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إلى القراء الكرام
ميكنكم فتح تطبيق جريدة "اجلورنال" والتعرف على اخر
امل�ستجدات ال�سيا�سية واالقت�صادية والريا�ضية والفنية عن
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�ضع الكامريا على �صورة الكود
اخلا�ص بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�صيب برنامج (.. )qr cod
متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ...
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الأراء واملقاالت تعرب عن ر�أي كتابها وال تعرب بال�ضرورة عن وجهة نظر ال�صحيفة

مسعود أوزيل يفاجئ خطيبته
أمينة غولشه بهدية باهظة

الباباراتزي يلتقطون صور لريهانا
في جدال مع حبيبها السعودي

بلقيس تنهي إجازة األمومة
وتعود للغناء

رانيا فريد شوقي تعلن
اعتزالها الفن
احياء
األموات

�أع��د م�سعود �أوزي��ل هدية فخمة جدي��دة خلطيبته �أمينة
غول�شه و�سط ا�ستعدادهما للزواج خالل �شهر واحد فقط.
فق��د ك�شفت �صحيفة  Haberturkالرتكية �أن الالعب
الأمل��اين �صاح��ب الأ�صول الرتكي��ة قد �أه��دى خطيبته
املمثل��ة املعروف��ة �أمين��ة غول�شه فيال يف و�س��ط مدينة
ا�سطنبول تبلغ قيمته��ا  15مليون لرية تركية ،وجتاور
من��زل املمث��ل املع��روف اجن�ين �ألتان دوزيات��ان بطل
م�سل�س��ل "قيام��ة �أرطغرل".ورغ��م �أن الثنائ��ي ال�شه�ير
�سيعي�ش��ان يف لن��دن بع��د ال��زواج نظ��راً لطبيع��ة عم��ل
ال��زوج كالعب ك��رة قدم حم�ترف يف ن��ادي الأر�سنال
االجنليزي� ،إال �أنه �أ�رص على �رشاء الفيال خلطيبته كنوع
من االمتنان لها .
ر�ص��دت عد�س��ات م�ص��وري البابارت��زي لقط��ات تبني
وقوع جدال حاد بني ريهان��ا وحبيبها ال�سعودي ح�سن
جمي��ل عندم��ا كان ي�ستمتع��ان بعطلتهم��ا عل��ى �أح��د
�شواطئ مدينة بويرتو فاالرتا يف املك�سيك.
وب��دت ريهانا يف حالة م��ن االنفعال ال�شديد يف ال�صور
الت��ي مت ت�رسيبها بينما كان ح�سن جميل يحاول تف�سري
بع���ض الأمور لها ب�شكل دفاعي ،قبل �أن تتناول هاتفها
وجتري مكاملة مع �شخ�ص جمهول.
ومل يتب�ين بع��د �سب��ب ه��ذه امل�شاج��رة ب�ين العا�شقني
اللذي��ن يح��اوالن �إ�ص�لاح عالقتهم��ا م��ن جدي��د بع��د
التقاري��ر التي انت�رشت ال�شهر املا�ضي حول انف�صالهما
ب�شكل مفاجئ.

يحول "باب الحارة"
للسخرية

م��ع بدء ت�صوي��ر جز�أين جديدين من "باب احل��ارة" ،عاد احلديث عن
امل�سل�سل ،ليت�صدر و�سائل الإعالم ،ومواقع التوا�صل االجتماعي.
فاالنتق��ادات جت��اه امل�سل�س��ل ال ت��كاد تتوقّ��ف ،وت�أخ��ذ يف كثري من
خ�صو�ص��ا عند من يعت�بر � ّأن ا�ستمرار �أجزائه
الأحي��ان طاب ًعا قا�س ًيا
ً
ب��ات �أم�� ًرا مم� ً
لا ال معن��ى� ،أو قيم��ة له ،بح�س��ب م��ا ورد يف وكاالت
�إعالمية خمتلفة.
ولع�� ّل م��ا يزيد من ِح�� ّدة االنتق��ادات ،هو جل��وء امل�سل�س��ل �إىل �إعادة
�إحياء الأموات ،ال �سيما بعد تداول �أنباء عن عودة املمثل عبد الهادي
ال�صباغ� ،صاحب �شخ�صية �أبو حازم ،رغم �أنه مات يف اجلزء التا�سع،
فيما تتح ّدث �أنباء �أخرى عن � ّأن ال�رشكة املنتجة تبحث عن بديل له.
قب��ل ذل��ك ،كان امل�سل�سل قد �أع��اد املمثل م�صطفى اخل��اين املعروف
ب�شخ�صي��ة "النم�س"� ،إىل احلياة من جديد ،بعد � ْأن كان تويف يف جزء
�سابق من امل�سل�سل.

شيرين عبد
الوهاب

مل تتوقع الفنانة دوللي �شاهني �أن تتعر�ض لهذا الكم من الإنتقادات بعد طرح فيديو كليب "يا حلو �صبح" ،ب�سبب رف�ض الكثري لإعادة تقدميها �أغنية من �أغاين الزمن اجلميل .لكن الأزمة مل تقف
عند هذا احلد ،بل قام ورثة امللحن الراحل حممد املوجي برفع دعوى ق�ضائية �ضدها و�ضد اجلهة املنتجة للكليب ،لعدم ح�صولهما على �إذن م�سبق منهم لإعادة تقدمي الأغنية.

ترفض دور المطربة

ا�ش��ارت انب��اء �أن املطرب��ة امل�رصي��ة �شريين عبد الوه��اب تخطط
للع��ودة �إىل التمثيل جم��دداً مبجرد االطمئنان على جن��اح �ألبومها
املنتظ��ر طرح��ه مطل��ع �أغ�سط���س الق��ادم ،وم��ن املنتظ��ر �أن تكون
عودته��ا ع�بر م�سل�سل ي�ش��ارك مباراث��ون دراما رم�ض��ان ،2019
ولي���س فيلم�� ًا كما �رصح��ت �سابق ًا ،وال��شرط الوحي��د ل�شريين عبد
الوهاب هو �أال تقدم دور مطربة مرة �أخرى ،بعد تقدميه يف م�سل�سلها
الأول والوحي��د "طريقي"� .شريين ت�سري على خطى زميلتها الفنانة
اللبنانية هيفاء وهب��ي التي تريد ت�أكيد جدارتها كممثلة ،وترف�ض
الغن��اء داخ��ل �أعماله��ا الدرامي��ة وال تقدم حت��ى �ش��ارة م�سل�سلها،
وه��و نف���س ما �ستفعله �شريين عبد الوه��اب ،بعدما طلبت من �إدارة
�أعماله��ا بدء البحث ع��ن �سيناريو جديد لتقدمي��ه� ،رشيطة �أال تدور
الأح��داث ح��ول عامل الطرب والف��ن ،و�أن تك��ون الق�ضية املطروحة
اجتماعية يف املقام الأول.

منتجع �سياحي يف جزر باهاما�س.
وورد يف التفا�صي��ل �أن رجال الأم��ن التابعني للمغني طلبوا
من موظفي املطعم �إبعاد هواتفهم النقالة ،قبل �أن يقدم بيرب
على طلب يد حبيبته.
ويف هذا ال�سياق ،احتفل والدا النجم بهذا اخلرب على ان�ستقرام
وتوي�تر ،حيث ن�رش والده �ص��ورة البنه �أرفقه��ا بتعليق كتب
في��ه "متحم���س للف�ص��ل التايل" ،فيم��ا عربت والدت��ه ،ب�آتي
ماليت ،عن �سعادتها لهذا اخلرب على تويرت.
ي�ش��ار �إىل �أن بي�بر وبالدوي��ن كان ق��د تواعدا من��ذ فرتة ،ثم
افرتق��ا بعد �أن عاد بي�بر �إىل حبيبته �سيلين��ا� ،إال �أنهما عادا
لبع�ضهم��ا البع���ض يف الآون��ة الأخرية جمدداً بع��د �أن عاود
االنف�صال عن �سيلينا مرة �أخرى.
يذك��ر �أن بالدوي��ن هي ابنة املمثل واملن��ج �ستيفن بالدوين،
�شقيق املمثل �أليك بالدوين.

لضمان االنتشار
احجز اعالنك االن
االعالن في جمـــــــــيع الصفحات بتصاميم مميزة
يؤرشف االعالن في الموقع قــــــسم  PDFبصورة دائمة
يعرض االعالن على الموقع الرسمي للصحيفة ليوم كامل

ads@journaliraq.com
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ت�سعى العازفة واملغنية الفل�سطينية ناي الربغوثي21 ،
عاماً ،من خ�لال �أعمالها الفنية ،لتقدمي �صورة ايجابية
ع��ن الثقافة العربية للغ��رب ،بعيداً عن م�شاهد "احلروب
وامل�آ�سي" ،و�شاركت �أخرياً للمرة الأوىل يف عمل �أوبرايل
يف مهرجان "ايك�س اون بروفان�س" الفرن�سي العريق.
و�أدت ال�شاب��ة الفل�سطيني��ة الت��ي ت�رشب��ت املو�سيق��ى
من��ذ الطفول��ة يف رام اهلل ،ه��ذا الع��ام يف عم��ل "ارفي��و
وجمنون" امل�رسحي الأوبرايل املنتج يف  2018والذي
ميزج �أ�سطورة "�أرفيو ويوريدي�س" اليونانية القدمية مع
"جمنون ليلى" �أ�شهر ق�ص�ص احلب يف الأدب العربي.
وتق��ول ن��اي الربغوث��ي الت��ي جت�س��د دور ليل��ى يف
امل�رسحي��ة "ق�صت��ا قي���س وليل��ى وارفي��و ويوريدي���س
تظه��ران ب�ش��كل مت�س��او يف ه��ذا العم��ل وال ت�سيط��ر �أي
ح�ض��ارة عل��ى الأخ��رى ،م��ن املهم ج��داً �أن نظه��ر هذا
اجلانب من الثقافة العربية" .وتبدي الربغوثي �سعادتها
للفر�ص��ة املتاح��ة �أمامها لتقدمي �أعم��ال غنائية عربية
�أم��ام اجلمه��ور الغرب��ي ،وتو�ض��ح" :النظرة ع��ن العرب
والثقاف��ة العربي��ة يف الغ��رب خمتلفة ب�شكل ع��ام �إذ �أن
الأخب��ار املنت��شرة ع�بر ال�صحافة تركز عل��ى االحتالل
واحل��روب" .وت�ضيف الربغوثي" :الغرب ال يرى اجلوانب
الأخ��رى اجلميل��ة يف الثقافة العربي��ة واملواهب واحلب
للجم��ال" .وحت��اول ال�شاب��ة الفل�سطيني��ة املقيم��ة منذ
�سنتني يف العا�صمة الهولندية �شق طريقها على ال�ساحة
املو�سيقية الأوروبية.

تزوير الكتب في العراق ..قرصنة علنية لحقوق دور النشر والمؤلفين!
الجورنال – متابعة

سيلينا جوميز تتجاهل خطوبة حبيبها السابق جاستن بيبر
جتاهل��ت النجم��ة العاملي��ة �سيلين��ا جومي��ز خ�بر خطوبة
حبيبه��ا ال�ساب��ق املغني الكن��دي جا�سنت بيرب م��ن عار�ضة
الأزياء هايلي بالدوين  ،وهي حالي ًا تتواجد يف رحلة بحرية
مع �أحد �أ�صدقائها.
وظه��رت جومي��ز يف �إحدى ال�ص��ور التي ن�رشه��ا �أ�صدقائها
عل��ى موقع التوا�صل الإجتماعي "ان�ستق��رام" ،وهي ت�ستمتع
بال�شم���س والأج��واء ال�صيفية لت�ؤكد �أن خ�بر خطوبة بيرب مل
ولن ي�ؤثر عليها خا�صة �أنهما انف�صال منذ ب�ضعة �أ�شهر.
ي�ش��ار اىل �أن النجم العامل��ي جا�سنت بيرب انهى ب�شكل قطعي
�أي تكهن��ات ترج��ح �أن عالقت��ه بالنجمة �سيلين��ا جوميز قد
تع��ود �إىل الأ�ضواء جمدداً ،بعد �أن �أعلن خطوبته على حبيبته
اجلديدة.
فق��د ذكرت و�سائ��ل �إع�لام �أمريكي��ة �أن جنم الب��وب الكندي
ال�شهري �أعلن �أنه خطب عار�ضة الأزياء ،بعد �أن طلب يدها يف

حتدث��ت ك�س��اب عن ق�ص��ة �شعره��ا التي تعر�ض��ت ب�سببها
لإنتق��ادات و�سخري��ة ،وقال��ت�" :أنا م�ش هاممن��ي ان انتم
تقول��وا عليا اين قا�صة "كابوريا"  ،انا حرة  ،ب�س تعليقات
النا���س علي��ا بااليج��اب او بال�سل��ب بت�صيبن��ي بالتوت��ر،
بتخليني اح�س ان النا�س مركزة معايا اوي".
و�أ�ضاف��ت �" :أنا متطلباتي يف احلي��اة ح�سية معنوية م�ش
مادية  ،فلما اخرتت االن�سان اللي هكمل معاه اخرتت اللي
حبه قلبي" .واكملت مهاجمة منتقديها" :يف حاجة ا�سمها
ف��راغ ال�سو�شيال ميديا ،نا�س بت�سل��ي وقتها مبنتهى جهل
وتخلف ،فهم يطلب��ون احلرية مبنتهى الديكتاتورية  ،على
حد قولها " .
وع��ن زوجه��ا "اوكا" قال��ت " :اك�تر حاج��ة بحبه��ا في��ه
اخالق��ه وعينيه ع�شان ع�سلي  ،ومناخريه  ،وعندما يتغزل
ب��ي بيقويل "يابطة"  ،ويا طنط��اوي ال�سمنة البلدي عاملة
�شغل معاكي".
�أم��ا النج��م احم��د زاه��ر فتحدث ع��ن ن�ش�أت��ه وق��ال �" :أنا
طفولت��ي كان��ت بائ�سة  ،ولدت يف بي��ت جدتي يف الهرم ،
وامي كانت دكتورة وح�صلها انتداب يف نيجرييا  ،فذهبت
معه��ا اىل نيجرييا ومكثنا هن��اك � 3سنوات حيث التحقت
باملدر�سة هناك " .
وعن زوجته قال " :هي عارفة متطلباتي كوي�س يف البيت
 ،وهي ال�سبب يف جناحي  ،وا�صبحت مديرة �أعمايل  ،وهي
جتيد الطبخ وخا�صة االكالت امل�رصية وال�شامية " .
وحت��دث النج��م هيث��م �شاكر ع��ن حياته الزوجي��ة فقال :
"�أن��ا �أقد���س احلياة الزوجية  ،و�أت�س��م بالهدوء يف بيتي ،
فالعالقة الزوجية الناجحة مبنية على التفاهم  ،وزوجتي
جتيد التعامل معي وتدرك الأوقات املنا�سبة ح�سب حالتي
املزاجية " .

الفلسطينية ناي البرغوثي سفيرة
شابة للموسيقى العربية في الغرب

ق��ررت بلقي���س فتح��ي �إنه��اء �إج��ازة الأموم��ة التي
ح�صل��ت عليه��ا مل��دة �شهري��ن ون�ص��ف من��ذ �شه��ر
ماي��و املا�ضي ،حي��ث �أعلنت ع��ن عودته��ا ملمار�سة
ن�شاطاته��ا الفني��ة على نحو عاج��ل .وت�ستهل بلقي�س
فتحي برنامج عودته��ا للغناء بحفل مو�سيقي �ضخم
يوم  19يوليو اجل��اري �ضمن مهرجان ً"�صاللة" يف
حمافظة ظفار بعمان ليك��ون هو بوابتها للعودة من
جدي��د للغن��اء والإب��داع .وعربت النجم��ة املقيمة يف
الإم��ارات عن �إ�شتياقها للق��اء اجلمهور من جديد بعد
�إجازته��ا،خا�صة و�أنها �ست�ست�أنف ن�شاطها على نحو
وا�س��ع بعدة حف�لات �أخرى تع��د لها حالي�� ًا و�ستعلن
عنها الحقاً.
يبدو �أن الفنان��ة رانيا فريد �شوقي ت�أثرت كثرياً بدورها يف
م�سل�سلها الأخري "عوامل خفية" مع الفنان عادل �إمام ،حيث
�أعلن��ت �ستعت��زل "بدري ب��دري" ،و�أنها لن تنتظ��ر �أن تغيب
عنه��ا الأ�ض��واء ويرف�ضها اجلمه��ور ،حتى تفك��ر يف اتخاذ
القرار ال�صعب يف حياة �أي فنان.
قالت راني��ا فريد �شوقي ،خالل لقائها م��ع الإعالمي عمرو
الليث��ي ،يف برنامج "بو�ضوح" املذاع عل��ى قناة "احلياة":
"�أن��ا هعم��ل زي املمثل�ين اجلمال بتوع زم��ان اللي كانوا
بيعتزلوا ملا الأ�ضواء بتبعد عنهم".
وربط��ت راني��ا فري��د �شوق��ي ب�ين قرارها املفاج��ىء وبني
تق��دمي دور الفنان��ة املعتزل��ة يف م�سل�س��ل "ع��وامل خفي��ة"
و�أك��دت �أنه��ا �أج��ادت تقدمي ال��دور لأنه��ا �شع��رت مب�شاعر
ال�شخ�صية و�أحا�سي�سه��ا ،وو�ضعت نف�سها حملها عند اتخاذ
القرارت ال�صعبة.

مي كساب تقص شعرها
"كابوريا"

ا�ستفحل��ت ظاه��رة تزوي��ر الكتب يف الع��راق حتى �ص��ارت من
اخطر امل�ش��اكل التي يعاين منها قط��اع الطباعة ون�رش الكتب ،
فق��د و�صلت اىل احلد الذي �صارت مث��ل (لعبة م�سلية) للكثريين
الذي��ن ي��رون فيه��ا جت��ارة رابح��ة  ،وال يهمهم م��ا يتعر�ض له
ا�صحاب املكتب��ات ودور الن�رش والتوزيع من خ�سائر ف�ضال عن
كونه��ا ت�رض ب�س��وق الكتب العراقي��ة ال�سيما ان ثق��ة النا�رشين
الع��رب بالنا�رشي��ن وا�صح��اب املكتب��ات العراقي�ين �ستهت��ز ،
م�ؤكدين ان احتاد النا�رشين اليقبل هذا ال�سلوك ويرف�ضه رف�ضا
قاطع��ا �.ص��ار من ال�سهل ج��دا على اي �صاح��ب مطبعة او بائع
كتب ان ي�شرتي ن�سخة واحدة من اي كتاب ي�شاء � ،سواء مل�ؤلفني
عراقيني او عرب او اجانب ،ومن ثم يقوم با�ستن�ساخه او بطيعه
طباع��ة رخي�ص��ة وعر���ض االالف م��ن ن�سخ��ه للبي��ع بابخ���س
اال�سع��ار  ،وحت��ى ميكن تزوير م�تن الكتاب با�ضاف��ة او حذف
،مما ي�ؤثر على قيم��ة الكتاب ذاته ف�ضال عن ال�رضر الذي يلحق
ب��دور الن�رش ،النا�رشة للكتاب او امل�ست��وردة له ،ومن هنا اطلق
العديد من املثقفني العراقي�ين والنا�رشين وا�صحاب املكتبات
حمل��ة للتنديد به��ذه ال�سلوكي��ات  ،وقد حملت احلمل��ة �شعارات
مث��ل (التزوير جرمية اخالقية وقانونية) و (احذر �رشاء الكتاب
املزور) و (ال لتزوير الكتب)  ،م�ؤكدين ان احلملة م�ستمرة ب�شكل
يوم��ي م��ن خالل ن��شر ها�شت��اك موح��د للنا�رشي��ن العراقيني
ين��شر يف وقت واحد وي��رى العديد ممن التقيناه��م وا�ستطلعنا
اراءهم ان ما يهم (املزورون) هو الربح ،والداللة على ذلك انهم
يزورون كتب ًا متوفرة يف ال�سوق وب�أ�سعار منا�سبة ،بل ان بع�ض
الكتب املزورة ا�سعارها مثل او �أغلى من الكتب الأ�صلية ،وحني
تت��م مواجهتهم يردون بب�ساطة ( �إن الكت��ب ت�سقط حقوقها بعد
�أربع �سنوات !) وهك��ذا ي�رشعن �رسقته ورزقه الباطل!! ،ويطالب
البع���ض من ا�صحاب دور الن�رش بف�ضح م��ن يقوم بهذا التزوير،
ومن دون �أية اعتبارات �شخ�صية او جتارية ،ويدعون دور الن�رش
العربية �إىل رفع دعاوى ق�ضائية �ضد املزورين العراقيني ،ومن
يتعام��ل بالكت��ب امل��زورة ويبيعه��ا يف املكتب��ات ،مطالب�ين
احت��اد النا�رشين العراقيني اتخاذ موق��ف حقيقي و�رصيح �ضد

املكتب��ات الت��ي تعر���ض الكتب امل��زورة علن ًا ،وه��م معروفون
جميع�� ًا ويبيعون م��ا يزورونه علن ًا .كما ي��رى البع�ض ان ،بني
النا�رشين،نا�رشي��ن لي�س��وا �س��وى ل�صو�ص و�ضيع�ين ،ي�رسقون
جه��د وحقوق امل�ؤلف  ،فبع�ضهم يعيد طبع الكتاب مرات عديدة
خل�س��ة ودون ان يذك��ر ت�سل�س��ل الطبعة (على االق��ل العتبارات
معنوي��ة) وبع�ضهم االق��ل ي�صدر ع�رشين طبع��ة بغالف الطبعة
الثانية او الثالثة .
ما معنى تزوير الكتاب؟
يع��رف البع���ض م�صطل��ح (تزوير الكت��ب) انه  :عملي��ة �سطو ،و
ّ
تط��اول على حق��وق دور ن�رش �أخ��رى با�ستن�س��اخ الكتاب دون
احل�ص��ول عل��ى موافق��ات قانوني��ة جُتيز له��م طباع��ة الكتاب.
هن��اك من يحاول �أن يوه��م القارئ ب�شكل �أو ب�أخ��ر �أن الن�سخة
امل��زورة هي ن�سخ �أ�صلية ب�سعر زهيد! .لكنها يف احلقيقة طبعت
بجه��از �صغري ي�سم��ى (  .. ) REZOمبوا�صفات تفتقر اجلودة
كون��ه مل مي��ر مبراح��ل الطباع��ة الفاخرة م��ن حي��ث التجليد و
اختي��ار ال��ورق و احلرب املنا�سب .الكتاب امل��زور  :عمره ق�صري،
ُيق��ر�أ ب�صعوبة ،الميكن ت�صف��ح الأوراق ب�سهولة  ..كما �أنه ملوث
غالب��ا و�ضار بال�صحة ب�سبب ردائ��ة الورق و احلرب .القراءة هي
و �سيل��ة لالرتق��اء و ال�سمو و البح��ث عن ال�ص��دق .ال �أن ن�ساهم
ب�رسقة جهود الأخرين.
احراج للنا�رش العراقي
فق��د اك��د م��ازن لطي��ف� ،صاح��ب دار (ميزوباتامي��ا) للن��شر
والتوزي��ع ،ه��ذه الظاه��رة احرج��ت النا�رشين العراقي�ين امام
النا�رشي��ن الع��رب وق��ال  :ظهرت ظاه��رة ا�ستن�س��اخ الكتب يف
بداي��ة ت�سعيني��ات الق��رن املا�ضي حي��ث احل�ص��ار االقت�صادي
والنظام امل�ستبد ،فلم يكن و�صول او دخول الكتاب العربي �سهال
علين��ا وكن��ا نحثل على اغل��ب الكتب ن�سخة واح��د ون�ستن�سخها
 ..ا�ستن�سخن��ا كتب��ا �سيا�سي��ة وديني��ة وثقافي��ة كادت ت���ؤدي
بحياتن��ا للتهلكة .وا�ضاف :بعد �سق��وط النظام ا�صبح االنفتاح
واحلري��ة ام��را وا�ضحا يف عراق ما بع��د  2003ودخلت للعراق
جمي��ع الكتب لك��ن اليزال ا�ستن�س��اخ الكتب وتزويره��ا م�ستمرا
وي��زداد يوما بعد يوم دون مراعاة للم�ؤل��ف والنا�رش والقارىء
،يح�ص��ل امل��زور على ن�سخة واحدة وي�ستن�س��خ منه االف الن�سخ

ويبيعه��ا ب�سع��ر رخي���ص ج��دا ج��دا .و�أو�ض��ح :ه��ذه الظاه��رة
احرجت النا�رشي��ن العراقيني امام النا�رشين العرب حيث ت�رض
بكتبه��م واي�ضا احرجت النا�رش مع امل�ؤل��ف والقارىء ..يطالب
النا�رشي��ن العراقي�ين باحل��د من ه��ذه الظاهرة غ�ير القانونية
وغري االخالقية بتدخل اجلهات املعنية بذلك..وتليع  :الكثريون
ه��م من يق��وم بالتزوير  ،ا�صحاب مكتب��ات وباعة الكتب ،حتى
ا�صبح �سعر الكتاب بـ  2000دينار (نحو دوالر ون�صف)  ،ومن
املع��روف ان ت�أث�يره ان النا��شر يطبع الكت��اب وي�رصف االف
الدوالرات وبعطي حقوق للم�ؤلف وبعدها يقوم املزورين بطبع
الكتاب االف الن�سخ من دون اي موافقة قانونية ويباع الكتاب
بثم��ن بخ�س وختم بالقول  :كل ال��دول بها نظام يحمي امل�ؤلف
والنا�رش اال نحن،
مهنة �سهلة للطارئني
ام��ا الكتبي ب�لال حم�سن البغ��دادي� ،صاحب دار �سط��ور للن�رش
والتوزي��ع ،فق��د اك��د ان التزوي��ر ا�صب��ح مهنة الن��شر �سهل جدا
للطارئني  ،وقال  :التزوير عملية �سطو وتطاول على حقوق دور
ن��شر �أخرى من قبل بع�ض �ضع��اف النفو�س با�ستن�ساخ الكتاب
دون موافق��ات قانونية .وا�ضاف :هن��اك من يوهم القارئ �أنها
��ن الدار الأم ب�سع��ر زهيد لكنه��ا طبعت بجهاز
طب��ق الأ�صل َومِ َ
�صغ�ير ( .)Rezoال�ضحي��ة بهذا املو�ضوع ث�لاث (امل�ؤلف .دار
الن��شر .الق��ارئ) ..الكتاب املزور عمره ق�ص�ير و ي�صعب قراءته
لكون��ه مل مي��ر مبراح��ل الطباعة الفاخ��رة من حي��ث التجليد و
اختي��ار الأحب��ار ..وتابع  :هناك مطالبات م��ن دور ن�رش عربية
ملحا�سبة التزوير ،فقدنا امل�صداقية امام دور الن�رش ،و ا�صبحت
هن��اك قاعدة لدى القارئ العراقي ان الكتاب ال قيمة له .وتابع
 :امل�شكل��ة ا�صبح��ت مهنة الن�رش �سهل ج��دا للطارئني من خارج
(�شارع املتنبي) بعيدا عن املهنية و االن�ضباط ،ا�رضب لك مثل
على بع�ض �سلوكيات املزورين  ،دور الن�رش الر�صينة يف �شارع
املتنبي لها خط ا�ستريادي مع معظم الدور العربية ،فور و�صول
الكت��اب اال�صل��ي يح�صل��ون عل��ى ن�سخ��ة واح��دة ومن ث��م يتم
تزويره��ا مبطابع بدائية يف �أزقة �شارع املتنبي ومن ثم بيعها
با�سعار زهيدة وختم بالقول  :ه�ؤالء املوزرون اعدادهم تتزايد
غياب الرادع القانوين
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