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اليوم الرابع : ال�سبت 11 /3 /2023
الجهةاإدارة الجل�سة الح�سورالفعالية

المكان: الم�سرح اأم�سية مو�سيقية عربية كردية12:00
الخارجي

12:00
حفل التوقيع 

The low point of labor resistance is behind us
50 years of covert operations in the US

ترجمة 
ايهان ممتاز 

�سالح

حديث عن اأهم التيارات في الم�سرح المعا�سر1:00
د. فا�سل الجاف

احمد �ساالر
وزارة الثقافة في حمه �سوار عزيز

االإقليم

في تاريخ ال�سحافة الكردية وال�سريانية2:00 م�ساء
بطي" فائق  الدكتور  "مو�سوعة 

اأ. فرهاد عوني
بطر�س نباتي
اأ.�سباح هرمز

اأ.رفعت عبد 
الرزاق

�ستراتيجية اإدارة المياه في مدينة اأربيل3:00 م�ساء
اأ.م.د.جيهان محمد فتاح 

 �سيخ �سليماني
م.خليل كريم

اأ.د.�سكر قه ره ني 
عزيز

بالتعاون مع معهد �سعدية وم�سعود بين الرافدين4:00 م�ساء
غوته

التداول الفل�سفي في الحياة اليومية5:00 م�ساء
اأ. علي ح�سين
د. طه جزاع

كيالن محمد

لقاء مع الجمهور6:00 م�ساء
الثورة الرقمية والتكنولوجيا وتاأثيرهما على الحياة الدينية

اأ. �سرمد الطائي اأ. نبيل عبد الفتاح

اليوم الخام�س : االحد 11 /3 /2023
الجهةاإدارة الجل�سة الح�سورالفعالية

الترجمة من اللغة الكوردية 2:00 م�ساء
اأ.غريب اأحمداإلى اللغات االأخرى وعوائقها

بالتعاون مع 
وزارة الثقافة في 

االإقليم

القومية الكوردية في 3:00 م�ساء
الظروف ال�سعبة

ا. نوزاد 
عبدالعزيز

بالتعاون مع 
وزارة الثقافة في 

االإقليم

4:00 م�ساء
مًعا من اأجل م�ستقبل اأكثر 

بالتعاون مع معهد خ�سرة
غوته

محنة العقل العربي” العقل 5:00 م�ساء
د. عثمان يا�سينتحديًدا ومو�سوًعا ووظيفة”

6:00 م�ساء
التوا�سل بين الثقافتين 

العربية والكردية من اأجل 
الحوار والتنمية

اأ. خالد جميل 
محمد

برعاية �سيادة الرئي�س م�سعود بارزاني 

منهاج المعر�س 

ت�صوير: محمود روؤوف

جمهور حا�ضد ح�ضر للمعر�ض في يومه الثالث.. وفعاليات عديدة متنوعة
 اأربيل / المدى

�سه���د الي���وم الثالث م���ن معر����ض اأربيل 
ال���دويل للكت���اب، اأم����ض اجلمع���ة، زحمًا 
الكت���اب،  جمه���ور  ح�س���ور  يف  كب���رًا 
حتى غ�س���ت مم���رات املعر����ض وباحته 

اخلارجية بالزائرين.
ويف ال�سب���اح، توقف���ت ٤٠ حافل���ة عند 
مدخل املعر�ض، قادم���ة من مدينة دهوك 
و�ساب���ة  �س���اب   ١٢٠٠ ح���وايل  حتم���ل 
رغبوا يف املجيء اإىل املعر�ض. وتكفلت 
نق���ل  بتكالي���ف  ده���وك  حمافظ���ة  اإدارة 
ه���وؤالء ال�سباب، يف مب���ادرة لت�سجيعهم 

على القراءة.
ب���داأت  اأم����ض،  ي���وم  مبك���ر  وبوق���ت 
فعالي���ات منهاج املعر����ض، التي تنوعت 
ح���ول خمتل���ف  نقا�سي���ة  ب���ن جل�س���ات 
املو�سوعات، وقراءات �سعرية، وعر�ض 

�سينمائي، وحفل توقيع كتاب.
حمل���ت  ن���دوة  كان���ت  االأوىل،  الفعالي���ة 
االع���ام  لغ���ة  يف  امل���راأة  عن���وان: 
به���ات  د.  فيه���ا  �س���ارك  ون�سو�سه���ا، 
نام���ق،  واأ.جن���ار  قرداغ���ي،  ح�سي���ب 
كان���ت  بينم���ا  عل���ي.  زين���ب  وادارته���ا 
�سعري���ة،  ق���راءات  الثاني���ة  الفعالي���ة 
قدمه���ا ال�ساعر روين عل���ي، ورافقه على 

الب���دري. قي����ض  �سع���د  الع���ازف  الع���ود 
ويف ال�ساع���ة الثالث���ة م���ن م�س���اء اأم�ض، 
عر�ض الفيلم الوثائقي »حكاية ايزيدية« 
انتاج ا�سباين، بالتعاون مع معهد غوته 

االأملاين. 
اعقب���ت ذل���ك ن���دوة بعن���وان: حمارب���ة 
االأخب���ار الزائف���ة على مواق���ع التوا�سل 
االجتماعي، اأقيمت بالتعاون مع جامعة 
�س���اح الدي���ن، �س���ارك فيه���ا كل م���ن: د. 
�س���ادق حمم���د غري���ب، اأ.ب���اران حمم���د 
عب���د الله، اأ.بختيار حميد �سعيد، اأ.جنار 

نامق.
املثق���ف  موق���ف  بعن���وان  ن���دوة  تلته���ا 
العربي م���ن البيئة االإعامي���ة اجلديدة، 
التي ناق�ض فيه���ا كل من الدكتور جماهد 
اب���و الهيل رئي�ض منظم���ة نخيل عراقي، 
و�سيفة املعر�ض اأ.رمي الكمايل الروائية 

االإماراتية.
و�سه���دت خ�سب���ة م�س���رح املعر�ض، حفل 
توقيع كت���اب »اجلواهري«، الذي وقعته 
وتتح���دث عنه: رند الرحي���م عن والدتها 

خالدة الرحيم.
وكان خت���ام فعالي���ات املنه���اج، لق���اء مع 
اجلمهور بعن���وان »اأثر الفكر الديني يف 
الرواي���ة العربي���ة«، مع �سي���ف املعر�ض 

الروائي التون�سي »�سكري املبخوت«.

 اأربيل / المدى

تواج���ه دور الن�س���ر العدي���د م���ن التحديات، يف 
مقدمتها تراجع مبيعات الكتاب، نتيجة ل�سيطرة 
التوا�س���ل  و�سائ���ل  وانت�س���ار  الرقم���ي،  الع���امل 
واالأزم���ة  الق���راءة،  ح�س���اب  عل���ى  االجتماع���ي 
االقت�سادي���ة العاملية التي جعل���ت النا�ض يقللون 

من اإنفاقهم على املعرفة والثقافة.
وخ���ال جول���ة عل���ى دور الن�س���ر، امل�سارك���ة يف 
معر����ض اأربيل ال���دويل للكت���اب، اتفقت معظمها 
على ع���دة حتديات تواجه طباعة ون�سر وتوزيع 
الكت���اب، يقول »اأحم���د البنى«، املدي���ر التنفيذي 
ل���دار »اأركاز« االأردني���ة: »بداأت مبيع���ات الكتاب 
بالرتاج���ع من���ذ الع���ام 2018، خا�سة بع���د اأزمة 
فايرو����ض كورون���ا، حي���ث ازداد ه���ذا الرتاج���ع 

ب�سكل ملحوظ، وتناق�ض عدد القّراء«.
كي���ف واجه���ت دور الن�سر ه���ذا الرتاجع؟ يجيب 
»البنى«: »بداأنا بتخفي�ض عدد الن�سخ املطبوعة، 
كّن���ا �سابقًا نطبع األ���ف ن�سخة للعن���وان الواحد، 

الي���وم نطبع ٥٠٠ ن�سخ���ة فق���ط، وال نتّمكن من 
بيعه���ا جميعها، الأن النا�ض عاج���زة عن دفع ثمن 
الكت���اب، ويف املقاب���ل دور الن�س���ر عاج���زة ع���ن 

تخفي�ض �سعره، ب�سبب تكلفته الباهظة«.
ي���رى »البن���ى« اأن الكت���اب االإلك���رتوين، يناف�ض 
الورقي، ويوؤثر يف املبيعات، يقول: »املجتعمات 
بداأت تتحول اإىل رقمية، واأ�سحى الكتاب متّوفر 
اإلكرتونيًا، ب�سكل جماين، حتى جامعات اخلليج 
العرب���ي، توقف���ت ع���ن مرا�سلتن���ا ل�س���راء الكتب 
التعليمية، اأغلب املناهج حتّولت اإىل رقمية، هذا 
من اأك���ر التحدي���ات التي تواج���ه طباعة ون�سر 

الكتاب الورقي«.
مواجه���ة ه���ذه التحدي���ات، ه���ل تقع عل���ى عاتق 
»البن���ى«:  يجي���ب  احلكوم���ات؟  اأو  الن�س���ر  دور 
»م���ن ال�سع���ب مواجهة الع���امل الرقم���ي ال�سخم 
واملنت�س���ر، الأنه اأ�سحى اأم���رًا واقعًا، احلل يكمن 
عل���ى  النا����ض  االقت�س���اد، ح�س���ول  يف حت�ّس���ن 
مرتب���ات كافي���ة، متّكنه���م م���ن تخ�سي����ض مبل���غ 
�سه���ري ينفقون���ه عل���ى املعرف���ة والثقاف���ة، ه���ذا 

يحت���اج اأن يجتمع اجلهد واخلط���ة واالإرادة من 
النا�ض واحلكومات معًا«.

وتبدو حتديات دور الن�سر الكردية اأكرث تعقيدًا، 
فالتجرب���ة الكردية يف الطباع���ة والن�سر مازالت 
حديث���ة، وتواجه العديد من امل�سكات، وعن ذلك 
يق���ول »فائق حمم���د«، املدير التنفي���ذي ملوؤ�س�سة 
»ناري���ن« للطباع���ة والن�س���ر يف اإقلي���م كرد�ستان 
الع���راق: »ت�س���وب حال���ة الفو�س���ى، دور الن�سر 
الكردي���ة، وذل���ك الأن م���ن يعمل فيه���ا، اأنا�ض غر 
خمت�س���ن بالطباعة والن�س���ر، لذلك ناحظ حالة 
الفو�س���ى املنت�س���رة، غي���اب االإنتقائي���ة، �س���واء 

للموا�سيع، اأو حتى لل�سكل اخلارجي للكتاب«. 
الن�س���ر  دور  يواج���ه  ال���ذي  االأك���ر  والتح���دي 
الكردي���ة، ه���و الرتجمة، يقول »حمم���د«: »عندما 
تق���راأ كتابًا مرتجم���ًا م���ن العربي���ة اإىل الكردية، 
�ستاحظ مبا�س���رة االأخطاء اللغوي���ة والنحوية 
ب���دءًا م���ن العن���وان اإىل املحتوى والن����ض، الأن 
اللذي���ن يعمل���ون يف الرتجمة، ال يتقن���ون اللغة 
العربي���ة، نعاين غياب املخت�سن اأو االأكادميين 

اللذين يتقن���ون اللغتن العربية والكردية ب�سكل 
كامل«.

كي���ف ميك���ن ح���ل م�سكل���ة الفو�س���ى يف الن�س���ر 
والرتجم���ة؟ يجيب »حممد«: »امل�سكلة االأكر هي 
اأنن���ا ال نع���رف ماهو قان���ون الن�سر، لي����ض لدينا 
احت���اد اأو نقاب���ة للنا�سري���ن الك���رد، لذلك ناحظ 
حال���ة الفو�س���ى ه���ذه، وللتخل����ض منه���ا، بداأت 
دار ناري���ن بالتع���اون م���ع املطاب���ع ودور الن�سر 
يف ب���روت، التي متتل���ك خرة طويل���ة يف هذا 

املجال، وكانت النتائج مر�سية واإيجابية«.
يوؤك���د االأم���ن العام الحت���اد اأدباء الع���راق »عمر 
ال�س���راي«، جمي���ع التحدي���ات املذك���وره اأع���اه، 
وي�سي���ف عليها، حت���ٍد يواجه الكت���اب العراقي، 
وهو منع النا�سر من ت�سدير كتابه خارج الوطن، 
ما يدفعه اإىل طباعت���ه يف اخلارج، بالتايل يوؤثر 
على عم���ل �ساحب املطبعة يف الع���راق، فالنا�سر 
يطبع يف اخلارج لكي ال مير الكتاب يف العراق، 
الدولي���ة،  املعار����ض  يف  عر�س���ه  م���ن  ويتمك���ن 

فين�سرف عن املطابع املحلية«.

ويق���ول »ال�س���راي« اإن: »احلكوم���ة العراقي���ة مل 
تلتف���ت اإىل �سياغة قانون خا����ض بالن�سر، وهي 
غر مهتّمة بدور الن�سر التي ت�سعى لن�سر املعرفة 
والفكر،  كم���ا اأن اأغلب ارتباطات دور الن�سر هي 
م���ع مطابع خارج الع���راق،  بالعملة ال�سعبة، اأي 
بال���دوالر، والقوانن متنع خ���روج مبالغ كبرة 
بال���دوالر للدفع له���ذه املطابع، م���ا يعرقل عملية 

الطباعة«. 
يوؤكد »ال�س���راي« اأن ال�سن���وات االأخرة، �سهدت 
حري���ة يف التعبر، لكن خ���وف الكاتب لي�ض من 
اجلهات احلكومية، بل من امللي�سيات، التي رمبا 
يكون لها وجود داخل احلكومة، وحملة ال�ساح 
املنفل���ت، لذل���ك عل���ى  عل���ى احلكوم���ة العراقي���ة 
قب���ل اأن تتج���ه نح���و قم���ع احلري���ات، ان ت�سكل 
جلن���ة من النا�سري���ن اأواًل، ولي�ض م���ن احلكومة 
فقط، لل�سم���اح للكتب التي تنتق���د باخلروج اإىل 
املواط���ن، الأننا نعي�ض يف زمن كل ما فيه يدعوك 
اإىل االإنتق���اد، مل���اذا اإذًا ي�س���ادر ح���ق  الكاتب يف 

التعبر عّما يجري؟«. 

ال تختل���ف التحدي���ات الت���ي تواج���ه دور الن�سر 
امل�سرية، ع���ن غرها م���ن دور الن�سر يف الوطن 
العرب���ي، واأهمها ه���ي طباعة الكت���اب واإخراجه 
للق���ارئ، يق���ول املدي���ر التنفي���ذي ل���دار »اأجيال« 
امل�سري���ة للن�س���ر والتوزي���ع، »�سي���د الرم���ادي« 
اإن: »التح���دي االأول ه���و غ���اء اأ�سع���ار ال���ورق، 
حي���ث ازداد �سعر الورق نح���و 300 باملئة خال 
ال�سن���وات االأخ���رة، اإ�ساف���ة اإىل غ���اء احل���ر، 
وهنا تكلف���ة الطباعة اأ�سحت باهظة، وجتاوزت 

قدرة املواطن العادي على ال�سراء«.
م���ا احل���ل براأي���ك؟ يجي���ب »الرم���ادي«: »احل���ل 
بتح�ّسن االقت�ساد، الأن النا�ض يف الوطن العربي 
حتب القراءة، لكن الظروف االقت�سادية �سغلتها 
بالبح���ث عن متطلب���ات حياتها اليومي���ة الطعام 
وال�سراب واملوا�سات، واأ�سبح الكتاب ثانويًا، 
وتراجعت الق���راءة، باالإ�سافة اإىل اأن اهتمامات 
النا����ض تغّرت، و�سيطر عامل ال�سورة والفيديو 
عل���ى كل مناحي احلي���اة، لذلك م���ن الطبيعي اأن 

يواجه الكتاب هذه التحديات«.

دور الن�سر الم�ساركة في معر�س اأربيل للكتاب: 

الن�ض��ر �ضناع��ة  تواج��ه  الرقم��ي تحدي��ات  والتط��ور  االقت�ضادي��ة  االأزم��ة 
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 عالء المفرجي

م���ن الكتب التي اأ�سدرته���ا املدى رواية )كتاب 
م���ن املكتبة العام���ة( الذي يتح���دث عن حريق 
هائ���ل يف اإ�سه���ر املكتب���ات يف الع���امل، وه���ي 

رواية ت�سجيلية تتناول هذه احلادثة.
 فف���ي �سب���اح ي���وم 29 ني�سان/اأبريل 1986، 
انطل���ق اإنذار حريق يف مكتبة لو�ض اأجنلو�ض 
العام���ة. م���ع م���رور اللحظ���ات، اأدرك العماء 
واملوظف���ون الذين مت اإخاءهم م���ن املبنى اأن 

هذا مل يكن اإنذار احلريق املعتاد.
كان���ت الن���ران كارثي���ة: و�سل���ت اإىل 2000 
درج���ة واحرتق���ت الأك���رث م���ن �سب���ع �ساعات. 
بحل���ول الوقت ال���ذي مت فيه اإخم���اده، كان قد 
ا�ستهلك اأربعمائة األ���ف كتاب واأتلف �سبعمائة 
األ���ف كت���اب اآخ���ر. ن���زل املحقق���ون اإىل م���كان 
احل���ادث، ولكن بع���د اأكرث من ثاث���ن عاما، ال 
ي���زال اللغز قائمًا: هل ق���ام �سخ�ض ما باإ�سعال 
النار عم���دًا يف املكتب���ة - واإذا كان االأمر كذلك 

، فمن؟
مرا�سل���ة نيويورك احلائزة على جوائز تن�سج 
للكت���ب والق���راءة يف حتقي���ق  الدائ���م  حبه���ا 
ح���ول احلريق، وتق���دم واحدة م���ن الروايات 
اال�ستق�سائي���ة واالأكرث مبيعا ح�سب نيويورك 
تامي���ز، �س���وزان اأورلن، قدمت كتاب���ا �ساحرا 
ومقنع���ا ب�س���كل فريد متك���ن من �س���رد الق�سة 
االأو�سع للمكتب���ات واأمناء املكتبات بطريقة مل 

ي�سبق لها مثيل من قبل.
يف ه���ذه الرواية توؤرخ اأورل���ن حريق مكتبة 
لو�ض اأجنلو�ض العامة، وعواقبه الإبراز الدور 
االأكر واالأهم الذي تلعبه املكتبات يف حياتنا؛ 
وتتعم���ق يف تطور املكتب���ات يف جميع اأنحاء 
الب���اد وحول العامل، م���ن بداياتها املتوا�سعة 
كمبادرة خرية ح�سري���ة اإىل و�سعها احلايل 
كحجر زاوي���ة للهوية الوطنية؛ م���ا يجعل كل 
ق�س���م من اأق�س���ام املكتب���ة ينب����ض باحلياة من 
خ���ال التقاري���ر عل���ى اأر����ض الواق���ع؛ تدر�ض 
احل���رق املتعم���د وحت���اول ح���رق ن�سخ���ة م���ن 
الكت���اب بنف�سها؛ تعك�ض جتربتها اخلا�سة يف 
املكتبات؛ وتعيد ال�سرة احلياتية لهاري بيك، 
املمث���ل ذو ال�سعر االأ�سقر ال���ذي ي�ستبه به منذ 
فرتة طويل���ة يف اإ�سعال النار يف LAPL منذ 

اأكرث من ثاثن عاما.
عل���ى ط���ول الطري���ق، تعّرفن���ا اأورل���ن عل���ى 
جمموعة ال ُتن�سى من ال�سخ�سيات من املكتبات 
يف املا�س���ي واحلا�سر - من ماري فوي، التي 
مت تعيينه���ا يف ع���ام 1880 يف �س���ن الثامن���ة 
ع�س���رة رئي�س���ة ملكتبة لو�ض اأجنلو����ض العامة 
يف وق���ت كان الرجال ال يزالون يهيمنون على 
هذا الدور، اإىل د. �س���ي. ج. ك. جونز، الق�ض، 
وم���زارع احلم�سيات، وعامل متع���دد الثقافات 
مع���روف با�س���م “املو�سوعة الب�سري���ة” الذي 
ج���اب املكتبة لتوزيع املعلومات؛ ومن ت�سارلز 
لومي����ض، ال�سحف���ي واملغامر غري���ب االأطوار 
الذي �سم���م على جعل مكتب���ة لو�ض اأجنلو�ض 
واحدة م���ن االأف�سل يف الع���امل، اإىل املوظفن 
احلالي���ن، الذي���ن يقوم���ون بعم���ل بطويل كل 
يوم ل�سمان اأن تظ���ل موؤ�س�ستهم جزءا حيويا 

من املدينة. 
متتل���ئ الف�س���ول الق�س���رة واملمتع���ة يف هذا 
الكت���اب باجلواه���ر حيث تكت���ب اأورلن ذهابا 
واإياب���ا عر الزم���ن عن احلري���ق )يف مكان ما 
يف الو�س���ط ترتيبا زمنيا( ، وبدايات املكتبات 
ب���كل ما لديها م���ن لعب القم���ار والف�سل، ويف 
الوق���ت احلا�س���ر حي���ث جتده���ا جي���دة. كتب 
قدمي���ة وبرامج �سيق���ة وتقنيات جدي���دة. لقد 
ا�ستغ���رق االأم���ر بع����ض الوق���ت الأتفه���م �سكل 
الكتاب ال���ذي ميثل رحلة اأورل���ن ملعرفة كيف 
بداأ احلري���ق ويت�سمن كل �سيء اكت�سفته على 
ط���ول الطريق. كان���ت ه���ذه يف الواقع طريقة 
رائعة لكتاب���ة الرواية وتتي���ح م�ساحة للعديد 

من احلكايات الرائعة.

كتاب من المكتبة 
العامة

 اأربيل / المدى

من بين حوالي مليون عنوان م�سارك 
في معر�س اأربيل الدولي للكتاب، هنا 
مئات العناوين الجديدة التي طبعت 

في العام الحالي ٢٠٢٣.

كان���ت لنا جولة عل���ى ال���دور امل�ساركة ملعرفة 
اأبرز اال�سدارات لدى كل دار.

بك���ر زي���دان �ساح���ب دار ال�سام���ل للن�س���ر و 
التوزي���ع واملوؤ�س�س���ة الوحي���دة امل�ساركة يف 
معر�ض اربي���ل للكتاب م���ن فل�سطن، او�سح 
ان تواج���ده يف اأول م�ساركة ل���ه تاأتي بهدف 
نقل ثقافة ال�سعب الفل�سطيني اإىل باقي الدور 
العربي���ة، و ان يكون ا�س���م فل�سطن موجودا 
يف جمي���ع املحاف���ل الثقافي���ة عل���ى الرغم من 
العوائ���ق التي تواجه املوؤلف���ن و دور الن�سر 
التكلف���ة  اإىل  باالإ�ساف���ة  االحت���ال،  ب�سب���ب 
الكب���رة و �سعوب���ات تواجه نق���ل الكتب من 
فل�سط���ن اإىل باق���ي الدول من اأج���ل امل�ساركة 

يف معار�ض الكتب التي تقام بكافة البلدان.
واكد زيدان ان موؤ�س�سته تدعم ادب ال�سجون 
االحت���ال  �سج���ون  يف  االأ�س���رى  واملوؤلف���ن 
ال�سهي���وين واأ�سبح���ت �سوت���ًا ل���ه وو�سيلة 
تنق���ل وتع���رف الق���ارئ العربي عل���ى كتاباته 

على الرغم من تواجده يف ال�سجن.  
ابرز اإ�س���دارات دار ال�سامل الفل�سطيني لعام 
٢٠٢٣، كانت: فتاة من بابل، تعويذة اجلليلة 
فل�سط���ن  يف  املهج���رة  الق���رى  ع���ن  حتك���ي 
)تاألي���ف االأ�س���ر يا�سر اأبو بك���ر(، »رحلة اإىل 
ذات ام���راأة« اطلق���ت يف معر����ض اربي���ل قبل 
ان تنطل���ق يف فل�سط���ن تعزي���زا مل�ساركته���م 
يف املعر�ض، امل���وروث ال�سعبي الفل�سطيني، 
�سورة مدينة يافا م���ن خال جريدة فل�سطن 
١٩٢٩ اإىل ١٩٣٩، نظ���رة قادة اإ�سرائيل اإىل 
عرب فل�سطن وعرب اجلوار، ادب ال�سجون، 
العوام���ل والق���وى املجتمعي���ة املوؤث���رة على 
التعليم يف القد�ض، جدلية الزمان و املكان يف 
ال�سع���ر العربي، �سورة اليه���ود و العرب يف 

الرواية العربية، الدبلوما�سية الفل�سطينية.
و�س���ام الطائي مدير جن���اح العتبة احل�سينية 
املقد�سة اأ�س���ار اإىل ان معر����ض اربيل للكتاب 
م���ن  رائع���ا  وتنظيم���ا  جي���دا  اإقب���اال  ي�سه���د 
ان جمي���ع  امل���دى، واو�س���ح  قب���ل موؤ�س�س���ة 
االإ�سدارات جناحه هي ديني���ة باالإ�سافة اإىل 
كتب مرتجم���ة اإىل اللغة الكردي���ة واملدعومة 
م���ن العتب���ة احل�سيني���ة بتوزيع ه���ذه الكتب 
جمانا عل���ى الرغم من ارتف���اع اأ�سعار التكلفة 
للق���راء االكراد به���دف ن�سر العل���وم الدينية. 
ابرز اإ�سدارات دار العتبة احل�سينية املقد�سة 
لع���ام ٢٠٢٣ ه���ي: ا�ست�سهاد االإم���ام احل�سن 
علي���ه ال�سام، النظم االدارية واملالية يف عهد 
االإم���ام علي علي���ه ال�سام، االإحل���اد )ا�سكالية 
الدي���ن والتدين(، اهل الكتاب )يف تراث ائمة 

اهل البيت(، الب�سرة.
جني���ب العبا�ض مدي���ر دار زم���زم نا�سرون و 

موزع���ون م���ن االردن يف م�سارك���ة اوىل لهم 
مبعر����ض اربيل للكت���اب و املخت�سة يف كتب 

االإدارة و الرتبية اكد ان التنظيم جيد.
فيم���ا اأ�سار اإىل ان ابرز امل�س���اكل التي تواجه 
دور الن�س���ر ه���ي ت�سوي���ر و تزوي���ر الكتب و 
قر�سنتها باالإ�ساف���ة اإىل ارتفاع اأ�سعار املواد 
وغ���اء الكت���ب و ع���زوف الق���راء ب�سبب هذا 
االمر، موؤك���دًا اأن اغلب التحديات هي تواجه 

دور الن�سر ولي�ض الكاتب. 
م���ن اب���رز اإ�س���دارات دار زمزم لع���ام ٢٠٢٣ 
اجلاه���زة،  والرجمي���ات  احلا�س���وب  ه���ي: 
الرخ�س���ة الدولية الإعداد وتدري���ب املعلمن، 
اليقظة ال�سرتاتيجية الزخم املعلوماتي، دور 
نظ���ام املعلوم���ات املحا�سب���ي االإلكرتوين يف 
اتخ���اذ الق���رارات التمويلية، اث���ر القراآن يف 

االدب العربي.
مدي���ر جناح بيت احلكمة حمم���د �سامل �سامخ 
ق���دم �سكره الكبر ملوؤ�س�س���ة املدى على ح�سن 
التنظيم، مبينا ان هذا املعر�ض مميز عن بقية 
ال�سن���وات املا�سي���ة خ�سو�سًا بع���د االنقطاع 
ب�سب���ب جائحة كورونا، م�س���را اإىل ان داره 
تتوف���ر لديها ا�س���دارات متنوعة يف جماالت 
االقت�س���اد والقان���ون واالجتم���اع و اللغ���ة و 

التاريخ و لعل ابرزها لعام ٢٠٢٣ هي: 
ال�سيا�سة العثمانية جت���اه الع�سائر العراقية، 
العراق تاريخ اقت�س���ادي 7 اأجزاء، الظواهر 
االقت�سادي���ة، درا�س���ات اندل�سي���ة موري�سكية 
ا�سباني���ة، بي���ت احلكم���ة العبا�س���ي، الع���راق 
يف �سجات الوثائ���ق الريطانية، املو�سوعة 
ال�سيا�س���ي  احل���راك  اأج���زاء،   ٦ الفلكي���ة 
واملجتمع���ي لل�سيع���ة االمامي���ة يف الع���راق، 
تاري���خ الوالي���ات املتحدة، تاري���خ الوزارات 
العراقي���ة يف العه���د اجلمه���وري، املرجع يف 

تاريخ العراق احلديث، موقف الليرالية. 
مدير مبيعات دار املجموعة الدولية امل�سرية 

�سم���رة حمم���د يف اأول م�سارك���ة ل���ه مبعر�ض 
اربي���ل للكتاب اأثن���ى ب�سكل كب���ر على ح�سن 
التنظيم من قب���ل موؤ�س�سة املدى، مو�سحًا ان 
اإ�سدارات داره ه���ي خمت�سة بكتب وق�س�ض 
لاأطف���ال و ال�سعر و الرواي���ات باالإ�سافة اإىل 
الكتب االإ�سامي���ة وابرزها لعام ٢٠٢٣ هي: 
اهل االأخ���دود )حممد املخ���زين(، لغز الغرفة 
ال�سف���راء، حكاي���ات الق���ط اجلاث���وم، املراأة، 
ال���رداء  ذات  ال�سي���دة  عط���ر  اجل���دار،  عاب���ر 
مربي���ة  وح���وارات  االطف���ال  دكان  االأ�س���ود، 
حكيمة م���ع تامذته���ا، م�سكلة تنمي���ة الذات، 

كتاب امل�سلم ال�سغر.
هيث���م حممود مدي���ر مركز الكت���اب للن�سر من 
م�سر اأ�س���ار اإىل ان معر�ض اربيل للكتاب هو 
ر�سال���ة ثقافية وعلمية تع���ر عن افكار الكثر 
م���ن االأدب���اء واملفكري���ن م���ن خمتل���ف الدول 
الكت���اب  اإىل  باالإ�ساف���ة  العاملي���ة  و  العربي���ة 

العراقين.
كما اأثنى عل���ى التنظيم املمتاز ملوؤ�س�سة املدى 
للمعر�ض و اختيارها ل���دور الن�سر، مو�سحًا 
ان موؤلف���ات مركزه هي عن الرتبية الريا�سية 
و القراآن الكرمي و درا�سات تربوية و ابرزها 
لع���ام ٢٠٢٣ ه���ي: اإدارة و مراقب���ة اأحم���ال 
التدري���ب و االأداء الريا�سي، التنمية البدنية 
و الريا�س���ة، مدخ���ل اإىل اليقظ���ة العقلي���ة و 
تطوي���ر االأداء الريا�س���ي، ال�سغوط النف�سية 
)التحلي���ل و الع���اج(، املن�س���اآت واالأن�سط���ة 
اخلا�س���ة،  االحتياج���ات  ل���ذوي  الريا�سي���ة 
مكافح���ة املن�سط���ات يف الريا�س���ة، الريا�سة 

املدر�سية اأ�س�ض و تطبيقات.
القل���م  �سم���ر م�سطف���ى مدي���ر مبيع���ات دار 
للطباعة والن�سر من لبنان حتدث عن التنظيم 
الرائ���ع للمعر����ض م���ن قب���ل موؤ�س�س���ة امل���دى 
موؤك���دا ان هذا االم���ر هو لي����ض بالغريب عن 
املدى وابداعاته���ا م�سرًا اإىل ابرز اإ�سدارات 

ال���دار لع���ام ٢٠٢٣ ه���ي م���ن الكت���ب اللغة و 
الرتاث منها: مو�سوع���ة علوم اللغة العربية، 
بهج���ة النفو����ض و حتليه���ا مبعرف���ة ماله���ا و 
عليها، التنوير يف مولد ال�سراج املنر، �سرح 

جتريد القواعد.
رم���زي بركات مندوب دار التقوى من �سوريا 
يف حديث خا�ض له ل�)املدى( اأعرب عن �سكره 
للتنظي���م الرائ���ع واملمت���از ملعر����ض الكت���اب 
بجميع جوانبه منها جمال االلوان التي طلت 
فيها اأجنحة و االإقبال الكبر على االإ�سدارات 

منذ ال�ساعات االوىل على املعر�ض.
وا�س���ار اإىل ان ابرز املوؤلف���ات املتوفرة لديهم 
للع���ام احل���ايل ه���ي اإ�سامية منه���ا: خمت�ض 
بن�س���ر املوؤلف���ات العربية االإ�سامي���ة، حا�سية 
االأمر، فتح املعن، مملكة القلب و االأع�ساء،

املطل���ع  الط���اب،  مغن���ي  ال�سوفي���ة،  اداب 
)�س���رح اي�ساغوجي يف علم املنطق(، جمموع 
ر�سائ���ل االأم���ر، الداللة على فوائ���د الر�سالة، 
�سرح مفت���اح العلوم، �سرح ق�سي���دة ال�سبكي 

النونية، لطائف املنن و االخاق.
مدي���ر مبيع���ات دار الفج���ر امل�سري���ة حم���دي 
حممد يف ثانية م�ساركة ملوؤ�س�سته يف معر�ض 
اربي���ل للكتاب. اأثنى ب�س���كل كبر على ح�سن 
التنظي���م وجمالية اجنح���ة املعر�ض واختيار 

دور الن�سر التي تذخر باالإ�سدارات.
وا�سار حمدي اإىل اب���رز اإ�سدارات موؤ�س�سته 
البيئ���ة  يف  »التك�سي���ف  ه���ي   ٢٠٢٣ لع���ام 
ومراك���ز  االلكرتوني���ة  االر�سف���ة  الرقمي���ة«، 
البيان���ات  عل���م  واملعلوم���ات،  الوثائ���ق 
الخت�سا�سي املكتب���ات واملعلومات، �سحافة 
البيانات يف املواق���ع االخبارية االلكرتونية، 
املوؤ�س�ساتي���ة، موؤ�س���رات التعلي���م امل�ست���دام، 
ال�سيا�س���ات االقت�سادي���ة، التمك���ن ال�سيا�سي 
تواج���ه  الت���ي  التحدي���ات  العربي���ة،  للم���راأة 

االقت�ساد امل�سري.

م�س���وؤول جناح دار احل�س���ارة من ال�سعودية 
فتحي جميل اثن���ى كثرًا على التنظيم اجليد 
للمعر����ض مبينا ان االإقبال متنا�سب مع حجم 
ه���ذا احل���دث، فيما او�س���ح ان اب���رز امل�ساكل 
الت���ي تواجههم كدور ن�سر ه���ي م�ساألة �سحن 

الكتب اإىل العراق و تكاليف النقل.
حيث ا�سار اإىل ان داره مل ت�ستطع ان ت�سارك 
يف معر����ض ال�سليماني���ة االخ���ر ب�سبب هذا 
االم���ر، داعي���ًا اجله���ات املعني���ة اىل ان جت���د 
حلوال لهذه امل�سكلة وان���ه ا�سطر ان ي�ستاأجر 
م�ستودعا خا�سا خل���زن كتبه من اأجل �سمان 
م�ساركت���ه يف كاف���ة املعار����ض الت���ي تقام يف 

العراق.
فيما ب���ن ان اإ�سدارات مكتبت���ه ت�سمل جميع 
الدي���ن واللغ���ة واالقت�س���اد و  املج���االت يف 
االجتم���اع و لع���ل ابرزه���ا هي: جن���ي الثمار 
م���ن كت���اب جوام���ع االخب���ار، اجم���ل حديث، 
الهداي���ة  م�ساأل���ة  يهم���ك،  ال���ذي  االقت�س���اد 
واالإ�س���ال )مفهومه���ا وتعلقه���ا ب�س���ر الق���در 
)مع���راج  الل���ه  الأن���ك  والتعلي���ل(،  واحلكم���ة 
النفو����ض املطمئنة(، اربع )تاأمات حول املال 
و احلي���اة(، رحلت���ي م���ن امل���وت اإىل احلياة، 

عبق وايام )نافذة على ايام التابعن(.
خلي���ل ح�سن طاي���ر م�س���وؤول مكتب���ة الر�سد 
نا�س���رون م���ن ال�سعودي���ة ا�س���ار اإىل ان هذه 
امل�ساركة ه���ي لي�ست االوىل ل���ه، وان مكتبته 
اعت���ادت ان ت�سارك يف كل م���رة التي تخت�ض 
يف كت���ب ال�سريع���ة والدرا�س���ات االإ�سامي���ة 
عل���ى  كت���ب االطف���ال، مثني���ا  اإىل  باالإ�ساف���ة 
التنظي���م املمت���از للمعر�ض من قب���ل موؤ�س�سة 
امل���دى، موؤكدا يف الوقت ذاته ان االإقبال كبر 

للمعر�ض.
فيم���ا او�س���ح ان ابرز املعوق���ات التي تواجه 
النا�سري���ن هي نقل الكتب م���ن ال�سعودية اإىل 
العراق. ابرز اإ�سدارات دار الر�سد النا�سرون 
الك���رمي،  الق���راآن  يف  التعان���ق  وق���ف  ه���ي: 
العربية والل�ساني���ات، االحتياط من ال�سياع 
املع���اين يف الق���راآن الك���رمي، مع���اين ح���رف 
الفاء، االإجم���اع يف النحو، امل�سائل امل�سرتكة 
بن اأ�س���ول الفقه والنح���و، و�سائل االت�سال 
الق�س���اء،  يف  حجيته���ا  وم���دى  احلديث���ة 
امل�سائ���ل املتفق عليها ب���ن النحوين، نوازل 
اخل�سو�سي���ة ال�سخ�سية، مناق�سة اال�ستدالل 
باالأدل���ة املختلف فيها، معاين القراآن وتف�سر  

م�سكل اعرابه.
ح�س���ن عل���ي مدي���ر جن���اح دار تب���ارك للن�سر 
م���ن م�سر اك���د ان التنظيم رائع لك���ن االإقبال 
متوا�س���ع ج���دا خ���ال هاذين اليوم���ن و من 
املتوقع ان ي���زداد احل�سور اكرث خال االأيام 

املقبلة.
واو�س���ح ان جناح���ه يح���وي عل���ى رواي���ات 
اإجنليزي���ة  وكت���ب  ومرتجم���ة  عربي���ة 
والفل�سف���ة وعلم النف����ض وان ابرز اإ�سدارات 
موؤ�س�ست���ه للع���ام احلايل: يف احلي���اة، العقل 
الباط���ن، النق���د اجلدي���د، كيف يعم���ل العقل، 
مغام���رات ار�س���ن لوب���ن، اعم���ال في���ودور 
دو�ستويف�سكي، االأندل�ض االأخر، على اعتاب 

غرناطة، االلياذة.

االإ�ضدارات الجديدة: عناوين متنوعة وحديثة طبعت في ٢٠٢٣
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  اربيل / المدى 

االع����ام  لغ����ة  يف  »امل����راأة  عن����وان  حت����ت 
ون�سو�سه����ا« ابت����داأت الفعالي����ة االأوىل للي����وم 
الرابع، ملعر�ض اأربي����ل الدويل للكتاب، حتدث 
فيه����ا كل م����ن اأ�ست����اذ م�ساعد يف جامع����ة اأربيل 
ح�سي����ب  به����ات  د.  االع����ام،  ق�س����م  التقني����ة، 
القرداغ����ي ومدر�ض م�ساع����د يف جامعة �ساح 
الدي����ن، كلية االعام، جن����ار نامق، بتي�سر من 

قبل زينب علي.
وبداي����ة احلدي����ث كانت ع����ر طرح �س����وؤال من 
ع����ن  التكل����م  مدي����رة اجلل�س����ة، حم����وره  قب����ل 
�سورة امل����راأة يف و�سائل االعام القدمية منها 

واحلديثة.
واأجاب الدكتور بهات القرداغي عن ذلك، قائا 
ان »ان ق�سي����ة املراأة يف املجتمع����ات ال�سرقية، 
تعت����ر اإ�سكالية بنيوية، ك����ون هذه املجتمعات 
تت�سم بالطابع والذهني����ة الذكورية«، الفتا اىل 
ان »ه����ذه الذهنية اثرت ب�س����كل كبر على كافة 
جم����االت احلي����اة للمراأة، ومنها جم����ال العام، 
اذ ع����ر اأك����رث م����ن 2000 عام����ا اأ�سبح����ت هذه 

املجتمعات ذكورية«.
والتقالي����د  »القي����م  ان  القرداغ����ي  ويو�س����ح 
اجلماه����ري،  االع����ام  قب����ل  م����ا  االجتماعي����ة 
كان����ت تتناق����ل وتت����وارث م����ا ب����ن االأجي����ال، 
ب�س����كل مبا�سر، كالثقاف����ة اللفظي����ة املتناقلة او 
ع����ر الن�سائح او من خال م�ساه����دة ما تفعله 
االأجي����ال ال�سابقة، نوع م����ن التقليد واملمار�سة 
العمياء«، م�سرا اىل ان، هذه املمار�سات يطلق 
عليها يف علم النف�����ض »نظرية �سناعة الغباء«، 

اذ يكتفي الفرد بتقليد ما يفعله ال�سابقن، دون 
ان يت�ساءل او يفكر باالأ�سباب.

ويج����د ان »كل ف����رد يخ�سع للمجتم����ع وتقاليد 
املجتم����ع، ين����ال الث����واب من����ه، اما م����ن يخرج 
م����ن اإط����ار التقلي����د املتع����ارف علي����ه، فيتعر�ض 
للعق����اب«، واجدا ان����ه »عملية وراث����ة القيم من 
االأجيال ال�سابق����ة، ولي�ض اجليل املا�سي فقط، 
يتم ب�سكل تلقائي دون ال�سعور بوراثته ب�سكل 

اعمى«.
وينتقل القرداغي للحديث عن املجتمعات التي 
تطورت وظهر فيها اعام جماهري، كامل�سرح 
وال�سينم����ا والفن����ون باأنواعه����ا، اذ يج����د ه����ذا 
االعام قد اخذ حيزا وا�سعا من احلياة العامة، 
واأ�سب����ح مناف�سا قويا للموؤ�س�س����ات التقليدية، 

مثل اجلامع، الكني�سة، العائلة، الع�سرة.
و�ساه����م االعام ع����ر االأ�س����وات الت����ي تنتقل 
من �سماع����ة االإذاعة واالأحادي����ث التي تبث من 
�سا�س����ات التلف����از والعرو�����ض التي تق����دم على 
من�س����ات امل�س����ارح، وع����ر املق����روء منه����ا يف 
اأ�سب����ح  والورقي����ة،  االإلكرتوني����ة  ال�سفح����ات 

االفراد خمتلفن عن االأجيال التي �سبقتهم.
ونقل����ت مديرة اجلل�سة احلدي����ث بعدها، اىل اأ. 
جن����ار نام����ق، التي ت����رى ان االع����ام التقليدي 
غر من�س����ف اليوم للم����راأة ب�سورتها الن�سطة 
املجتم����ع  يف  امل����راأة  ان  واج����دة  والفعال����ة، 
العراق����ي مل يك����ن لها الفر�س����ة يف امل�ساركة يف 

العديد من املجاالت.
وعم����ل االعام احلديث، عل����ى ان يكون للمراأة 
فر�س����ة يف فت����ح قن����وات خا�س����ة له����ا مل�ساركة 
فعالياته����ا ون�ساطاته����ا الت����ي قد تك����ون اأدبية، 

م����ن  وغره����ا  �سيا�سي����ة  اإعامي����ة،  ريا�سي����ة، 
التوا�س����ل  مواق����ع  يف  حتدي����دا  االن�سط����ة، 
االجتماع����ي، التي تعتر من اأكر الفر�ض التي 
فتح����ت االأب����واب ام����ام الن�س����اء لانط����اق اىل 
العديد من قطاعات احلياة، بح�سب ما ا�سافت 

النامق.

واك����دت ان االعام االإلكرتوين مل يكن لي�ساعد 
الن�س����اء او يفت����ح فر�����ض له����ن، اإذا م����ا ب����ادرت 
بتقدمي امل�ساعدة لنف�سها وا�ستثمار هذا النوع 

من االعام.
ويعود احلديث اىل الدكتور القرداغي، الذي ذكر 
ان االع���ام هو نتاج طبيع���ة املجتمع املوجد فيه، 

ا�ساف���ة اىل انه يعتر منت���ج اقت�سادي، مبينا ان 
كل اع���ام يعك����ض طبيع���ة وثقاف���ة املجتمع الذي 

انطلق منه.
وكان االع���ام الق���دمي ي���دار م���ن قب���ل العقلي���ات 
املوؤ�س�ساتية اآنذاك، وان كل ما ين�سر ال يخرج اىل 
اجلماه���ر اال بعد م���روره بعد مراح���ل للفلرتة، 

ليتم التاأكد من �ساحيت���ه للن�سر، وهذا عك�ض ما 
موج���ود يف االع���ام احلايل، غ���ر اخلا�سع الأي 

رقابة او متابعة، بح�سب ما تابع يف حديثه.
وي�س���دد على اأهمية ال�سع���ي على تغير العقليات 
االإداري���ة للموؤ�س�سات وال�سخ�سي���ات االإعامية، 
يخ�سع���ن  كونه���ن  منه���م،  الن�س���اء  وحتدي���دا 

للمنظومة االعام الذكورية.
وع���ن الفر����ض والتحديات التي تواج���ه الن�ساء 
يف قط���اع االع���ام، تق���ول اأ. جن���ار نام���ق، ان » 
التحدي���ات تتول���د بح�س���ب طبيع���ة كل جمتم���ع، 
ويعم���ل االعام عل���ى ترجمة عقلي���ة املجتمعات 

اخلا�سة به«.
وتل���وح اىل وجود فر�ض كث���رة للن�ساء يف هذا 
املج���ال، لك���ن االعام احل���ايل يتجاه���ل امل�ساهد 
االإيجابي���ة وي�سل���ط ال�س���وء على ما ه���و �سلبي 
منه���ا، معت���رة ان اتب���اع هذا النهج ه���و متعمد، 
وي�س���ب الأغرا����ض عدي���دة منها احل�س���ول على 
زي���ادة يف ع���دد املتابع���ن او افتع���ال امل�س���اكل، 

وغرها من االأ�سباب.
واختتمت اجلل�سة االأوىل، بفتح باب احلوار مع 
احل�س���ور، وبدوره ق���دم، د. با�سم ناظ���م، اأ�ستاذ 
بجامعة كركوك\ ق�سم اللغة العربية، �سوؤاال »هل 
توج���د فروق ب���ن م�ساكل امل���راأة الكردية واملراأة 
يف الوط���ن العرب���ي؟«، اأجاب عن���ه د. القرداغي، 
اذ ق���ال ان »جوه���ر امل�ساكل الت���ي تعرت�ض املراأة 
يف ال�س���رق االأو�سط، هي ذاته���ا، تتمثل بالنظرة 
التفا�سي���ل،  ام���ا يف  للرج���ل نحوه���ا،  الدوني���ة 
فذل���ك يعتم���د عل���ى م�ست���وى تط���ور احل�س���اري 
واالجتماعي واالقت�سادي العام للمجتمع، وهذا 

مايولد بع�ض الفوارق«.

نقا�ض حول »المراأة في لغة االإعالم ون�ضو�ضها«
بنيوية اإ�سكالية  تعتبر  ال�سرقية  المجتمعات  ف��ي  ال��م��راأة  ق�سية  ال��ق��رداغ��ي:  ح�سيب  بهات   

م�����ج�����ال االإع����������الم ل����دي����ه����ا ف�����ر������س ك����ث����ي����رة ف������ي  ال��������م��������راأة  ن������ام������ق:   ج�����ن�����ار 

 متابعة / المدى

ت�سم مدين���ة اأربيل، العا�سم���ة املحلية الإقلي���م كرد�ستان، 
ع���ددًا كب���رًا م���ن الت���ال االأثرية، والت���ي كان ق�س���م منها 
ميّث���ل م�ستوطنات تعود اإىل الع�س���ر احلجري، واحلقب 
الزمنية التي تلت، اإذ كانت هذه التال ت�ستقطب ال�سكان، 
ل�ساحيته���ا للعي�ض ب�سبب خ�سوبته���ا وقربها من املياه، 

وعوامل اأمنية اإ�سافية تتوفر فيها.
ويوؤّك���د مدير »املعه���د العراقي ل�سيانة االآث���ار والرتاث«، 
عبد الل���ه خور�سي���د، اأنَّ احلكوم���ات العراقي���ة قامت منذ 
�سبعينيات القرن املا�سي بعمليات م�سح ميدانية للمواقع 
االأثرّي���ة يف الع���راق، وم���ن �سمنها مدن اإقلي���م كرد�ستان، 
وجرى ت�سجيل 474 موقعًا اأثريًا اأغلبها كانت �سمن تال 

يف اأربيل.
وب���ّن خور�سي���د، يف ت�سريح���ات نقلته���ا و�سائ���ل اإعام 
قي���ام  �سه���دت  االأخ���رة  ال�سن���وات  اأنَّ  عراقي���ة،  حملي���ة 
جامعات عاملية باإر�سال فرق تنقيب اإىل اأربيل ا�ستخدمت 
اأجه���زة متطورة، وتو�سل���ت اإىل نتائج مهم���ة واكت�سفت 
مواقع اأثرية غر م�سجلة ومل ي�سبق الأحد اأن و�سل اإليها. 
واأ�س���ار اإىل اأن اأهمي���ة ه���ذه التال كانت تاأت���ي من توجه 
النا�ض اإليه���ا للعي�ض فيها ملا تتمتع به من خ�سوبة وتوفر 
ل���ت ه���ذه الت���ال اإىل م�ستوطن���ات، وُتِرَكت  املي���اه، فتحوَّ
بع����ض ه���ذه الت���ال الأ�سب���اب خمتلفة، م���ن بينه���ا اندالع 

احلروب والظواهر الطبيعية.
املتخ�س����ض بالدرا�س���ات امل�سمارية القدمي���ة يف »جامعة 
�س���اح الدي���ن«، اآرام الهمون���دي، يق���ول اإن ع���دد الت���ال 
االأثري���ة يف اأربيل كبر، وبع�سها يعود للع�سر احلجري، 
م�سيف���ًا »من ح�سن احلظ اأنَّ غالبي���ة التال االأثرية مل يتّم 
التعر����ض لها، �س���واء كان من �سكان املنطق���ة اأو حتى من 

ل�سو�ض االآثار«. 
اإىل  يع���ودان  هي���اوي  وت���ل  ن���ادر  »ت���ل  اأن  اإىل  ولف���ت 

الع�س���ور احلجرية، وبع�ض هذه الت���ال كانت عبارة عن 
م�ستوطن���ات وم���دن قدمية، مث���ل مدينة كيل���ري، وق�سر 

�سمامك«. 
واعتر ع�سو »جمعية املوؤرخ���ن واالآثارين« العراقين، 
اأحم���د جمعة، اأّن ت���ال اأربيل متثل اإرث���ًا ح�ساريًا مهّمًا ال 
ب���ّد من االهتمام به، موؤّكدًا اأن اأهمية هذه التال تكمن يف 
اأنه���ا تع���ود اإىل مراحل ما قبل املي���اد، و�سهدت ا�ستيطان 

جمموعات ب�سرية خمتلفة على مدى عقود. 
واأ�س���ار اإىل وج���ود �سرورة للتن�سيق ب���ن وزارة الثقافة 
االحتادّي���ة يف بغداد واملوؤ�س�سات املعنية باالآثار يف اإقليم 
كرد�ست���ان، الّتخاذ كل ما م���ن �ساأنه احلف���اظ على املواقع 

االأثرية، ومنها التال، من االندثار وال�سرقة.
وتع���ود الت���ال االأثري���ة يف اأربي���ل اإىل حق���ب تاريخي���ة 
خمتلف���ة. وقد تب���ن من خال اأعمال امل�س���ح االآثاري التي 
ج���رت يف املدينة اأّنها كانت ت�سم بقايا م�ستوطنات ومدن 
قدمي���ة، من اأبرزه���ا تل قالين���ج اآغا، وتل ن���ادر، وتل كلك 
م�سك، وتل ق�سرا، وتع���د قلعة اأربيل ال�سهرة واحدة من 

التال االأثرية الكبرة واملهمة داخل املدينة. 
وعل���ى الرغم من اأن االإعان عن اأن قلعة اأربيل هي منطقة 
اأثري���ة يعود اإىل عام 1937، اإال اأنَّ التنقيبات االأثرية فيها 
مل جتر حتى عام 2006، حن بداأت بعثة تنقيب بلجيكية 
باأعم���ال التنقي���ب يف القلع���ة، بالتع���اون مع ق�س���م االآثار 

بجامعة �ساح الدين يف اإقليم كرد�ستان.
واأظهرت عمليات امل�سح عدم وجود جتان�ض بعدة مناطق 
يف القلع���ة بعمق يرتاوح ب���ن 9 و21 مرتا، ما ي�سر اإىل 
اأنها �سبق اأن �سهدت تدم���ر كتل حجرية واأبنية. وعرثت 
البعث���ة على جمموعة من االأواين الفخارية ومواد اأخرى 
يع���ود تاريخه���ا للع�س���ر احلج���ري الو�سي���ط )13000-
8500 قب���ل املياد(، وهو دليل عل���ى اأّن قلعة اأربيل كانت 
ماأهول���ة بال�س���كان منذ اأقدم الع�سور، وق���د تعاقبت عليها 

ح�سارات واإمراطوريات عدة.

 متابعة / المدى

اعت���ر الكات���ب والباحث الك���ردي جم�سيد 
حي���دري »معر����ض اربي���ل ال���دويل للكتاب 
بن�سخته ال� 15، هو مبثابة مهرجان للثقافة 
ب���ن ال�سع���وب واللغ���ات امل�سارك���ة في���ه ملا 
يتيحه م���ن تبادل يف اخلرات واالبداعات 
الثقافية«، موؤكدا على »اأهمية الرتجمة بن 
اللغات الوطني���ة واالجنبية، مثل الرتجمة 

من اللغة العربية اىل الكردية وبالعك�ض«.
وق���ال حي���دري ح���وار اأجرت���ه مع���ه �سبكة 
)امل���دى(  وتابعت���ه  االإعامي���ة،  رووداو 
ال���دويل  خ���ال فعالي���ات معر����ض اربي���ل 
للكت���اب، اأن »الرتجم���ة ه���ي الرابط احلي 
ب���ن ثقافات ال�سعوب كله���ا اذ تتيح للقارئ 
التع���رف عل���ى ابداعات وتاري���خ ال�سعوب 
االخ���رى وهذا يربط العاقات بن خمتلف 
الثقافات«، منبها اىل ان« يف العراق توجد 
ثقاف���ات متع���ددة مث���ل العربي���ة والكردي���ة 
والرتكماني���ة وامل�سيحي���ة له���ذا اعتق���د ان 
الكت���اب يلع���ب دور كب���ر يف التقريب بن 
ه���ذه الثقاف���ات يف البل���د الواح���د ويقرب 
بن وجهات النظر، والرتجمة هي البوابة 
التي تفتح بن الثقافات وال�سعوب، وخلق 

العاقات ال�سميمة بينهم«.
وعر الباحث واالكادميي الكردي جم�سيد 
حي���دري عن ا�سف���ه »لعدم وج���ود موؤ�س�سة 
متخ�س�س���ة للرتجمة يف اقليم كورد�ستان، 
ولو كانت هناك موؤ�س�سة متخ�س�سة عمليا 
يف ه���ذا املج���ال  لرتجمة الكتب م���ن اللغة 
الكردية لي�ض اىل اللغة العربية فح�سب بل 
واىل بقي���ة اللغات«، وق���ال »هناك مبادرات 
فردي���ة يف جمال الرتجمة ق���ام بها الدكتور 

ع���ز الدي���ن م�سطف���ى ر�س���ول ال���ذي ترجم 
اعمال عب���د الله كوران للغ���ة العربية ويف 
ال�سبعينيات ترجم���ت ق�س�ض كوردية اىل 
العربية ولك���ن حاليا ال يوجد مركز يرتجم 
االبداع الكردي اىل بقية اللغات وب�سمنها 
العربي���ة، خ���ال ال�سن���وات املا�سية ترجم 
الدواوي���ن  بع����ض  الك���رد  االدب���اء  احت���اد 

ال�سعرية الكردية اىل اللغة االإجنليزية«.
ونبه حيدري اىل ان���ه »املفرو�ض ان تكون 
بالرتجم���ة  متخ�س�س���ة  موؤ�س�س���ة  هن���اك 
تابع���ة اىل وزارة الثقافة يف حكومة اأقليم 
كورد�ست���ان ترتجم االب���داع وكا�سيكيات 
االدب الك���ردي اىل بقي���ة اللغ���ات.. وكذلك 
كا�سيكي���ات االبداع العامل���ي والعربي اىل 
اللغ���ة الكردية، مثل اعم���ال ال�ساعر الكبر 
حمم���د مه���دي اجلواه���ري ال���ذي ترجمت 
بع����ض ق�سائ���ده ولي����ض جمي���ع دواوينه، 
وكذلك رواد ال�سعر العراقي مثل بدر �ساكر 
ال�سي���اب وبلن���د احلي���دري وعب���د الوهاب 
البيات���ي وح�سن م���ردان ون���ازك املائكة، 
قب���اين  ون���زار  الدوني����ض  ق�سائ���د  هن���اك 

مرتجمة للغة الكردية«.
واأ�سار حيدري ال���ذي ميتلك مكتبة �سخمة 
م���ن امهات الكتب العربية والكردية اىل ان 
»دار املدى، للثقاف���ة والن�سر، قامت بجهود 
طيب���ة  برتجمته���ا ون�سره���ا كا�سيكي���ات 
االدب الغرب���ي �سمن �سل�سل���ة نوبل، وهي 
اعم���ال كبرة، للغة العربية وكنا نتمنى ان 
تتم ترجم���ة هذه الكت���ب اىل اللغة الكردية 

اأي�سا«.
مقرتحًا »ان تتم الرتجمة من اللغة اال�سلية 
للكات���ب او ال�ساع���ر اىل اللغ���ة الكردي���ة او 
اللغ���ة العربي���ة ولي����ض م���ن لغ���ة ثاني���ة او 

ثالثة فه���ذا يخدم القارئ م���ن جهة والعمل 
املرتج���م م���ن جه���ة اخ���رى كون���ه يحاف���ظ 
عل���ى روح وا�سال���ة العم���ل االبداع���ي كما 
ان���ه على املرتجم ان يع���رف جيدا اللغتن، 
املرتج���م منه���ا واملرتج���م اليه���ا، وخلفي���ة 
الكت���اب والكاتب ال���ذي يرتجم���ه، مثا ان 
يرتج���م اعم���ال ف���وؤاد التك���ريل فيج���ب ان 
يعرف خلفية الروائي والرواية واجوائها 

وامل�سطلحات ال�سعبية التي ترد فيها«.
واأ�س���ار حي���دري اىل انه »يف بغ���داد اليوم 
ت�س���در دور الن�سر كتب جي���دة لكنها عمليا 
ال ت�سل اىل اقليم كورد�ستان كذلك املجات 
االدبي���ة الر�سين���ة مث���ل االق���ام واالدي���ب 
املعا�س���ر ال ت�س���ل الين���ا ول���و كان���ت هناك 
مراكز ترجمة لكانت ترجمت حتى املجات 
االدبية العربية والعاملية اىل اللغة الكردية«

وذكر بان »بعد انتفا�س����ة اآذار وانقطاعنا 
عن بقية مناط����ق العراق �سار عندنا جيل 
ال يق����راأ العربي����ة على العك�����ض من اجليل 
الق����دمي الذي كان يق����راأ العربية ويفهمها، 
حاليا االزم����ة يف الق����ارئ، قرائنا �سعفاء 
يف اللغة االعربية وكذلك يف اللغة الكردية 
وه����ذه م�سكل����ة«، م�سخ�س����ا م�سكلة تتعلق 
بالن�س����ر مفاده����ا »اليوم اه����م كاتب يطبع 
الف ن�سخة وال يبيع اأكرث من 200 ن�سخة 
وهذا ب�سبب تاثر تكنولوجيا االنرتنيت 
وغره على القراء مبا�سرة، فالقارئ �سار 
يق����راأ م����ا ين�س����ر يف )االنرتن����ت( وال يقراأ 

كتبا اأخرى«.
ال����دويل  اربي����ل  ملعر�����ض  زيارت����ه  وع����ن 
للكتاب املقام حاليا، ق����ال الباحث الكردي 
جم�سي����د حي����دري »ان����ا الي����وم ا�سرتي����ت 
كتب����ا عربية فقط النني ال اث����ق بالرتجمة 
الكردي����ة للكتب وال اعتقده����ا �سحيحة او 
ناجح����ة.. حتى ان هن����اك روايات رو�سية 
مرتجم����ة للعرب����ي مل اقتنه����ا النن����ي اجيد 
اللغ����ة الرو�سية ق����راءة وكتاب����ة، واقراأها 

كما اجيد اللغة العربية«.
وخل�����ض حي����دري اىل ان����ه “عموم����ا فان 
الرتجم����ة اجلي����دة قليلة..ان����ا اث����ق مث����ا 
لطفي����ة  العراقي����ة  الكاتب����ة  برتجم����ات 
الدليم����ي، رواياته����ا وترجماتها ال�سادرة 
ع����ن دار امل����دى جي����دة واقراأه����ا مبتع����ة.. 
اما ترجم����ة ال�سعر من اللغ����ة الكردية اىل 
العربي����ة وبالعك�����ض فه����ي �سعب����ة ويجب 
عل����ى املرتج����م ان يفه����م قوان����ن ال�سع����ر 
وقوافيه ومو�سيقاه.. انا اعرف ان عزيز 
ك����ردي مرتجم جيد وكذلك اآزاد برزجني 

يف ال�سليمانية فهو اي�سا مرتجم جيد”.

الباحث الكردي جم�ضيد حيدري: الترجمة الجيدة للكتب 
التالل االأثرية.. م�ضتوطنات ب�ضرية هي روح التوا�ضل بين ثقافات ال�ضعوب

تعود للع�ضر الحجري

معالم اأربيل
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ال�����رع�����اة

 �سوقي كريم ح�سن

الكت���اب بطبع���ه �ساح���ر يتق���ن ف���ن اجل���ذب واالدها����ض مهم���ا كانت 
ا�سا�سي���ات تكوينه املعرفية وم�س���ادرة الفكرية، يندف���ع متلقيه اىل 
ام���ام دوم���ًا، بق�سدي���ة اال�ستم���رار من اج���ل الو�س���ول اىل املن�سود 
امل�سي���د ببطء وهدوء م���ن الوعي والرتكيز على ماه���و مهم وفاعل، 
ال�سح���ر ي�سبه الغب���ار املتناثر م���ن حولك دون ان ت���راه لكنك حت�ض 
بوج���وده، الباعث على االرتب���اك وتعطيل بع�ض من اآليات التنف�ض. 
ه���ذا ما تفعله القراءة بال�سبط �سواء كان���ت متاأنية االيقاع، را�سخة 
متفح�ساه���ا �سريع���ة ت���ود الته���ام فيو����ض املعرف���ة قب���ل االح�سا�ض 
بزواله���ا وابتعاده���ا عن���ك، م���ا ال���ذي ترتكه الق���راءة داخ���ل النف�ض 
الب�سري���ة، غر متعة التلقي التي ت�سبه متع���ة لقاء حبيبة الول مرة، 
تتعط���ر بجذل االحام، وتاقيها بقلب يدق بن�سوة البوح الذي تظل 
ذك���راه قائمة تتجدد كلما اردت اال�ست���ذكار، ورغبت بالتذكر، هذا ما 
يفعل���ه الكتاب بالدقة، مع وجود بع����ض املرونة ي�ساحبها قلق الفهم 
والقب���ول ب���ه، تقراأ حتت ق���وة االرادة التي ا�سميه���ا ارادة التفح�ض 
م���ن اجل الو�سول اىل الغاي���ات ومعانيها املعلنة وامل�سمرة، ال دخل 
لل���روح بكل هذا، امنا هو العقل املتلق���ي واملر�سل اليه، رمبا يرف�ض 
حمتج���ًا بحكم عدم القب���ول واالعرتا�ض، يحدث ه���ذا كثرًا مع تلك 
املدون���ات التاريخية الت���ي تعار�ض القناعات، وحت���رث يف ارا�سي 
يظن الق���ارئ انها الت�سل���ح الن تكون ممرًا مهمًا لاف���كار، املدونات 
التاريخي���ة جتم���ل اجلرائم وجتع���ل من مرتكبيه���ا ابط���ااًل، �سمانًا 
للفائ���دة حت���ى وان كان���ت ب�سيط���ة وم�سحك���ة يف احاي���ن كث���رة، 
يقول املوؤرخ االملاين )هرب���ت جنيفر(: كنت ا�سعر وانا ادون تاريخ 
الف���رتة النازية وكاأين ارتكب اب�سع جرمية بحق من �سيقراأ ما اقول 
ممج���دًا الملانيا وهتل���ر ونازيته املليئة بالف�سائ���ح وفناء االن�سانية. 
تل���ك الفك���رة ميكن تطبيقه���ا على كل ماتق���راأ من حكاي���ات التواريخ 
واالزمنة الت���ي متجد ال�سلطات ويجعل منها ده���ورًا ذهبية الميكن 

املجيء مبثلها مهما حاولت االن�سانية.
يحدث هذا مع التاريخ النه تع���رى امام حياديته، االزمنة واحداثها 
التعرف معنى احلياد اب���دًا، مادامت تنقل حكايات وافعال وجتملها 
غر����ض دفع الق���ارئ اىل الت�سديق ومن ثم االمي���ان بحقيقة ما يقراأ 
والتحدث عنه بروح املوؤم���ن العارف، ال احد ي�ستطيع اثبات حقيقة 
التاري���خ، وال ادري مل عم���ل بع����ض الكت���اب عل���ى البا�س���ه م�س���وح 
التقدي����ض ومنع االقرتاب منه وم�سه، له���ذا يحتاج القارئ املحرتف 
القراءة، اىل الفطنة املحللة، القادرة على ف�ض اال�ستباك املقد�ض بن 
امل���وؤرخ وما يروم الو�سول اليه، مع القراءات ال�سردية او ال�سعرية 
اليح���دث مثل هذا االمر، ثمة حكاية حتك���ى و�سور ان�سانية تتحرك 
لتكم���ل ح�سورها ومن حق الق���ارئ القبول والتفاعل وهذا مايحدث 
يف اغل���ب االحيان، او االعرتا�ض على الفعالية احلكائية وممراتها، 
الق���راءات اجلمالية تعمل وفق مبداأ ار�سطو يف اأهمية التطهر التي 
ل���ن جندها مع القراءات العلمية والبح���وث ال�سيا�سية واالجتماعية 
والتاريخية، تل���ك الكتب مهمتها اال�سارة والتعل���م الغر،فيما تعمل 
الق���راءات اجلمالية عل���ى ا�س�ض التفاعل بالفع���ل، واالخذ برد الفعل 
�س���واء كان ايجابي���ًا او �سلبيًا، يق���ول لورن����ض اوليفيه/حن قراأت 
عطي���ل الول م���رة �سع���رت بكره �سديد له���ذا امل�سخ املرتب���ك التفكر. 

وتعاطفت كثرًا مع ياغو ال�سرير الذي يدافع عن ذاته اجلمعية.. 

فطنة القراءة!
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 اأربيل / المدى

يف الي���وم االأول من معر�ض اأربي���ل الدويل للكتاب 
عق���دت ن���دوة حت���ت عن���وان »امل���راأة يف املجتم���ع 
الكرد�ست���اين من التنمي���ط اىل التغي���ر« مب�ساركة 
ال�سي���دة �س���ارة ر�سي���د النحاتة والكاتب���ة واملدر�سة 
ال�سليماني���ة  الفن���ون اجلملي���ة مبدين���ة  معه���د  يف 
الفن���ون  معه���د  يف  واملدر�س���ة  النحات���ة  وال�سي���دة 
اجلملي���ة �ساكار فاروق تطرق���ت فيها اىل دور املراأة 
يف اإقلي���م كرد�ست���ان العراق خا�س���ة يف جمال الفن 

وطموحاتها.
وهن���اأت ال�سيدة �س���ارة يف بداية حديثه���ا املراأة يف 
عيده���ا العامل���ي بعده���ا تطرق���ت اىل امل�س���اكل التي 
تعرق���ل امل���راأة وباالأخ����ض الفنان���ات منه���ن بالقول 
»ح�س���ب البحوث الت���ي اجريتها ع���ن دور املراأة يف 
جمال الفن ا�ستطيع القول ان دورها يف هذا املجال 
كان �سعيف���ا و�سلبي���ا. هن���اك اأ�سباب له���ذا ال�سعف 
منها روؤي���ة املراأة كعبارة عن ج�س���د اإ�سافة اىل هذا 
فان امل���راأة لي�ست منتجة لاعمال الفنية غالبا تكون 

�سلع���ة لاعمال الفنية التي ينتجها الرجل ونادرا ما 
تكون املراة منتجة لاعم���ال الفنية.  وهناك الكثر 
م���ن االأمثل���ة به���ذا اخل�سو�ض يف الع�س���ر احلديث 
حتى بع���د ع�سر النه�سة اذ تط���رق الفن اىل القدرة 
االغرائي���ة للم���راأة وجماله���ا وج�سده���ا اك���رث م���ن 

قابليتها وعقلها«.
م���ن جانبه���ا اكدت �س���اكار ف���اروق على ان���ه مل يكن 
للم���راأة اأي دور يف الفن قب���ل 100 �سنة يف العراق 
واإقلي���م كرد�ست���ان ب�س���كل خا����ض م�س���رة اىل ان 

دورها يقت�سر على ال�سجادات واالثاث املنزيل. 
واأ�ساف���ت �س���اكار بالق���ول »مل يك���ن مبق���دور املراأة 
اخل���روج من منزله���ا وكان باإم���كان الن�ساء اللواتي 
لديهن راأ�ض مال كبر اخلروج �سوى عدد قليل على 
�سبيل املث���ال ال�سي���دة حب�سة خان النقي���ب. وكانت 

معظم من�سغلن بالنق�ض على املرايا وال�سجادات«.
ولفت���ت �ساكار اىل وجود عدد ال باأ�ض به من الن�ساء 
يف جم���ال الفن يف العراق وقالت »هناك عدد الباأ�ض 
به م���ن الن�ساء اللواتي ا�سته���رن يف جمال الفن يف 
ع���دد من املدن العراقية مثل نزيه���ة �سليم و لورنا و 

وداد االورفلي وعفيفة اللعيبي و ليلى العطار التي 
ا�ستهرت يف الثمانينيات«.

من جهتها ا�سارت �سارة اىل ان احدى االأ�سباب التي 
ادت �سعف دور املراأة يف هي اال�ساطر التي �سبهت 
امل���راأة بعامل �س���ر مثل االله ع�ست���ار التي كانت رمز 
اله احلرب وكذلك مادو�سا وكذلك البابليون حرموا 
امل���راأة م���ن امل���راث ام���ا ال�سومري���ن اج���ازوا بيع 
الرج���ل لزوجت���ه ام���ا اال�سورين فر�س���وا احلجاب 

على املراأة.  
وا�ستطردت بالق���ول »ان معظم الفا�سفة اأي�سا على 
الرغ���م من حكمته���م قللوا م���ن �ساأن امل���راأة ودورها 
ف���ان �سق���راط كان ي���رى ب���ان الرج���ل يخل���ق الروح 
وامل���راأة تخل���ق اجل�سد ام���ا ار�سطو ف���كان يرى بان 
امل���راأة خلق���ت لت�ستمع الرجل فقط معظ���م الفا�سفة 
واملثقفن غدروا باملراأة على �سبيل املثال كان نيت�سه 
يق���ول اذا ذهبت لزيارة ام���راأة التن�سى الع�سا. على 
الرغ���م ان البع����ض منهم مثل الفيل�س���وف اال�سامي 
ابن ر�سد مل يغدر باملراأة فقد كان يرى بان لها احلق 
يف احلك���م لكن معظم اأ�سحاب الفكر غدروا بحقوق 

املراأة بدءا من اليونان القدمي اىل ع�سر النه�سة«.
ام���ا �س���اكار تطرق���ت اىل و�س���ع امل���راأة  بع���د ع�سر 
النه�س���ة والع�س���ر احلدي���ث واأ�ساف���ت قائل���ة »يف 
م���ن  والت�سعيني���ات  والثمنانيني���ات  ال�سبيعني���ات 
الق���رن املن�س���رم مل ت�ستط���ع امل���راأة اب���راز قابليتها 

ب�سبب العادات والتقاليد«.
الت���ي  ال�سعوب���ات  الرغ���م  »عل���ى  تق���ول  وم�س���ت 
نواجهه���ا اال اننا ن�سعى لف�سح املج���ال امام الن�ساء 
يف جم���ال الف���ن. بع���د االنتفا�سة وت�سكي���ل حكومة 
االإقليم واملوؤ�سات املعنية باملراأة والفن مل تفلح هذه 

اجلهود البراز دور املراأة يف الفن«.
 م���ن جهته���ا ا�ساف���ت �س���ارة بالق���ول »عل���ى الرغ���م 
م���ن م���رور اكرث م���ن 30 عاما على ت�سكي���ل  حكومة 
اإقلي���م كرد�ست���ان مل ن�ساهد حتى الي���وم امراأة فنانة 
تقل���دت منا�س���ب رفعي���ة يف احلكوم���ة مث���ل وزارة 
الثقاف���ة او تك���ون مديرة عام���ة يف ال���وزارة ذاتها. 
هذه نقط���ة �سلبية يتع���ن الرتكيز عليه���ا النه يجب 
تثقي���ف املجمتع بان املراأة تبني املجتمع يدا بيد مع 

الرجل«.

 اأربيل / المدى

بهدف زيارة معر�ض اأربيل الدويل للكتاب، توجه ام�ض 
اجلمع���ة، املئ���ات م���ن ال�سباب م���ن حمافظ���ة دهوك اىل 

العا�سمة اأربيل.
وانطلقت 40 حافلة حتمل على متنها �سباب من حمافظة 

دهوك اأم�ض نحو العا�سمة اأربيل لزيارة املعر�ض.
ملل���ت ع�سم���ت �سكرت���ر حمافظ ده���وك ق���ال، اإن اإدارة 
املحافظ���ة حتملت تكاليف ذهاب واإي���اب هوؤالء ال�سباب 

الراغب���ن يف زي���ارة معر����ض اأربي���ل ال���دويل للكت���اب، 
م�سيف���ًا، ان ه���ذا الق���رار م���ن جان���ب اإدارة املحافظ���ة 
ه���و لت�سجي���ع ال�سباب على الق���راءة وت�سهي���ل زيارتهم 

للمعر�ض.  
وانطلق���ت اول ام�ض االربعاء 8 مار����ض/ اآذار، الن�سخة 
ال���� 15 ملعر�ض اأربيل الدويل للكتاب، الذي ت�سرف عليه 
موؤ�س�س���ة )امل���دى(. وافتتح���ه الزعي���م الك���ردي م�سعود 
ب���ارزاين يف مرا�سي���م ر�سمي���ة بح�س���ور العدي���د م���ن 

ال�سخ�سيات ال�سيا�سية والثقافية والدبلوما�سية.

 اأربيل/المدى

قدم ال�ساعر روين علي جمموعة من ق�سائده، 
عل���ى خ�سبة م�س���رح املعر����ض، ويرافقه على 

امل�سرح عازف العود �سعد قي�ض البدري.
وقال ال�ساعر يف بداية اجلل�سة، اننا »نختلف 
يف الكث���ر م���ن املعطي���ات واملفاهي���م، لك���ن 
يهمن���ا ان نكون على �سل���ة مع بع�ض املفاهيم 
االأ�سا�سي���ة الت���ي جتمعن���ا، والت���ي تتمح���ور 
حول ماهية االن�سان، وهي احلب والت�سامح 

واملحبة«.
وق���دم ال�ساع���ر باق���ة م���ن ق�سائ���ده باللغتن 
العربي���ة والكردي���ة، موؤكدًا ان هن���اك ت�ساركا 

تاريخيا بن ال�سعبن العربي والكردي.

قراءات �ضعرية ت�ضاحبها اأنغام العود على م�ضرح المعر�ض مئات ال�ضباب من دهوك يق�ضدون 
معر�ض اأربيل الدولي للكتاب

جل�ضة نقا�ضية حول المراأة في المجتمع الكرد�ضتاني من التنميط اإلى التغيير
الفنية لالأعمال  �سلعة  تكون  ما  وغالبا  للفن  منتجة  لي�ست  المراأة  ر�سيد:  �سارة   

الفن م��ج��ال  ف��ي  ال��ن�����س��اء  اأم����ام  ال��م��ج��ال  لف�سح  ن�سعى  ف�����اروق:  ���س��اك��ار   


