
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. Issue 6320 Wednesday 10/4/2019الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6320 االربعاء 4 من شعبان 1440 هـ 10 من نيسان  (ابريل) 2019م

WOM¹œ bOýU½√ bFð  W¹dB  WB «—

 ÊUC — dNA

WOſU b «  U²J K  dýU³  V³Ý ‰u×J « ∫…b¹bł WÝ«—œ

 ∫©ÊU e «® ‡  jÝu²*« d×³ « ULMO  Ê«uDð ÊUłdN  W ÝR  fOz—

‰ö²ŠùUÐ VOŠd² «

Âö « b³Ž #U

fatihabdulsalam@hotmail.com

لم يـحـدث في الـتـاريخ مـنـذ خـلق الـله انـسـان الـنـيـانـدرتال
حتـى أنعم عـلـيـنـا بالـطـبـقـة السـيـاسـيـة احلاكـمـة الـيوم أن
احـتـفــلت أمـة مـن األ بـذكـرى احــتالل أمـة أخــرى لـهـا 
مهمـا كانت االسـباب والـتأويالت . فـاألرض مقـدسة بغض

النظر عن حكامها الطغاة .
وال ينـبـغي أن تـعـلـو مـجدداً نـغـمـة طـلب أن يـعـود االحتالل
االمريـكي لـيـخـلـصنـا من االحـتالل االيـراني  مـهـمـا كانت

صيبة عظيمة علينا. ا
وبعـد مضي سـتة عـشر عامـاً على احـتالل العـراق  فشل
أُولـو الـشـأن الـسـيـاسي فـي الـزام االمـريـكـان بـأن يـكـونـوا
تحدة  من خاضع لقوان االحتـالل التي تقرّها األ ا
حيـث الواجـبـات الـتي يـنـبغـي أن يقـوم بـهـا احملـتل لـصالح

الشعب الذي يحتله . 
ـسـمـيات في بـغـداد كـانـوا يـتـصـارعـون علـى الـكـراسي وا
والعناوين في ح كان احلاكم االمريكي مطلق الصالحية
ـر يضحك جـالسـاً مطمـئنـاً على كرسـيه حتى يوم بول بر

مغادرته العراق .
بل إنّ أحــداً لم يــســتـغـل الـثــغــرة الــتي أتــاحــهــا تـصــريح
الـرئـيس االمـريــكي الـغـازي جـورج دبــلـيـو بـوش في خالل
ّ لـقــائه مع الــرئـيس الــفـرنــسي  حـ قــال انّ بـلــدي لـو 

قاوم . احتالله لكنت أوّل ا
التعاطي السياسي -العراقي- حينها مع احملتل االمريكي

كان تبعياً وسيئاً ومخجالً أيضاً .
وأعــلـنـوا عن خـروج الـعـراق اآلن ذهب اجلـيش االمـريـكي 
من البـنـد الـسابع ونـزلت بـالـعراق نـائـبات أخـرى  جـديدة
وعـاد اجلـيش االمـريـكي بـعـدد أقل ونـوعـيـة أعـلى من أجل
استعادة االرض العـراقية من براثن تـنظيم داعش بدعوات
عراقيـة رسميـة وغير رسمـية وجاءت مـعه جيوش من دول
اخرى  منها غادر ومنها باق . وكأننا النزال دولة من نود
 جـيش وقــوات مـسـلــحـة حـ يــواجـهـنــا خـطـر عــصـابـات
االرهـاب أو سـواهــا  بـالـرغـم من انّ هـنـاك تــعـداداً هـائالً

للقوات العسكرية من مختلف الصنوف .
ـاذا ال تـطـلب دولـة مـثل ايـران أو تـركـيـا تـدخالً عـسـكـريـاً
للدفاع عن اراضـيها والستـعادة اجزاء من بالدها فـيما لو
احـتـلت من أيـة جـهـة ? . ألـم يـحن الـوقت لـيـكـون كل شيء
عراقـياً  في بـلد من اغـنى بالد االرض ? قـد نحـصل على
جـواب مـقـنع لـو لم تـكن اجلـمـلـة الالحـقـة حـاضـرة  دائـمـاً
شـهـد احلـيـاتي كـله  وهـي انّ الـعراق ال وتـسـيـطر عـلـى ا

عمورة . يزال في نظر دول العالم من أفسد بقاع ا
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

سـنـكـتب الـيـوم رأياً مـخـتـلـفـاً ونـغـرّد خـارج سـرب الكالم
تـاح  فوق الـشـاشات وصـدور اجلرائـد ووسائط الـنقل ا
والتواصـل أو التنـاطح اإلجتمـاعي  حول مـسألة سـاخنة
قــائـمــة لن تـقــعـد حـتـى حـ من الــدهـر قـد بــدا لـنــا غـيـر
ـعـمـعـة تـتـجـدد بـ مـدة ومـدة  فـتـبـلـبل مـعـهـا مـنـظـور. ا
العـقول الكـبيرة والـصغـيرة على حـد سواء  وهي مـسألة
ـريض حتى اآلن  وجـواره الـعربي العالقـة بـ العـراق ا
واألجــنـــبي خـــاصــة مـع الــثـــنــائـي الــســـعـــودي اإليــراني

اخملتلف.
كـلـمـا اقتـرب وانـفـتح أفق جـديـد لـعالقة عـراقـيـة سـعـودية
دسـمـة  قــيل أن ذلك سـيـزعج ويـغــضب إيـران الـتي لـهـا
عالقة سـيئـة وملـتبـسة مع الـسعـودية  الـتي تقـول وتروج
لفكرة أن التقارب السعودي والعربي عموماً مع العراق 
ا هـو من أجل انـتـشاله وإبـعـاده عن احلـضن اإليراني إ
القوي  واحلق هو أن الـدولت اجلارتـ تكذبان في هذا
األمر  فالـسعـوديون والعـرب عمومـاً يتـعاملـون مع بغداد
من باب الـتجارة والـربح  وإيران تـفعل ذلك حـيث يشكل
الـعراق لـهـا سـاحة أمـامـية وكـنـزاً متـقـدمـاً وثغـرة عـمالقة

ضحكة. أفشلت عقوبات أمريكا ا
إيــران أيـهـا الــسـادة سـعــيـدة جــداً بـاحلـضن الــسـعـودي
للـعراق  ألن فـوائده سـتعـود بالـنفع عـليـها حـتمـاً بعد أن
صــارت وبالد الــرافــدين مــثل دولــة واحــدة مــوحــدة لــهـا

مؤخرتان بلباس واحد !
من مــصـلـحـة ايـران ان يــقـوم الـسـعـوديــ بـزق اخلـزيـنـة
الـعراقـيـة بـالـدوالرات  واصالح الكـهـربـاء وفك احلـصار
حمـية بغداد  الـذي يعتبر السياسي عن الـنظام القـائم 
أحد أفـسد األنـظمـة القـائمـة على وجه األرض  وفي ذلك
نــصـر وشــرعـنــة لـنـظــام فـاســد مـزور مــتـخـلـف  وسـيـتم
حصاد نـتائـجه من قبل الداهـية بطـهران  ليـقولوا لـلناس
انظروا الى العراق كيف يتعـافى وينمو  وهذا كله بسبب
رعاية األُم اإليرانية اجلميلة نصف احملجبة. إيران الذكية
احلــيّـالـة الـداهــيـة الـبـراغــمـاتـيـة  هي الــتي تـروّج أخـبـار
غـضـبــهـا من هـذا الـتـقـارب الــدافىء فـقط عـلى شـاشـات
التـلـفزيـون وتبـويس اللـحى واليـشـاميغ لـكنـها في سـرها
وظـفة الـتي عثـرت علـى جلـيسة مبـتهـجة ألنـها مـثل األم ا
أطـفال مـجانـيـة تُطـعم وتـبدّل احلـفاظـات وتـعقّم رضّـاعة

احلليب وتعلّم األوالد الهدوء حتى عودة الوالدين!
إيـران تنـتـقد وتـهـاجم الـعالقة بـ ابـنـها الـروحي الـعراق
وبـ أمريـكـا الوغـدة  عـلى شـاشة الـتـلفـزيـون وفي مزاد
الكـالم فقط  لـكـنهـا فرحـانـة جداً ألنـهـا تعـرف أن أحدث
األسـلحـة األمريـكـية الـتي مـنهـا طائـرات أف سـتة عـشر 
والتي تبـيعها أمـريكا ومـختلف صنـوف األسلحـة احلديثة
تـطورة إلى اجلـيش الـعراقي  سـتكـون تالـياً حتت نـظر ا
ــ اجلـــــــــــيش واحلــرس اإليــــــــرانـي الــقــوي عــدةً و
وعـــدداً ودوراً  اذا مــا وقــــــــعـت حــرب اجــبـــاريــة ضــد
ــقــدور خـبــراء وعــلــمــاء ومـصــانع الــسالح أمــريــكــا  و
اإليراني فـي هذه احلـال  أن تـطلع
عـــلـى كل ســـر وحــــديـــدة وبـــرغي
وشاشـة أيّ قطـعة سالح أمـريكـية
فـي الــــــعــــــراق احملــــــتل احــــــتالالً

مـــركباً.
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فـاجئـة للـفنان سبـبت الوفـاة ا
ـصري إسـماعـيل محـمود في ا
صـدمــة جلـمـهـوره وزمالءه في

الوسط الفني.
نائل حـسن جنل شقـيق الـفنان
إسـماعـيل مـحمـود قـال إن عمه
ــــرض أصـــــيب قــــبـل وفــــاته 
خــــطـــيــــر ورفض أن يــــكـــشف
ــرض ولــكـنه تـفــاصــيل هـذا ا
ــــدة 8 قـــــال إنه ظـل يــــعـــــاني 

شهور متواصلة.
نائل قال إن الفنان الراحل كان
يــحـب اإلســكــنــدريـــة ويــفــضل
الـــتـــواجــد بـــهـــا رغم شـــهــرته
ـنـية كـمـمـثـل وعـندمـا وافـتـه ا
ـنطـقـة الـقـباري ـنـزله  كـان 
واتصـلت النقـابة بـابنته لـتقدم

لها العزاء.
ووصــــفه أقــــاربـه بــــالــــفــــنـــان
تواضع صـاحب اخللق الذي ا
كــان يـتــمـسك بــجـذوره ويـحب
أهــله وكــان له عـــدد قــلــيل من
األصـــدقــــاء بـــالـــوسط الـــفـــني
وأقـرب صــديق له هــو الــفــنـان
مـحـمـود حـمـيـدة والـذي حـضر
جنازته وكان دائم االتصال به.

ــصــري إســمــاعـيل والــفــنـان ا
مـحمـود من مـواليـد عام 1950
ـحــافـظــة اإلسـكــنـدريــة وقـد
درس الــــقــــانـــون ثـم الـــتــــحق
ــــعـــهـــد الــــفـــنـــون بــــعـــدهـــا 
ـــســـرحـــيـــة وقـــدم عـــددًا من ا
األدوار الــصــغـــيــرة في بــدايــة

مسيرته الفنية.
ومن أبرز أدوار الـفنـان الراحل
مـــــشـــــاركــــتـه في مـــــســــلـــــسل
(الــعــصــيـــان) حــيث لــعب دور
جنل الـفـنــان مـحـمــود يـاسـ

وكان آخـر أعماله مـشاركته في
اجلـــزء الــثـــاني من مـــســـلــسل

(اجلماعة).
وقــد قـدم الــفـنـان الــراحل عـلى
مـدار مـسـيـرته الـفـنـيـة عدد من
األعـمــال الـدرامـيـة من أبـرزهـا
مــســـلــسل (لــيــالي احلــلــمــيــة)
ومسلسل (أم كلـثوم) ومسلسل
(زيـــــزيـــــنـــــيــــا) ومـــــســـــلـــــسل
(غــوايش)ومــســلـسـل (صـاحب
السـعادة) ومسـلسل (كـاريوكا)
ومسـلسل (فـريسـكا) ومـسلسل
(كناريا وشركاه) كما شارك في
الفـيلم الـسينـمائي حـد السيف

وغيرها من األعمال.

 ÊU e « ≠ …d¼UI «

تـــقــدم الـــفـــنـــانــة والـــراقـــصــة
ـصـري أدعـية ـصـريـة سـمـا ا ا
ديـنـيـة بـصوتـهـا يـتم عـرضـها
في شـهـر رمضـان لـعام 2019.
ســمــا نــشــرت عـبــر حــســابــهـا
الــــــشـــــخــــــصي عــــــلى مــــــوقع

(أنــســتـغــرام) عــدة صــور لــهـا
أثــنــاء تـســجــيل أحــد األدعــيـة
البس الدينية وظـهرت فيها 
مـــحــتــشــمـــة وغــطــاء لــلــرأس
واكــتـفـت بـقــولــهـا: (انــتــظـروا
). ثم مــفــاجـأة.. رمــضــان كــر
نشرت الـفنانـة فيديـو لها قالت

فيه داعية: (خير بيوت الله في
ـساجـد خـير خـير االرض في ا
دعـــــاء لــــلـه لـــــلــــعـــــبـــــد وهــــو
ساجد).سـما علقت عـليه قائلة:
(بـــدايـــة الـــبــــروفـــات ألدعـــيـــة
رمـضـان والفـيـديـو كـامال على
قــنـــاة الـــيـــوتــيـــوب اخلـــاصــة

اجلــمــهــور وردت في تــعــلــيق
قــالــــــت فــيه إنــهــا ال تـضــحك
عـلى أحـد ولــيـــــست مــنـافـقـة
ـــلك حق احلـــكم وأن ال أحــــد 
عــــلـــــيــــهــــا وأن الــــلـه هــــو من
ــلك أحـد ســيـحــاســبـهــا وال 

مفتاح اجلنة.

…قــفـلت الــتــعـلــيـقــات عـلي بي
الفـيديو وفـتحـتها تـاني عشان
تعرفوا اني باتقبل النقد عادي
بس يـــاريت بـــادب …رمـــضـــان

 .( كر
ثـيرة للجدل صرية ا الفنانـة ا
تـلـقت عـدد كـبـيـر من انـتـقادات
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وجـدت دراسـة جـديـدة أن تـناول
كن أن نصف بـصلـة في اليـوم 
يقلل من فرص اإلصابة بسرطان
األمعاء. ووجد العلماء أن تناول
مــــا ال يــــقل عن  44غــــرامــــاً من
البـصل األخـضر والـثـوم يومـياً
كن أن يقـلل من خطـر اإلصابة
رض القاتل.  وفي دراسة بهذا ا
ن شملت  1666رجالً وامرأة 
يتـنـاولون 74 غرامـاً من الـبصل
في الـــــيــــوم (نـــــصف بـــــصــــلــــة
مــتـوســطـة احلــجم) تـبــ أنـهم
ــئـة أقل عــرضـة بــنـســبـة 79 بـا
لـإلصــابـــة بـــســرطـــان األمـــعــاء
مقـارنة بالـذين يتـناولون كـميات
أقـل من الــــبــــصـل. وقــــال مــــعـــد

الــتــقــريــر الـدكــتــور زي لي من
ــســـتــشــفى األول فـي جــامــعــة ا
الـطب الــصـيـنـيـة لــصـحـيـفـة (ذا
صن) (يبدو أنه كـلما زادت كـمية
اسـتـهالك الـبـصل والـثوم بـاتت

احلماية من السرطان أفضل).
 وقـــال الــبـــاحـــثــون إن الـــبــصل
يــحـتــوي عـلى مــركـبــات نـشــطـة
ـكنـها احلـماية من بيـولوجـياً 
السـرطـان ولـكنـهم أوضـحوا أن
عـملـيـة الطـهي تـقلل من الـفـائدة
ـــتـــوقـــعــة. وأشـــارت ســـوزانــا ا
ي بــراون من الــصــنــدوق الـعــا
ألبـحـاث الـسـرطـان إلى ضـرورة
تــركـــيــز الــنــاس عــلى نــظــامــهم
الغذائي ككل عندما يتعلق األمر
باحلمية والـوقاية من السرطان.
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كــشـفـت دراسـة دولــيــة أن شـرب
ــســـتـــويــات الـــكـــحـــول حــتـى 
منخـفضة للـغاية يـزيد من خطر

اإلصابة بالسكتة الدماغية.
الـــدراســة قـــادهــا بــاحـــثــون في
مجلس البحوث الطـبية بجامعة
أكسفـورد البريطـانية بـالتعاون
مـع جــامــعــة بــكــ الــصــيــنــيـة
ونــشــروا نــتــائــجــهــا في الــعـدد
األخــيــر من دوريــة »النــســيت«

العلمية.
والـــســكــتـــة الــدمــاغـــيــة مــرض
وعـائي يحـدث بـسـبب عـدم قدرة
خ عـــــلى إيـــــصــــال شــــرايـــــ ا

األكسجـ إلى الدمـاغ ما يؤدي
إلى السكتة الدمـاغية أو اجللطة

الدماغية البسيطة.
وتـعتـبـر الـسكـتـة الـدماغـيـة أحد
األسـبـاب الرئـيـسـيـة لإلعـاقة في
جــمـيع أنــحـاء الــعـالم وتــسـبب
عـــبـــئـــا ثــــقـــيال مـن الـــنـــاحـــيـــة
اإلنــسـانــيـة واالقـتــصـاديــة عـلى
اجملـتــمـعــات حـيث تــصـيب 15
مــلــيــون شــخص ســنــويــا حـول
ـنــظـمـة الــصـحـة الــعـالم وفـقــا 

ية. العا
وأوضـح الـــــبــــاحـــــثـــــون أنه من
ــعــروف أن مــعــدالت اإلصــابــة ا
بالـسـكتـة الدمـاغـية تـزيد بـسبب

شـرب احلــكـول بــكـثـافــة لـكن لم
يــــكن مــــعــــروفــــا مــــا إذا كــــانت
ـنخفضة تؤدي إلى ستويات ا ا

هذه النتيجة أم ال.
ولـلــتـوصل إلى نـتــائج الـدراسـة
اجلـديـدة تـابع الـبـاحـثـون 160
ألف شـــخص بــالغ فـي مــنــطــقــة
شــــرق آســــيـــا و500 ألف رجل
وامــــرأة في الـــصــــ راجـــعـــوا
عـــاداتـــهم الـــيــومـــيـــة مع شــرب

الكحول. 
ـتـابـعة وبـعد 10 سـنـوات من ا
وجــد الـــبــاحــثـــون أنه حــتى مع
شرب مسـتويات مـنخفـضة تقدر
بكـوب واحد من الكـحول يـوميا

يــزيــد خــطـر اإلصــابــة بــارتــفـاع
ضـــــــــغـط الــــدم والـــــســــكـــــتــــة

الدماغية.
قدار وأضافـوا أنه كلـما ارتـفع ا
زاد خــطــر اإلصــابــة بــالــســكــتـة
الـدمـاغـيـة وارتـفـاع ضـغط الـدم
ن ال يـشربـون الكـحول مقـارنة 

مطلقا.
وقـال الــبـروفـيــسـور زيـنـغــمـيـنغ
ــــشــــارك في تــــشـن الــــبــــاحث ا
الـدراسة: (ال تـوجـد آثـار وقـائـية
ـســتــويـات لــتــنـاول الــكــحــول 
مـعتـدلـة أو خفـيـفة ضـد الـسكـتة
الـــدمـــاغـــيـــة; ألن ذلك يـــزيـــد من

رض). فرص اإلصابة با
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أكــد رئــيس مــؤسـســة مــهــرجـان
تـطوان لـسـيـنمـا الـبـحـر االبيض
ـــتــوسط أحـــمــد حـــســني (أن ا
هـرجان الـذي وصل عمره آفاق ا
أربع وثالثـــ ســنــة وهي عــمــر
جـــمــعــيــة أصـــدقــاء الــســـيــنــمــا
ـــؤســـســـة لـــهـــذه الـــتـــظـــاهــرة ا

السـينمـائيـة الكـبرى أنه يـنبغي
ـهـرجان الـعمـل علـى االنتـقـال بـا
إلى مـرحـلــة أخـرى جـديـدة لـكي
يــســاهم في الــدورة االنــتــاجــيــة

السينمائية).
وفي هـــذا االطــار كــشـف أحــمــد
حـســني لـ (الـزمــان) عن مـشـروع
ســـيـــنـــمــائـي ســـيــتـم إطالقه في

ــهـــرجــان خالل الـدورة 26 من ا
قبـلة حيث سيشكل قيم السنة ا
مضافـة مبرزا أنه (سيسـهم فيه
ــغـرب و داعـمــون وشــركـاء من ا
من اخلــارج ). وأضــاف أن (هــذا
شروع الـذي  االشتغـال عليه ا
مـنــذ سـنـتــ هـو بـالــنـسـبــة لـنـا
مشـروع كبـير ومـهم واتفـقنا مع
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مجـموعـة من صنـاديق الدعم في
إيـطـالـيـا الـيـونـان وفـرنـسـا من
ـكن ــشــروع و أجل دعم هــذا ا
قبلة). أن نعلن عنه في الدورة ا
وشدَّد أحمد حسني أن مهرجان
تـطوان لـسـيـنمـا الـبـحـر االبيض
تـوسط بعـد احتـفاله في دورته ا
 25بــذكـرى تــأسـيــسه الــفـضــيـة
(يجب أن اليـبـقى مهـرجـانا بـهذا
ستـوى). موضـحا أنه يجب أن ا
يــــنــــتــــقل إلى جــــيـل جـــديــــد من
ـــــهــــرجــــانــــات الـــــتي هي اآلن ا
ي). ستوى العا موجودة على ا
ـهــرجـان من خالل وأوضح أن ا
مـشـروعه سـيـقـوم بـاالنـتقـال إلى
ــســاهـمــة في االنــتـاج مــرحـلــة ا
الــــســــيــــنـــمــــائي أو فـي الـــدورة
االنـــــتــــاجــــيـــــة من خـالل خــــلق
صــــنــــدوق الــــدعم االنــــتــــاجـــات
السـيـنمـائـية الـشبـابـية اخلـاصة
ـهـرجـان تـطــوان الـسـيـنـمـائي.
ــشــروع بــحـسب ويــهـدف هــذا ا
ـشاريع أحمـد حسـني (تطـوير ا
الــسـيــنــمـائــيــة وذلك في مــجـال
السيناريو). مضيفا أن (مؤسسة
مهـرجـان سيـنمـا الـبحـر األبيض
ــتـــوسط عــقـــدت شــراكــات مع ا
مجمـوعة من الصـناديق العـربية
واألوروبــــــيـــــــة وشــــــرعــــــوا في
االشـتـغـال مـعهـا مـن أجل إيـجاد

ناسـبة التي يجب أن الصيغـة ا
تـكـون عـلـيـهـا هـاته الـعـملـيـة في
مـــهـــرجــــان تـــطـــوان من أجل أن
يـنـخـرط فـي الـدورات اإلنـتـاجـيـة
ـتوسـطيـة). وكشف في البـلدان ا
أحمد حسني أن (مؤسستهم في
تـــواصل مع صـــنـــدوق الـــدوحــة
وبــعض الــصـنــاديق اإليــطــالــيـة
والـيـونـانـيـة من أجل االشـتـغـال
ــشــروع وعــرضه بــصــفـة عــلى ا
ـقــبــلـة من رســمـيــة في الــدورة ا
ـهـرجـان). مـؤكـدا أن (مـهـرجان ا
سينـما تطـوان ينبـغي أن تصبح
له مردودية على مسـتوى العطاء

اإلنتاجي). 
من جــــهـــة أخـــرى أبـــرز رئـــيس
مؤسسة مهرجان تطوان لسينما
ـتـوسط أحـمد الـبحـر االبـيض ا
حسـني في حـواره مع صـحـيـفة
(الـــزمــان) أن الـــدورة الــفـــضــيــة
لـلــمــهـرجــان في دورته 25 الـتي
احــتـــضــنــتــهــا مـــديــنــة تــطــوان
ــغـــربــيـــة مــابــ 23 و30 آذار ا
اضي (كانت مـتميزة (مارس) ا
على عدة مسـتويات) مـعتبرا أن
األفالم الـــتي  عـــرضـــهـــا كــان
اختيـارها بـعنايـة كبـيرة وكانت
موفـقة كذلـك الندوات الـتي كانت
ـــواضـــيع الـــتي في مـــخـــتـــلف ا
هـرجان). وأشـار أحمد طرحهـا ا

حـسـني في جـوابه عـلى أسـئـلـة
(الـــزمــــان) أن اجلـــمــــهـــور خالل
فــــعـــالـــيــــات هـــذه الـــتــــظـــاهـــرة
السيـنمـائية كـان حاضـرا بشكل
قــوي هــذه الــســنـة مـن مــخـتــلف
األعـــمــار (األطـــفـــال والــشـــبــاب
والـشـبـاب والــشـابـات والـرجـال
والنـساء) وذلك في ثالث قـاعات
ســيــنــمـائــيــة : ســيـنــمــا مــسـرح
اســبــانـيــول  ســيــنـمــا أبــيــنـدا
عهد الثقافي الفرنسي. سينما ا
وأضــاف أن (هــذه الــســنــة كــان
االقـبــال أيـضـا كــبـيــرا جـدا عـلى
الفـيـلم الـوثـائـقي الذي »لم يكن
يــحــظى بـنــفس االهــتــمــام الـذي
حضي به هـذه السـنة) مـوضحا
أن (األفالم كانت مختارة بعناية
ــطـروحـة ــواضـيع ا من حـيث ا
وهي مــعــاصــرة تـطــرح مــعــانـاة
سـكــان مـنــطـقــة الـبـحــر األبـيض
ـــتــــوسط ســـواء مـن نـــاحـــيـــة ا
الـــــهــــجـــــرة أو احلــــروب أو من

ناحية العنصرية). 
وفــيــمــا يـتــعــلق بــاجلــوائــز قـال
أحـــمــد حـــســنـي (إن مــهـــرجــان
تـطوان لـسـيـنمـا الـبـحـر األبيض
ـــــتــــــوسط فـي دورته 25 كـــــان ا
نــــاجــــحـــا ألن اجلــــوائـــز الــــتي
أعطيت من طرف جلنـة التحكيم
في مــعــظـمــهـا لـم يـعــلق عــلـيــهـا

اجلمهور كـما لم يعلق عـليها إال
الـقـلـيل من الـنـقـاد). مـضـيـفا أن
(الكل راضيا عـلى جوائز الثالثة
األفالم الـــفــائــزة  وهي الـــفــيــلم
االيـــطـــالي الـــفـــيــلـم الــتـــركي –
الفرنـسي ثم الفيـلم الفلـسطيني
الـذي كــان فـوزه مــهم بــالـنــسـبـة
هـرجـان تطـوان لسـيـنمـا البـحر
ـتـوسط ألن من خالله األبـيض ا
ـتـوسـطـية  تـكر الـسـيـنـما ا
وقد كانت حلظة مهمة بالنسبة).
 يــــذكـــر أن مــــهـــرجــــان تـــطـــوان
توسط لسينـما البحـر األبيض ا
في دورته الـفـضـيـة الـذي  نـظـمه
أصـدقاء الـسـيـنمـا بـتـطـوان على
مــدى أسـبــوع كــامل كــان حـافال
بــاألفالم والـــنــدوات والــلــقــاءات
وتـــــقـــــد الـــــكــــتـب. وتــــضـــــمن
الـبــرنـامج عـرض 12 فـيــلـمـا في
ـــســابــقــة الــرســمــيـــة لــلــفــيــلم ا
سابقة الطويل و 11 فيلما في ا
الــرســمــيــة لــلــفــيـلـم الــوثـائــقي
واسترجاع للسينما الفلسطينية
ـــتـــوجــة ـــغـــربـــيــة ا  واألفالم ا
ــهــرجـان  فــضال عن عـروض بـا
خـاصــة بـاألطـفــال وورشـات في
ـهـرجان  وعـقـد خمس مدرسـة ا
نــدوات ومـــحــاضـــرات وتــقــد
كتاب وتكر فـنان ومخرج
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