يف بعمر الورود ،س�مر الزنود ،وأيديهم
عىل الزناد ،هم ش�باب الحشد الش�عبي ،الذين يعودون محملني بالخربة القتالية والوعي
الوطني يسيرون آتني م�ن املنطقة الحم�راء ،متوجهني نحو املنطقة الخرضاء .ش�باب
س�وف يوقدون شعلة الحرية التي تكش�ف نارها وجوه اللصوص ووجوه القتلة ووجوه
الغرباء ،ش�باب بعمر الورود يرفعون راية النرص السومرية ،وليست راية الدكتاتور "الله
أكرب" شباب بعمر الورود ،يستحقون العراق ويستحقهم وهم يرددون.
"موطني ..موطني ..الجمال والجالل والبهاء والسناء يف رباك
هل أراك ،ساملا منعما وغانما مكرما،
هل أراك يف عالك تبلغ السماك ..موطني ..موطني".
* سينمائي وكاتب عراقي مقيم يف هولندا
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* حسام الرسام:
م�ع حلول الع�ام الجدي�د ،أطلق الفن�ان العراقي
حسام الرسام فيديو كليب أغنية "ال تصدكة" عىل
القصة حول حس�ام الذي
قناة اليوتي�وب .وتدور ّ
قرّر أن يطوي صفحة املايض مع حبيبته الس�ابقة
قص�ة حبّ جدي�دة .وتقول كلم�ات األغنية
ويبدأ ّ
"التصدكة ايل كلك راح اموت ،ودنيتي بلياك خنكة
التصدك�ة ،وايل كلك نار بية ،ودم�ع ابجي بحركة
التصدك�ة ،وداعتك عايش براح�ة ،وعادي متحمل
الفرك�ة" .وهي من كلمات قيص عيىس  ،ألحان عيل

بدر وتوزيع محب الراوي .وبحسب ما نرش الفنان
حس�ام الرس�ام عىل صفحته الخاص�ة عىل موقع
التواص�ل االجتماعي فيس�بوك ،حصدت أغنية "ال
تصدكة " مليوني مش�اهدة عىل قن�اة اليوتيوب يف
غضون  ٧٢ساعة".
* عيون سياحية:
تحول�ت عيون امل�اء الس�ياحية التي كان�ت تميز
قضاء عني التمر بجماليتها اىل برك للنفايات وسط
اهم�ال حكوم�ي محلي ،بمش�اركة وزارة املوارد
املائي�ة .وحمل اه�ايل عني التم�ر الحكومة املحلية
ووزارة امل�وارد املائي�ة اإلهمال املتعم�د الذي لحق
بعي�ون املي�اه الجوفي�ة يف القضاء ،بع�د أن كانت
مزارا آلالف الس�واح .وقال مواطنون من املنطقة:
"إن عي�ون املاء اصبح�ت اليوم مكب�ا للنفايات"،
مطالبني الجهات املعنية بمعالجة هذه املش�كلة او
عرض العيون لالس�تثمار او انش�اء مسابح عليها
او ردمه�ا" .كما دعا اهايل القضاء وس�ائل االعالم
لزيارة القضاء وتوثيق الحالة املزرية التي تشهدها
مناطقه السياحية الخاصة بعيون املاء.
* مهرجان ثقايف:
تحت ش�عار (يف ظل الث�ورة االلكرتوني�ة ال بديل

ال�شيخ الرف�سنجاني ،قائد ملتزم
باخالقيات «فقه الخالف»

النجمة األميركية إيما ستون ،لدى حضورها أمس ،العرض األول لفيلمها " "La La Landفي باريس .يذكر
أن الفيلم اكتسح حفل توزيع جوائز الغولدن غلوبز (الكرة الذهبية) في هوليوود بحصوله على سبع جوائز
من بينها جوائز أفضل فيلم واخراج وممثل وممثلة.
عن الكتاب الورقي) شارك البيت الثقايف يف الدورة
يف املهرج�ان الس�نوي ال�ذي اقامته مكتب�ة البيت
العامة ،بحضور رعد جبار الخمييس عضو مجلس
محافظ�ة بغ�داد .وش�هد املهرج�ان ع�رض فيلم
وثائقي عن اح�دث مكتبات العال�م تلته أصبوحة
ش�عرية ،ومن ثم افتتاح مع�رض للكتب ومعرض
للرس�م والفنون التش�كيلية والخ�ط العربي ،ويف
نهاية الحف�ل تم توزيع الش�هادات التقديرية عىل
السادة املشاركني.
* معرض تشكييل:
أقام البيت الثقايف يف العزيزية ،املعرض التش�كييل
الش�خيص األول للطالب مصطفى باس�م الشمري
عىل قاعة البيت الثقايف .وضم املعرض الذي افتتحه
ياسني مناحي القره غويل عضو املجلس املحيل أكثر
من  30لوحة جسد خاللها الشمري الحياة اليومية
والتعايش السلمي بني أبناء شعبنا وجمال الطبيعة
والتصدي لإلرهاب باإلضافة إىل عدة لوحات أخرى
متنوعة رس�مت بألوان الزيت والفحم والتخطيط.
وقال وثيق خضري عليوي مسؤول البيت الثقايف ان
البي�ت الثقايف يواصل جه�وده الحتضان الطاقات
الش�بابية وجميع املثقفني واملبدعني ممن يعمل يف
املجال الثقايف واألدبي والفني.

ش�يعت جموع غفرية م�ن ايران والدول العربية والعالم الش�يخ الرفس�نجاني اىل
مث�واه االخري ..ودفن رحمه الله قريبا ً من اس�تاذه وقائده اي�ة الله العظمى االمام
الس�يد الخمين�ي .ونع�اه س�ماحة االمام املرج�ع االعىل اي�ة الله العظمى الس�يد
السيستاني ،وأبّنه يف كلمة مؤثرة ،وصىل عليه مرشد الثورة اية الله العظمى السيد
الخامنئي وكبار املس�ؤولني االيرانيني وابناء الشعب ،ويف مقدمتهم سماحة الشيخ
حسن روحاني رئيس الجمهورية.
ارتبط اسم الشيخ رفسنجاني بالثورة والجمهورية االسالمية ..فكان له دورا ً كبريا ً
يف االنتصار والتأس�يس .لعب دورا ً حاس�ما ً عندما كان رئيس�ا ً ملجلس الشورى يف
املعارك الداخلية لتثبيت النظام ويف الحرب العراقية االيرانية .وعندما تس�لم رئاسة
الجمهورية لعب دورا ً كبريا ً يف االنفتاح الخارجي ،ويف االنطالق االقتصادي للبالد.
عرفت ش�خصيا ً الش�يخ الرفس�نجاني يف فرتة مبكرة ..وكنت حريصا ً عىل زيارته
كلما زرت الجمهورية االسلامية ،س�واء اكن�ت يف مواقع املس�ؤولية او خارجها.
فالرج�ل رصيح وواضح يف افكاره ،ويمتلك خزينا ً م�ن العلم والتجربة وبعد النظر
تجعل مجالس�ته ثروة كبرية ال تعوض بيشء .كان عميقا ً وجريئا ً يف نظراته ،تهمه
ش�ؤون العالم واملنطقة كما تهمه الش�ؤون االيرانية ..فوقف مع الشعب العراقي
متج�اوزا ً اية ح�دود جغرافية او انش�دادات قومي�ة .كان نصريا ً ومؤي�دا ً يف كافة
املنعطفات الصعبة .زار العراق يف  ،2012وقد ترشفت بتنظيم دعوة له التقى فيها
بكبار املثقفني والسياسيني العراقيني من مختلف االتجاهات.
يف حياة الراحل الرفسنجاني دروس كثرية ..لكنني اعتقد ان اهم درس يمكن للمرء
ان يتعلمه منه هو درس الس�لوك االخالقي عند بروز الخالفات .فش�خصية بارزة
كالشيخ رفسنجاني كانت دائما ً محل تاييد واختالف واسع يف آن واحد .وهذا يصح
لي�س مع الق�وى والتيارات االيراني�ة العليا ،بل مع الجمه�ور االيراني الذي يتمتع
بحيوي�ة ومتابعة واجتهاد وجد قلما تتمتع بها ش�عوب اخ�رى .رغم ذلك لم يفقد
ه�دوء اعصابه ،ولم يضطرب خطه الفكري واملس�لكي ،بل بقي مخلصا ً للمبادىء
االساس�ية اىل اخر ايام حياته .لم تمنعه املجامالت من الكالم بكل جرأة وش�جاعة
عما يؤمن به ،ولم يخف رؤيته عند اشد الخالفات ،لكنه لم يتخل عن احرتام االخر،
وايجابية التعامل معه ،وبقي حريصا ً عىل ان تبقى الخالفات يف اطاراتها املنضبطة
واملس�ؤولة .مدركا ً ان طريق االصالح ال يمر عرب املزيد من التمزق والرصاع وردود
الفعل ،بل عبر تجميع القوى واتحاد املخلصني ،لتأت�ي الظروف مؤكدة القناعات
التي توحد الجميع .وهذا س�لوك لم يفارقه ليس فقط يف س�نواته االخرية ،بل كان
نهج�ا ً ثابت�ا ً لديه .واتذكر م�رة ،يف عام  ،1986انه قال (باملعن�ى وليس بالنص) يف
"مؤتمر نرصة الش�عب العراقي" ،وكان يومها رئيس�ا ً ملجلس الشورى ،ان اصالح
الدولة بعد الثورة امامه طريقان ..اما حمالت تصفية واسعة لكل منتسبي اجهزة
النظ�ام القدي�م ،او انتظار توغل الدم�اء الجديدة اىل اجهزة الدول�ة ،لتزاح عنارص
القديم بالتدريج .وقال ان الطريق االول رسيع وفعال مؤقتاً ،لكنه سيجدد بالتدريج
دورة االحقاد وانضمام اطفال وعوائل املنتسبني القدامى من غري الطغمة الحاكمة
اىل جم�وع املتمردي�ن والرافضني للنظام الجديد ،او الطري�ق الثاني فهو قد يكون
بطيئا ً  ،وفيه مش�اكل كثرية عىل املدى القصري ،لكنه يمنح االطمئنان واالس�تقرار
عىل املدى الطويل ،وان علينا ان نعد الش�باب الجديد بشكل جيد ليستوعب مبادىء
الثورة ،وهكذا س�تزداد الدماء الجديدة بانته�اء خدمة الدماء القديمة ،دون الكثري
من اعمال االنتقام واالذى من منتسبني ال ذنب لهم سوى انهم كانوا موظفني دولة
يف فرتة الش�اه .فالش�يخ الرفس�نجاني كان واقعيا ً ومبدئي�ا ً يف آن واحد ..وان هذا
السلوك وسم حياته يف املواقف السياسية واالجتماعية سواء ما يتعلق باالوضاع يف
ايران او يف العراق واملنطقة والعالم.
رحم الله الشيخ الرفس�نجاني ،وتعازينا الحارة للقيادة االيرانية وللشعب االيراني
وملحبيه والرسة الفقيد الراحل ،وانا لله وانا اليه راجعون.

الجئة عراقية �أ�صابها العمى ..فغلبته بعيون الأمل
بغداد – العالم
ش�ذى مطرودّ ،
قصة الجئة عراقية ال تش�به
ّ
ّ
أي رواي�ة أخرى .تحدت امل�رض ،تغلبت عليه
وأصبحت اليوم مستشارة ومدربة لالجئني.
واىل جان�ب قوّته�ا وعزيمته�اّ ،
تلقت ش�ذى
دعم�ا َ كبريا ً من الدولة التي تقطن فيها حاليًّا
وهي أستراليا .ولم تحقق هدفها بس�هولة،
ب�ل اجت�ازت الكثير م�ن املطبّ�ات دون أن
تس�مح للعمى الذي أصاب عينيه�ا ،أن يقف
حاج�زا ً أمامه�ا .وي مقابل�ة إذاعي�ة ،روت
ّ
املحطات التي مرّت به�ا قبل الوصول
ش�ذى
اىل أستراليا ،وقالت" :كنت أعي�ش يف العراق
منذ طفولتي وكان نظري س�ليما ،تخصصت
يف مج�ال التج�ارة ولكن بعد الح�رب انتقلت
مع عائلتي اىل س�وريا ملدة ّ
ست سنوات حيث
كانت حياتنا بسيطة".
وعن سبب إصابتها بالعمى ،ذكرت شذى أنها
كان�ت تعيش م�ع عائلتها يف غرف�ة واحدة يف

س�وريا" ،وتعرّضنا للمط�اردة وبالتايل كانت
حالتنا صعبة وهناك فقدت نظري كلّياً".
ً
شذى تتابع ّ
قائلة" :ق ّدمت مع عائلتي
قصتها
طلب اللجوء اىل استراليا النه لم يكن لدينا أي
م�كان آخر نلجأ إليه وس�معنا ان هناك دعما
كبيرا للمهاجري�ن .ومن ثم ب�دأت أبحث عن
معلومات للحصول عىل مس�اعدات كي أثبت
وجودي رغم أنني فقدت نظري".
ويف ما يتعلّق باملس�اعدات والدعم الذي ّ
تلقته
من الدولة االسترالية ،قالت ش�ذى" :فقدت
نظري بالكام�ل وتق ّدمت اىل لجنة املس�اعدة
يف أستراليا ،وتدربت س�نة يف مجال اإلرشاد،
وتكلّفت الدولة لتدريب�ي عىل القراءة والعمل
عىل الكمبيوتر حوايل  30اىل  40ألف دوالر".
وتابع�ت" :تعلّمت أيضا اللغة االنكليزية ومن
ثم تخصصت يف دراسة الـ life coachإلرشاد
ومساعدة اآلخرين وحصلت عىل الشهادة".
وع�ن نش�اطاتها وأعمالها يف مج�ال الـlife
ّ ،coach
لخص�ت ش�ذى مهمّاته�ا بالق�ول:
"بع�د أن التقيت بمنظمة االس�تقرار الدولية

دعا موسكو إلرسال وفد فني لمعاينة أضرار مدينة النمرود األثرية

واملعروفة بـ ، SSIق ّدموا يل الرعاية واملساعدة
الكافي�ة وبعض الدعم كي أم�ارس مهنة الـ
 ."lifecoachوتابع�ت" :أق�وم بمح�ارضات
وندوات وورش�ات تدريبية وبالت�ايل أتواصل
م�ع األش�خاص ذوي االحتياج�ات الخاصة
وأقدم لهم الدعم واملساعدة.

العراق يوقع بروتوكوال م�شتركا مع رو�سيا في ال�سينما والترجمة والآثار
بغداد – مهدي العامري
استقبل وزير الثقافة والسياحة واآلثار فرياد
رواندزي ،أمس األربعاء ،بمكتبه الرس�مي يف
بغ�داد ،الس�فري ال�رويس يف العراق مكس�يم
مكس�يموف ،واس�تعرض الس�فري ال�رويس
مهامه الجدي�دة بما يتعل�ق بالجانب الثقايف
حيث قدم لوزير الثقاف�ة بروتوكوال للتعاون
بني العراق وروسيا لعام .2017
وذكر بي�ان ل�وزارة الثقافة تلق�ت "العالم"
نس�خة منه ،إن وزير الثقافة فرياد رواندزي
ق�ال" :إنن�ا س�نلبي دعوتك�م للمش�اركة
العراقية للمنتديات واملؤتمرات الثقافية التي
بص�دد إقامتها يف روس�يا ،خصوصا يف مجال
املتاحف حيث سبق لنا زيارة موسكو ووقعنا
هناك اتفاقا للتعاون ،ونعلن مشاركة العراق
يف جمي�ع الفعالي�ات الدولي�ة الت�ي تنظمها
موس�كو ع�ام  ،2017خصوص�ا يف مج�ال
استرداد اآلث�ار العراقي�ة املرسوق�ة ،حي�ث
طرحن�ا على املجتمع ال�دويل إيق�اف معابر
ومزادات وصالونات اآلثار العراقية والتي هي
خ�ارج الضواب�ط واملواثيق الدولي�ة ،ودعونا

اىل كب�ح املتاجرين باآلثار وهو موضوع مهم
وكبري يف الوقت الحارض".
وأض�اف روان�دزي "ان العراق يقدم ش�كره
للمتعاونين يف إيق�اف تهريب اآلث�ار ومنهم
الواليات املتحدة واململكة األردنية الهاش�مية
واستراليا ودول أوروبية ،لكن باملقابل توجد
هن�اك دول غير متعاون�ة اىل اآلن م�ن دون
موق�ف ثابت من تلك الدول ،لدينا مش�اكل يف
الوق�ت الحايل بخصوص اآلث�ار العراقية غري
املس�جلة والت�ي يج�ري التنقيب العش�وائي
عنها من جهات غري مح�ددة تقوم بتهريبها
اىل الخارج".
وأشار رواندزي اىل انه "سيكون هناك اجتماع
ملنظم�ة اليونس�كو ح�ول موض�وع تهريب
اآلثار العراقية ،وثبت لدينا تس�جيل أكثر من
 14أل�ف قطع�ة مرسوق�ة وقد أعي�دت حتى
الي�وم أكثر م�ن  4آالف قطع�ة آثارية بفضل
املتعاونين م�ن ال�دول" ،مؤك�دا ان املناطق
التي تحتلها عصاب�ات داعش ومنها النمرود
يف املوص�ل وصل�ت االرضار والتدمري فيها ما
نسبته  80باملئة".
ودعا وزير الثقافة ،السفري الرويس يف العراق
اىل إقام�ة أس�بوع ثق�ايف مشترك يف مج�ال

األفالم السينمائية الروسية لعرضها يف بغداد
ويف إقام�ة دورات للمرتجمين العراقيني من
اجل التواصل والتالقح الثقايف.
وتط�رق رواندزي اىل زيارته األخرية ملوس�كو
ومش�اركته يف الجلس�ة الحواري�ة (حماي�ة
التراث يف بل�دان النزاع�ات املس�لحة)،
واس�تعراضه للوضع الرتاثي واآلثاري للعراق
يف ظل س�يطرة داعش عىل مس�احات كبرية
م�ن البلاد ،بضمنه�ا املوص�ل الت�ي تعتبر
من أغن�ى املناطق بامل�دن األثري�ة كالنمرود
والحرض ونينوى.
وأش�ار إىل أن الجانب ال�رويس متمثال باملدير
التنفي�ذي ملتحف أرميت�اج هو ال�ذي دعا اىل
إمكاني�ة ارس�ال وف�د اىل العراق بع�د تحرير
املوص�ل للوق�وف على حج�م االرضار الت�ي
لحقت بمدينة نمرود واملناطق االثرية األخرى
واتخاذ خطوات عملي�ة ملعالجة آثار التدمري،
وس�يجري االتفاق عىل توقي�ع اتفاقية إطار
تعاون مشترك بني املتح�ف الوطني العراقي
ومتحف ارميت�اج ،وتقرر ان يتبادل الجانبان
النس�خة األولية لتلك االتفاقية بغية دراستها
م�ن الجانبين وم�ن ث�م التوقي�ع عليها بني
البلدين.

