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ستـقلـة السيـنمائي الـتي تعني صدر العـدد الثاني لـلمـجلة الـشهريـة ا
بشؤون السينما 

وكتب رئيس حتريرها كلمة البداية وحتت عنوان السينمائي .. شهرية
ـرحـلـة جـديـدة  ومن  مـؤكـداان الـعـدد اجلـديـد الـيـسـينـمـائـي يـتـحول 
الـفـصـلـيـة الى الـشـهـريـة وبــاخـراج جـديـد مـحـافـظـا عـلى مـضـمـونـهـا
عـاصر متناغما مع هني  وا السينمائي الشـامل اجلر والصادق وا
ـتـلـقـي ومـتـابـعــا لـلـشـان احلـراك الـســيـنـمـائـي وبـلـغـة اعـالمـيـة تـهـم ا
الــســيـــنــمــائـي احملــلي والــعـــربي والــدولي مـــســتــعـــرضــا اهم وابــرز
ـشروع الفـنان سعـد نعمه هرجـانات السـينمـائية  وشـكر صاحب ا ا
شروع الـسيـنمائي هـذا  وشاكـرا كافة لتفـانيه وتـواصله في اجنـاح ا
اجلـهـات الــسـانـدة مـجــلس ادارة صـنـدوت تــمـكـ في الــبـنك الـدولي
صـارف اخلـاصـة الـعراقـيـة في دعم واصـدار هذا العـراقي ورابـطـة ا

العدد .
وتضـمن العـدد اجلـديد الـذي تالف من  60صفـحة مـن القـطع الـكبـير
ـشــهــد الــســيـنــمــائي  - مــبــادرة دعم االنــتـاج مــواضـيـع شـتى عـن ا
ـشــتــرك . ونـشــرت حـوارا الـســيــنـمــائي الــعـراقـي الجنـاح االنــتــاج ا
ه في بغداد للمـخرج سـهيم عمـر خلـيفـة  وحتدث عن حضـوره وتكـر
وعرض فيـلمه الـسينـمائي الـروائي ميـسي بغداد  وفي الـعدد تـقريرا
سشاركات السينمـائية العراقية في اخلارج عام  ? 2019وكتب عن ا
ـهـرجــانـات  واعـد عـبـد اخملـرج صـالح الــصـحن مـقـاال عن عـالمـات ا
العلـيم البنـاء تقـريرا عن مهـرجان اجلونـة السيـنمـائي بنسـخته الثـالثة

والذي انطلق مطلع الشهر اجلاري  
وتضـمن الـعـدد حوارا  مـفـصال اجـراه  صاحب امـتـيـاز اجمللـة سـعد
نعمه مع الناقدة السوريـة ندى االزهري  ونقرا في العدد اجلديد عن

هرجانات السينمائية في العراق دراسة مفصلة  ا
وكتب الدكـتور سالـم شدهان عن الـصنعـة اجلمـالية لـدى اخملرج علي
ــفـرجي حتت عــنـوان اضــاءة حتـقــيـقـا مــفـصال حـنــون  وكـتب عالء ا

محطات مجهولة في سيرة شابلن 
وكـتب كـاظم مـرشـد الـسـلـوم قـصـصـا عن سـيـدة الـسـيـنـمـا االيـرانـيـة
االولى رخشان بـني  وعن الراحل احـمد زكي كـتب نعيم عـبد مـهلهل
حتت عــنــوان احـمــد زكي
فتى النـيل االسمر سـينما
االجـــــتـــــهـــــاد واالبــــداع 
وتضـمن العـدد تغطـية عن
مهرجان فـجر السـينمائي
  37للمـخرج نـزار الفدعم
 وتـضن الـعـدد مـتـابـعات
ســيــنــمـائــيــة اضــافــة الى
دراســـات ســــيـــنـــمــــائـــيـــة
ـلونة . مدعومـة بالـصور ا
يــــــشـــــــار الـى ان اســــــرة
حتـريـر اجملــلـة تــتـالف من
صــاحب االمــتــيــاز ســعـد
نـعــمه  رئــيس الــتــحــريـر
دير عبـد العـليم الـبنـاء  ا
دير الي عـلي حسـ وا ا

الفني سمير مرزه
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عن دار ضـفـاف لـلـطــبـاعـة والـنـشـر
والــــتـــوزيـع صـــدر كــــتـــاب (إدوارد
سـنـودن أشهـر مُـطـارَد سـياسي في
ــلـــيــون وثــيــقــة الـــعــالم وأســرار ا
اخلــطـيــرة الــتي سـرّبــهــا) تـرجــمـة
واعـداد الــبـاحـث الـدكــتـور حــسـ

307 ســــــــرمـك حـــــــسـن يــــــــقـع في 
صــفـحـات من الـقـطع الـكـبـيـر.وضم
الــكـتــاب ست اقـســام الـقـسم األول
عــنـوانـه( مَنْ هـو إدوارد ســنـودن?)
:( من هو وضم الـعنـوان الـتـاليـ
( إدوارد سـنـودن: إدوار سـنـودن ?)

اخلط الزمني). 
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امـا الـقـسم الـثاني فـحـمل الـعـنوان
الـتـالي( كـيف هـرب إدوارد سـنودن
من هــونغ كــونـغ ومــا الــذي حــصل
لـعـائـالت الالجـئــ الـفـقــيـرة الـتي
أخـفته?) وضم الـعـناوين الـتالـية :(
كيف هرب إدوارد سنودن من هونغ
( بـــعــد هــرب كـــونغ إلى روســـيــا?)
إدوارد ســـــنــــــودن من الــــــواليـــــات
ـتحـدة  احتـضنه طـالبـو اللـجوء ا
ّ الــتــخـلّي عن  ) فـي هـونغ كــونغ)
ـالئـــــكــــة احلـــــارســــ ”إلدوارد “ا
ســنـــودن في هـــونغ كــونـغ من قــبل
(هوجن كوجن ترفض طلبات العالم)
” الئـكـة احلـارسـ الـلــجـوء من “ا
إلدوارد سـنودن).امـا عـنوان الـقسم
الـــثــــالث فـــهــــو(مـــا هي الــــوثـــائق
اخلـطـيــرة الـتي سـرّبــهـا سـنـودن ?
ــرعــبــة الــتي ومــا هي احلــقـــائق ا
كشـفتـها ?) وضم:( تـمهـيد : موظف
ركزية سابق في وكالة اخملابرات ا
األمــريــكــيـــة (سي اي اي)  يــطــلق
راقـبة الـشامل صـافرة عـلى نظـام ا
(إدوارد لــــوكـــالـــة األمـن الـــقـــومي)
) ـــراقــــبـــة) ســـنــــودن: قـــامــــوس ا
الــكــشــوفــات الــعــشــر األضــخم من
( هـذا تـســريـبــات إدوارد سـنــودن)
هــــو كـل شيء كــــشـف عــــنه إدوارد
ســـــــنـــــــودن فـي عـــــــام واحــــــــد من
سـبوقة الـتسريـبات الـسرّيـة غيـر ا
( الــــبـي بي سي: وبـــــالـــــتــــواريـخ)
إدوارد سـنـودن والتـسـريـبـات التي
كــــشــــفت بـــــرنــــامج الـــــتــــجــــسس
األمـريــكي).وتــوقف الــقـسـم الـرابع
عن( فـضائح تـرتّـبت علـى كشـوفات
سـنودن اخلـطـيرة) وضم الـعـناوين
الــتــالــيــة:( احلــكــومــة األمــريــكــيـة
تـــتــجـــسّس عـــلى األمـــريـــكـــيــ –

احلـــكــومـــة األمـــريــكـــيــة مُـــتــهـــمــة
بـالـتـجـسس على مـواطـنـ بـأبراج
) وهـمـيــة جلـمع بـيــانـات الـهـاتف)
وزارة الـــعــدل األمـــريــكــيـــة تــراجع
اســتــخــدام أجــهــزة "سـنــتـك ريـز" 
( كشف: ـراقـبة األخـرى) ومـعدات ا
كـيف هـزمت وكـاالت الـتـجـسس في
ـتحدة مـلكة ا تحـدة وا الواليـات ا
اخلصـوصية واألمن عـلى اإلنترنت
( “شرطة (حتطيم برامج الـتشفير)
كـــارمـــا ? ”كـــيف حــــاولت وكـــالـــة
االستخبارات البريطانية "جي سي
اج كـيو" تـعقّب كـلّ مسـتخـدم مرئي
( مـــا هي وســائل عــلى اإلنـــتــرنت)
وكـالـة االسـتـخـبـارات الـبـريـطـانـية
األخرى في الـتجـسّس على بـيانات
) ( لوفينت ) مُستـخدمي اإلنتـرنت)
(أ) الشيء األكـثر رعـبا عن جتسّس
محلّلي "ان اس اي "علـى حبيباتهم
(حـــاالت هـــو كــــيف  كــــشـــفــــهم)
فـــاضــحـــة مـن إســـاءة اســـتـــخــدام
موظفي احلكومة األمـريكية لقواعد
الـــبــــيــــانـــات لــــلــــتـــجــــسس عــــلى
).امــا عــنــوان الــقــسم األمــريــكــيــ
اخلامس فهـو( نظام إيشـلون يعني
جتـسّس وكـالـة األمن الـقـومي عـلى
ما كلّ الـكـرة األرضـيـة) ويـضم:((أ (
هـو نـظام “إيـشـلون” )وكـالة األمن
الــقـــومي واســتــراق الـــســمع عــلى
الـــكــــرة األرضـــيــــة).وضم الــــقـــسم
الـسادس  مالحق عـدة هي :(مـلحق
" 1قــــانــــون بــــاتــــريــــوت ”بــــنــــاء
الــــديـــكــــتـــاتــــوريـــة فـي الـــواليـــات
عــشــرة ( مـــلــحق ) :2أ( ــتـــحــدة) ا
ــا كــنتَ ال تــعــرفـهــا عن أشــيــاء ر
الــوكــالـــة الــتي تـــتــجــسّـس عــلــيك
(ب)هــذا هــو مـرفق  2مــلــيـار دوالر
حـيث تــخـزن وكــالـة األمن الــقـومي
"ان اس اي"اتــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــاالتـك
(مـــلــحق ( : (3ســؤال وحتــلّـــلــهــا)
ــراقـبـة وجـواب: مــا هـو بــرنـامج ا
عــبـر اإلنـتـرنت "بــرزم"لـوكـالـة األمن
( مـلحق ( 25 :(4حـقـيـقة الـقـومي)
حـــول قــضــيــة إيـــفــو مــورالــيس /

إدوارد سنودن).
ـؤلف فـي مـقــدمـة كــتـابه واوضـح ا
انه(في يــوم  6يــونــيــو / حــزيــران
 2013نــــشـــر الــــصـــحــــفي غــــلـــ
غـــريــنـــوالـــد مــقـــالــة فـي صــحـــفــة
اجلـارديان الـبريـطانـية كـشف فيـها
عـن أن وكــــــالــــــة األمـن الــــــقــــــومي
األمـريـكـيـة تـقـوم بـجـمع الـسـجالت

ـاليـ من مـســتـخـدمي الـهـاتــفـيـة 
اإلنترنت.
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وفي  7 حــزيـران ذكــرت صــحــيــفـة
الــغــارديــان وصــحــيــفــة واشــنــطن
بـــــوست أن "ان اس اي"تـــــدخل إلى
أنـــظـــمــة عـــمـــالـــقــة اإلنـــتـــرنت في
ا في ذلك غوغل تحدة  الواليات ا
وفـيـسـبـوك  وجتـمع الـبـيـانات في
إطار برنـامج مراقبـة لم يُكشف عنه
ســــابــــقًــــا يُـــدعـى"بــــرزم". يـــســــمح
واد البـرنامج لـلمسـؤول بـجمع ا
ــــــا في ذلـك رســـــائـل الــــــبـــــريـــــد
ـبـاشـرة اإللــكـتـروني والـدردشـات ا
وتــــواريخ الـــبـــحـث.وقـــد تـــزلـــزلت
ـية بعد ذلك االرض السيـاسية العا
حــ أعـلن شــاب أمــريــكي ال يــزيـد
عمره على الثالث عاماً آنذاك بأنّه
ـعــلـومـات هـو مَنْ قــام بـتــسـريـب ا
االســتــخــبــاريــة وبـأنّ فـي جــعـبــته
اليـ مـن الـوثـائق ( 1.5مــلــيـون ا
وثـيــقـة حـسب بــعض الـتــقـديـرات)
الــتي تــؤكّــد جتــسّس وكــالــة األمن
القومي األمـريكية وحـليفتـها وكالة
االسـتخـبارات الـبـريطـانيـة على كل
ــا في شىء في الــكـــرة األرضــيــة 
ذلك الــتــجــسّس عــلى اجــتــمــاعـات
واتـصـاالت أقــرب حـلـفـائــهـمـا مـثل

ـســتــشـارة الــرئـيـس الـفــرنــسي وا
انـية  بل بـلغت األمـور حدّاً من األ
الــسـوء أنّ الــعــامــلـ في الــوكــالـة
كانوا يتجـسّسون ويصوّرون حتى
تــــــــــصــــــــــرّفـــــــــات زوجــــــــــاتــــــــــهم
وحبـيباتـهم!!أعلن هذا الـشاب وهو
“إدوارد ســنـودن 29) ”عــامـاً) ذلك
من هــونغ كـونغ الـتي فـرّ إلـيـهـا من
قـاعـدة لـلـمـخابـرات األمـريـكـيـة كان
يـعـمل فـيـهـا في هـاواي. ثم اخـتفى
بــعـــدهــا عن األنــظـــار حــيث قــامت

بإيوائه عوائل فقيرة طلبت اللجوء
في هـــونـغ كـــونغ هـــربـــاً من وطـــأة
االضطهاد واالغتصاب في أوطانها
األصـــلـــيـــة. تـــصـــاعـــدت إجــراءات
احلكـومـة األمـريـكـية لـلـعـثـور عـليه
واعتقاله فأسـقطت جوازه وأحالته
إلى احملــاكم واتــهــمــته بــاخلــيــانـة
وتـــوعّـــدتـه بـــأقـــسى الـــعـــقـــوبـــات
وطــالـبـت بـتــســلـيــمه ومــنـعت دول
الــعـــالم من مــنـــحه الــلــجــوء الــذي

حصل عليه أخيراً من روسيا). 

ـؤلـف في (االهـداء)(الى وكــتب ا
ــــواطن االمــــريــــكي الــــبـــــــطل ا
ادوارد ســــنـــــودن الــــذي حتــــمل
ــوقف مـــســؤولـــيــة وعــذابـــات ا
االنـــســـاني واســـتــجـــاب لـــنــداء
ضــمـيــره احلي لــكــشف انــظــمـة
الـقهـر واستالب حـرية االنـسان.
ــــــواقف والـى كـل اصــــــحــــــاب ا
الشـريفـة الذين يـواجهـون الظلم
وسـط هـذا الـعـالم االســتـعـمـاري

اجلائر).

يظهر هذا األسـبوع في معرض ببـاريس تمثال ديك من النـحاس كان يعلـو برج كاتدرائية نـوتردام وذلك بعد أكثـر من خمسة أشهـر على تضرره خالل احلريق
همة التي أمكن إنقاذها إثر احلريق الذي شب في الكاتدرائية في  15أبريل بنى الشهير. وتمثال الديك واحد من العديد من القطع الفنية ا الهائل الذي التهم ا
ـاضي ودمر برجهـا ومعظم سـقفها. وقـال وزير الثقـافة الفرنـسي فرانك ريسـتر للصـحفي يـوم اجلمعة ”كان واحدا من رموز نـوتردام وازداد أهمية نيسان ا

اآلن.“
ه أم نتـركه كمـا هو شاهـدا على مـا حدث في 15 وتابع قـائال إن تمـثال الديك ”تضـرر من احلريق. نـالت منه الـسخـونة وسـقط وهو شيء أثـار سؤاال: أعـليـنا أن نـر

أبريل? .“ويعرض التمثال في باريس هذا األسبوع في إطار فعاليات (أيام التراث األوروبي) التي تفتح فيها مواقع ثقافية أبوابها أمام اجلمهور.
انـويل ماكرون فقال إن هـذا هو الهدف لكن لن يـكون هناك تعجل وسئل الوزير عن إمكـانية استكـمال ترميم الكاتـدرائية كلهـا خالل خمس سنوات كمـا وعد الرئيس إ

في تنفيذ أعمال الترميم.
وقال ريستر إن الكاتدرائية ما زالت غير مؤمنة بالكامل وإنه جتري دراسة شاملة لتحديد نوع الضرر الدائم الذي خلفه احلريق على هيكلها.

رسالة باريس
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صـدر عن دار الشـؤون الثـقافـية الـعامة
ضـــمـن ســـلـــســـلـــة دراســـات الـــكـــتـــاب
ــعــنـــون(جــغــرافــيــة أقـــالــيم الــعــراق ا
الــتـضــاريـســيـة) لــلــكـاتب  ســاالر عـلي
خـضـر الدزيي و يـقع في   520صـفـحة
ـتوسط وصمم غالفه هادي من القطع ا
ـاس.وفيه نقـرأ(تتمـيز اجلغـرافية أبو ا
عن بــاقي الـعــلـوم أنــهــا جتـمع مــا بـ
ـناخ عـلـوم اجلـيولـوجـيـا والـتـاريـخ وا
واألحيـاء والسكـان واالقتصـاد وغيرها
من العـلـوم اإلنـسـانـية والـعـلـمـيـة. لكي
تنـتج علـماً شمـوليـاً ما ب الـتخصص
اإلنـســاني والـعـلـمي في آن واحـد.وهـو
الـفــكـر اجلـغـرافي هــو فـكـر ديــنـامـيـكي
"حــركـي" يــبـــحث في كل زمـــان ومــكــان
لــــــوصـــــــول الى هــــــدفـه فـي الــــــوصف
والـتحـلـيل والـتـفـسـيـر لـلـحـيز األرضي
ـكان كـمـا يـسـمه عـلـمـاء اجلـغـرافـيـة بـا

الـذي هـو مــيـدان اجلـغـرافـيــة.وتـتـمـيـز
جــغــرافــيــة الــعـــراق بــانــهــا مــرنــة من
كن تـقسـيمـها الـناحـية اإلقـليـميـة. اذ 
الـى أقـــالـــيـم تـــضـــاريـــســـيــــة وقـــالـــيم
جـيـولـوجـيـة واقـالـيم مـنـاخـية واقـالـيم

النباتات الطبيعية وغيرها). 
و يــتــألـف الــكــتـــاب من ســتـــة فــصــول
ويحتوي على  94خارطة و 21شكل و4
مـخـطـطـات و 10جـداول. اهـتم الـفـصل
األول بــاجلــغــرافــيــة الــعــامــة لــلــعـراق
والفـصل الثـاني تناول بـأقالـيم السطح
ـنـاخ امـا الـفـصل الـثـالث فـخـصص وا
جلــيــومـــورفــولــوجـــيــة أقــالـــيم ســطح
الـــعـــراق. وركــز الـــفــصـل الــرابـع عــلى
الـتـربة والـنـبات الـطـبيـعي في الـعراق.
كــمــا تــنــاول الــفــصل اخلــامـس انــهـار
اضي واحلـاضر) اما الفصل العراق (ا
ـائـية األخيـر فـخـصص لـلـمسـطـحـات ا

في العراق.
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صـدور رواية لـلـكـاتب والـصـحـفي عـادل كـاطع الـعـكـيـلي من دار الـورشة
تنبي والتي حملت عنوان(حب برائحة الكافور). الثقافية في شارع ا

توسط صدرت الرواية بـ  191صفحة من القطع ا
وتـعـتـبـر هـذه الـروايـة هي الـكـتــاب الـرابع لـلـمـؤلف فـقـد اصـدر مـجـمـوعـة

قــصـصــيــة حــمــلت عــنــوان(دمــعـة
واحدة ال تكفي)

ـــؤلف كـــتـــاب في كـــمــا وأصـــدر ا
ن مجال التـنميـة البشريـة بعنوان(

يريد النجاح فقط(
واصـــــــــدر كــــــــتـــــــــابـه الــــــــثـــــــــالث

بعنوان(أوجاع كاتب(
ــؤلف عـــضـــو نــقـــابــة عــلـــمـــا ان ا

الصحفي العراقي
وحــــــــــاصـل عــــــــــلـى شــــــــــهـــــــــادة
البـكـالـوريـوس في عـلـوم االحـصاء
/كلـيـة اإلدارة واالقتـصـاد/جامـعة

بغداد
ومـدرب دولي في مــجـال الــتـنــمـيـة

البشرية
وعضـو اجلمـعـية الـعـراقيـة لـلعـلوم
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رآة) حتاور قـصائـد األديب اللبـناني عبـده وازن في ديوانه اجلـديد (ال وجه في ا
احلياة بـحلوها وخوفها وقلـقها ومآسيها التي جلـبتها احلروب.والديوان الصادر
ــتـــوسط هــو الــعـــاشــر لــوازن وعن ديـــوانه قــال (صــحـــيح أن الــبــعــد عن دار ا
يـتافيزيقي ال يغيب بتاتا عن شعري وحتى عن رواياتي لكنني في هذا الديوان ا
كتبت قـصائـد مرتـبطـة باللـحظـة اإلنسـانية الـراهنـة).وفي قصـيدة (شـبح) نقرأ(ال

ـرآة ال عيـن وجه لي أراه في ا
لي أخـبّئ فيـهما سـماء الـشعاع
الـذي عبر محا صورتي وصرت
كـالـطـيف ال يــبـصـره أحـد أعـبـر
أبـوابـا مـغـلـقـة اجلـدران ال أترك
فــيـهــا أثـراً والــسـيــاج ال يـجـرح
. إذا لــفــحــني هــواء أتــرنّح يـديّ
خـــفـــةً أحــلّـق قــلـــيالً ثـم أســقط
كـــورقــة خـــريف. إنـــني الـــشــبح
الـذي فـقد عـيـنـيه قـبل أن يـخرج
من الـــظالم).وعـن خــلـــفــيـــة هــذه
الـقصيدة يـوضح(استوحيت هذه
الــقــصـيــدة الــتي اخــتـرت مــنــهـا
عـنــوان الـديـوان من رؤيــتي عـلى
شـاشة التـلفزيـون وجها مـحروقا
كــلــيــا لــشــخـص مــيت تــخــيــلت
صــــاحب هــــذا الــــوجه احملـــروق
رآة فال يرى وجهه). ينظر في ا

غالف الكتابغالف اجمللة


