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اليوم الثامن : االربعاء  15 /3 /2023
اإدارة الح�سورالفعالية

الجهةالجل�سة

اأ. روؤى زهير �سكرد. الهاي عبدالح�سينحفل توقيع كتاب علم االجتماع1:00

الروؤية الم�ستقبلية لجامعة �سالح الدين-اأربيل2:00
 اأ.م.د.كامران يون�س محمد اأمين

اأ.د.م�سطفى �سابر العطار
م.م.�سوان محمد 

عبدالرحيم
بالتعاون مع جامعة �سالح 

الدين

3:00
الكتابة في مواقع التوا�سل االجتماعي

بين »ال�ستم والت�سهير«

اأ.عماد الخفاجي

اأ.زين اأنور )رودي �سير(

اأ.�ساهي حمو

اأ.معد فيا�س

الكاتب العربي في قب�سة دور الن�سر الوهمية4:00
اأ.علي بدر

اأ.محمد هادي
اأ.ح�سين ر�سيد

د. رفيق حناد. محمد طه ح�سينالتحليل النف�سي والتعمق في الذات5:00
بالتعاون مع وزارة الثقافة 

في االقليم

االأحزاب الحاكمة هل تحمل هوية الحزب الحقيقية6:00

اأ. غالب ال�سابندر

د. عبد ال�سالم برواري

د. جا�سم الحلفي

عماد الخفاجي

7:00
جل�سة عن الت�سكيل

جدلية الفن والت�سكيل الرقمي

د. فاخر محمد

د. روؤوف العطار
اأ. معد فيا�س

اليوم الثامن : االربعاء  15 /3 /2023
اإدارة الح�سورالفعالية

الجهةالجل�سة

قراءات �سعرية كوردية11:00

 اأ. روژا مجيد 
 اأ. بيكه �س حمه قادر 

 اأ. جنور نامق 
 اأ. هفال فندي 

اأ. كوي�ستان �ساكر

بالتعاون مع وزارة الثقافة اأ. �سمكو محمد
في االإقليم

التربية والتعليم، التعاي�س ال�سلمي في كورد�ستان العراق1:00

اأ.م.د.اردوان م�سطفى 
 اإ�سماعيل

د.لقمان بهاء الدين 
 اأحمد

م.جعفر ثيروؤ

بالتعاون مع جامعة �سالح د.رقيب �سعيد �سرف
الدين 

بالتعاون مع وزارة الثقافة اأ.جنور نامقاأ. محمد جودةابعاد الفل�سفة والت�سوف في االدب2:00
في االإقليم

د.غادة العامليافتتاح معر�س فني )تركيب( ال�ستذكار�سحايا حلبجة3:00
١٦/ ٣ ذكرى جريمة 

ق�سف مدينة حلبجة 
باالأ�سلحة الكيمياوية

4:00
جريمة حلبجة

في يوم اال�ستذكار
د. فرهاد عوني

د. محمد اح�سان
د.هافال دخيل

بالتعاون مع معهد غوتهد. يورن هنري�ساللغة والتوا�سل .. نهج فل�سفي للدكتور يورن هنري�س5:00

د. الهاي عبد القا�سي هادي عزيزالمراة العراقية بعد ٢٠٠٣  بين الت�سريعات القانونية والواقع6:00
الح�سين

النا�سط احمد  اأ. نوزاد بول�س الحكيم حماية التنوع وحقوق االأقليات7:00
خلدون

برعاية �سيادة الرئي�س م�سعود بارزاني 

منهاج المعر�س 

ت�صوير: محمود روؤوف

ت�صوير: محمود روؤوف

م��ع��ر���ض اأرب���ي���ل ال���دول���ي ل��ل��ك��ت��اب.. 
للكتب! م��ع��ر���ض  م��ج��رد  م���ن  اأك���ث���ر 

 اأربيل / المدى

يف يوم���ه ال�شاب���ع، يوا�ش���ل جمهور الق���راءة التواف���د اإىل معر����ض اأربيل 
الدويل للكتاب، والتجول بني دور الن�شر، وامل�شاهمة يف فعالياته املتنوعة.
ويف ح���وارات مع عدد م���ن زوار املعر�ض، اك���دوا اأن املعر�ض لي�ض واجهة 
ثقافي���ة وفر�ش���ة للتع���رف عل���ى دور الن�ش���ر ونتاجاتهم وح�ش���ب، امنا هو 

بالن�شبة للعديدين منهم، واجهة �شياحية.
حي���ث مل يقت�شر احل�شور على اأبناء مدين���ة اأربيل، او مدن اإقليم كرد�شتان 
فح�ش���ب، بل تعداه���م اإىل ق���دوم زائرين من خمتل���ف امل���دن العراقية، وبل 

وحتى من بلدان خمتلفة.
ويف منه���اج الي���وم ال�شاب���ع، عقدت ن���دوة بعن���وان: »الق�شاي���ا ال�شيا�شية 
وانعكا�شه���ا  يف االأدب الك���ردي املعا�ش���ر« بالتعاون م���ع وزارة الثقافة يف 

اإقليم كرد�شتان.
وندوة اأخرى بعنوان، »الكتابة عن الوطن، املنفى، االأنا واالآخر« بالتعاون 
مع معه���د غوته االأملاين. �شاركت فيها الكاتب���ة االأملانية من اأ�شول كوردية: 

كارو�ض طه، و�شلمى كوجك، من فرن�شا.
وعق���دت كذل���ك ندوة، بعن���وان »امل���راأة ودورها يف ت�شكي���ل الوعي الثقايف 
واالأخالقي«، �شاركت فيها د. الهاي عبد احل�شني، وال�شيدة بخ�شان زنكنة.

ويف خت���ام املنه���اج، عق���دت جل�ش���ة بعن���وان: »توحي���د اللغ���ة الكوردي���ة 
املح���اوالت والتحدي���ات«، بالتع���اون مع جامع���ة �شالح الدي���ن، �شارك فيها 

د.عبد الله ح�شني ر�شول، د.�شباح ر�شيد قادر، مزكني عبد الرحمن احمد.

 اربيل / المدى

اق���ام معر����ض اأربي���ل ال���دويل للكتاب 
ن���دوة حواري���ة بعن���وان »التنوير يف 
مواجهة االأ�ش���ول والظالمية« ، �شمن 
ن�شاطات الي���وم ال�شاد����ض، ناق�ض يف 
ال�ش���وري  والكات���ب  املفك���ر  الن���دوة 

د.ها�شم �شالح. 
وق���ال : »براأي���ي نحن �شائ���رون نحن 
التنوي���ر، اي مبرحلة م���ا قبل التنوير 
يف  التنوي���ر  ينت�ش���ر  وحت���ى  ولك���ن 
وقت���ًا،  يتطل���ب  ه���ذا  ال�شع���ب  عم���وم 
وه���ذا حت���ى عل���ى م�شت���وى الُنخ���ب 
فالتنوي���ر حم�شور جدًا اذا ما اعتربنا 
اأن التنوي���ر هو فعل وف���ن  جديد جدًا 
لل���راث اال�شالمي، فه���و عملية �شعبة 
و�ش���راع مع ال���ذات،  مع م���ا ت�شربناه 
يف  وبالت���ايل  اظفارن���ا  نعوم���ة  من���ذ 
يف  التقليدي���ة  العقلي���ة  م���ع  �ش���راع 

اأعماقنا.
واك���د: اإذن التنوي���ر ه���و ح�شيلة هذا 
ال�ش���راع ما بني الفهم اجلديد لالإ�شالم 

والفه���م التقلي���دي للق���دمي والرا�ش���خ 
اجل���ذور ، به���ذا املعنى لنق���ل ان مليار 
والن�ش���ف ملي���ار م�شل���م يقف���ون على 
م���ن  الن���ه  التنوي���ر،  وعتب���ات  اب���اب 
امل�شتحي���ل ان ي�شتم���ر و�ش���ع التعليم 
التقليدي للدين واإن كان م�شيطرا منذ 

اآالف ال�شنني.
واأ�شاف: »مررنا �شابقًا مبرحلتني يف 

التنوي���ر مرحل���ة الع�ش���ر الذهب���ي اي 
الق���رون ال�شت���ة االأوىل م���ن االإ�شالم، 
حي���ث كان النقا����ض باأم���ور الدين بكل 
حري���ة، اي اإننا ع�شن���ا مرحلة التنوير 
ه���ذه يف الع�ش���ور الذهبية ب���ل واإننا 
�شّدرناه���ا اىل اأوروبا، نحن �شبقناها 
يف الدخ���ول للتنوير اإىل حني دخولنا 
يف الع�ش���ور املظلم���ة مل���دة �شبعمائ���ة 

�شنة ثم بع���د ذلك بداأت املرحلة الثانية 
من التنوي���ر يف ع�شر النه�شة نهايات 

القرن التا�شع ع�شر«.
اأن���ه م���ا كان �شبب���ا  واو�ش���ح �شال���ح 
االأ�ش���ويل  اخلط���اب  انت�ش���ار  يف 
والظالم���ي عل���ى التنوي���ر بع���د ع�شر 
النه�شة، و بح�ش���ب راأي املفكر حممد 
عرج���ون ه���و ان »التنوي���ر النه�شوي 

حم�ش���ور بالُنخب يف امل���دن الكربى، 
خ���ارج  يتغلغ���ل  مل  العوا�ش���م،  يف 
نخ���ب حم���دودة الع���دد، مل يتغلغل يف 
ال�شع���ب ال���ذي بق���ي خا�شع���ًا ملواعظ 
الدين، بالت���ايل مل ي�شتطع التنوير اأن 
ينت�ش���ر الأنه كان قلي���ل العدد يف حني 
اأن جماه���ر االأ�شوليني باملاليني، فان 
التنوير هو �شرورة طويلة ال حتدث 

ليل���ة و�شحاه���ا ه���ذه اجلماه���ر  يف 
ال ت�شتطي���ع اأن تتخل���ى ع���ن عقليته���ا 
الدينية ال�شيم���ا يف ظروفهم املعي�شية 
ال�شعب���ة وانت�شار االمي���ة حتى، لذلك 

ينبغي اأن نكون �شبورين«.
واأكم���ل: »الزمن اال�ش���ويل والظالمي 
ل���ه فائدة الأنك ال ت�شتطي���ع ان تتجاوز 
في���ه  الدخ���ول  دون  الظالم���ي  الفك���ر 
ولي����ض ان تقفز فوق���ه، وبا�شتناد على 
نظري���ة هيغ���ل باأن���ه: »ال ميكن جتاوز 
اي �ش���يء دون امل���رور في���ه«، اي البد 
م���ن املرور ب���كل تفج���رات االأ�شولية 
الن  للتنوي���ر،  و�ش���واًل  والظالمي���ة 
هذه التفج���رات اأعطت حج���ة الأتباع 
التنوير باأنه توج���د م�شكلة ينبغي اأن 
نواجهه���ا وجه���ًا لوجه وه���ي امل�شكلة 

الظالمية والفهم الظالمي لالإ�شالم«. 
واأو�شح ان »اال�شالم دين كبر وعظيم 
واح���د االديان الك���ربى للب�شرية وهو 
تراثن���ا املقد����ض ولك���ن هل نح���ن فعال 
ندر�شه درا�شة علمية تاريخية فل�شفية 
تنويرية م�شيئة من الداخل مثلما فعل 

علم���اء اوروبا مع امل�شيحية؟  فالراث 
اال�شالمي بحاج���ة اىل تطبيق املناهج 
العلمي���ة والتاريخي���ة والفل�شفية عليه 
وا�شاءت���ه م���ن الداخل لك���ي نعرف ما 

هو هذا الراث وكيف ت�شكل«. 
»م���ا  باأن���ه:  حديث���ه  �شال���ح  ويختت���م 
�شيدف���ع بالنا����ض نح���و التنوي���ر ه���و 
ا�شتمراره���م بالتعليم بالت���ايل ارتفاع 
�شيجع���ل  مم���ا  املع���ريف  م�شتواه���م 
له���م م�شلح���ة يف التنوي���ر، يف الفه���م 
امل�شتنر لدينه���م وتراثه���م فالتنوير، 
لي����ض �شد الدي���ن ابدًا،  ب���ل �شد الفهم 
وه���ذا  للدي���ن  والطائف���ي  الظالم���ي 
الف���رق، وبالت���ايل امل�ش���اكل املوجودة 
يف جمتمعاتن���ا ال مُيك���ن حله���ا اإال من 
خ���الل الفه���م امل�شتن���ر للدي���ن وه���ذا 
�ش���وف يح�ش���ل ولكنها عملي���ة �شعبة 
الن اجلماه���ر متعلق���ة بالفه���م القدمي 
للدي���ن خ�شو�ش���ا و اأن الفهم الظالمي 
م�شيط���ر منذ اكرث م���ن �شبعمائة �شنة، 
�شيء م�شيطر ل�شبعة قرون ال ت�شتطيع 

ازاحته من ال�شاحة ب�شهولة«.

المفكر ال�صوري ها�صم �صالح: نحن �صائرون نحو التنوير في مواجهة الأ�صول والظالمية
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اأ�ش���اد اأ�شح���اب دور الن�ش���ر بح�ش���ن تنظي���م 
موؤ�ش�شة املدى ملعر�ض اأربيل الدويل للكتاب، 
موؤكدي���ن على ان م�شاركته���م هذا العامل كانت 
مميزة يف ظل ح�شور ر�شمي و�شعبي كبر.

ح�شن التنظيم
وق���ال عم���اد عليان من���دوب دار �شركة ريا�ض 
الري����ض يف م�شارك���ة ه���ي اخلام�ش���ة ل���ه يف 
ان  اإىل  م�ش���را  للكت���اب  اربي���ل  معر����ض 
"التنظيم ممتاز خا�شة مع موؤ�ش�شة املدى"، 
الكردي���ة  الكت���ب  عل���ى  االإقب���ال  ان  موؤك���دًا 
واالإنكليزي���ة واالإ�شالمي���ة كان اأكرث منه على 

الكتب العربية".
للق���ارئ  ال�شرائي���ة  "الق���درة  ان  واأ�ش���اف 
انخف�ش���ت يف امل���دة االأخ���رة ب�شب���ب غ���الء 
الكتب وارتف���اع ا�شعار العم���الت"، الفتًا اىل 
ريا����ض  �شرك���ة  دار  اإ�ش���دارات  "اأح���دث  ان 
لع���ام ٢٠٢٣ هي، )امل���راأة املتك�شرة(، )نور(، 
)نظام احلكم يف عم���ان(، )العزف على اأوتار 
اخلي���ال(، )رياح اخلليج(، )بره���ان الع�شل(، 
)مر�ش���ال الغ���رام(، )ح���ق احلل���م(، )�شحافة 

الن�شيان(". 

م�ساركة دائمة
م���ن جهت���ه، اك���د ق�شي اب���و عم���رة دار عامل 
م���ع  جي���د  "االإقب���ال  ان  احلدي���ث  الكت���اب 
التنظي���م الرائع من قبل موؤ�ش�ش���ة املدى وان 
داره عل���ى م�شاركة دائمة م���ع املعار�ض التي 
تقيمها امل���دى، م�شرًا اىل ان "اب���رز امل�شاكل 
الن�ش���ر ه���ي  الت���ي تواج���ه دور  واملعوق���ات 

ارتفاع تكلفة طباعة الكتب".
واأ�شاف ان "اأحدث اإ�شدارات دار عامل الكتاب 
احلدي���ث لعام ٢٠٢٣ هي )قراءات يف املنجز 
من الدرا�ش���ات االأدبية والنقدي���ة واللغوية(، 
)اال�شتع���ارة  الروائ���ي(،  النق���د  )اجتاه���ات 
الت�شوري���ة يف اخلط���اب الريا�ش���ي البالغ���ة 
العربي���ة والبالغ���ات اجلدي���دة(، )احلج���اج 
يف اخلطاب االإعالم���ي(، يف حتليل اخلطاب 
تطبيقي���ة(،  وممار�ش���ات  نظري���ة  )مداخ���ل 

)مقومات ال�شرد االعجازي(.

ارتفاع تكاليف �سناعة الكتاب
ب���دوره، اأ�شار ابراهيم حمم���د م�شوؤول جناح 
ع�ش���ر الكت���ب اإىل ان "ه���ذه امل�شارك���ة ه���ي 
الثاني���ة له���م يف معر����ض اربيل للكت���اب وان 
التنظي���م رائ���ع جدا م���ع االإقب���ال الكبر على 
االإ�ش���دارات"، مبينًا ان "اهم التحديات التي 
تواجه دور الن�شر هي ارتفاع تكاليف �شناعة 
الكت���اب وان الق���ارئ مل ي���درك اإىل االآن ه���ذه 

امل�شكلة".
وب���ني حممد ان "اأحدث اإ�شدارات دار ع�شر 
النج���اة  )دلي���ل  ه���ي:   ٢٠٢٣ لع���ام  الكت���ب 
الفردية(، )فهم االمرا�ض النف�شية(، )املحارب 
الروح���اين(، )اله�شا�شة النف�شي���ة(، )التاأثر 
املرك���ب(، )عال���ج ه���ذا االن(، )الرب���ح اواًل(، 
)فو�ش���ى االإدارة(، )وادي الذئ���اب املن�شية(، 

)ال�شيطان يحكي(.
م���ن جانبه لفت احمد ال�شائغ مدير جناح دار 
االمان الدار الوحيدة امل�شاركة من املغرب يف 
معر�ض اربيل للكتاب وع�شو احتاد النا�شرين 
النا�شري���ن  احت���اد  رئي����ض  ونائ���ب  الع���رب 
ه���ي  احلالي���ة  "م�شاركت���ه  ان  اإىل  املغارب���ة 
الثانية له وان التنظيم مبهر من قبل موؤ�ش�شة 
امل���دى"، م�شت���دركًا ب���ان "اأح���دث اإ�ش���دارات 
٢٠٢٣ ه���ي: )يف م�شاأل���ة  لع���ام  دار االم���ان 
ال�شبابي���ة(، )مهم�شو ال�شلط���ة و ثوراتهم يف 
تاريخ املغ���رب احلديث(، )االجتهاد التنزيلي 
والتغرات املعا�شرة(، )منهاج الو�شول اإىل 

معنى قولهم(، )املخت�شر يف املحتاج اليه من 
االعتقادات والعب���ادات(، )فن ان تكون دائماآ 
على �ش���واب(، )ت�شهيل ال�شع���ود اإىل مراقي 
ال�شع���ود(، )اقتط���اف الثمرات م���ن اخت�شار 
ق���راءات  امل�ش���كال..  )منظ���ر  املوافق���ات(، 
تاريخي���ة وفكري���ة(، )معجم اجل���ذور املعتلة 

يف ل�شان العرب(.
كم���ا يوؤك���د هيث���م جمعة مدي���ر جن���اح �شركة 
مك���ة وه���ي م�شارك���ة دائم���ة مبعر����ض اربيل 
للكتاب الذي يخت����ض باإ�شدارات االطفال ان 
"املعر�ض لهذا العام متيز بكرثة االإقبال عليه 
والتنظي���م املمتاز ملوؤ�ش�ش���ة املدى وانه يهدف 
اإىل امل�شارك���ة يف باق���ي املعار����ض التي تقام 
يف املحافظ���ات العراقية االأخ���رى"، مو�شحًا 
ان "ارتف���اع الدوالر ه���ي امل�شكلة االبرز التي 
تواج���ه دور الن�شر يف الوق���ت احلايل �شواء 

يف م�شر اأو اأي بلد عربي".
وب���ني جمع���ة ان "اأح���دث اإ�ش���دارات جن���اح 
مك���ة لعام ٢٠٢٣ ه���ي: )متاه���ات(، )التمييز 
الب�ش���ري(، )امل�شاع���ر(، )ال�ش���ور املخفي���ة(، 
)ابح���ث واكت�ش���ف ال�شور املخفي���ة(، )اأوجد 
)الق���راءة  النح���و(،  )قواع���د  االخت���الف(، 

والتعبر(.

االأقوى جماهيريًا
م���ن جهته اأ�ش���ار حممد فليح م�ش���وؤول جناح 
املجم���ع العلم���ي العراق���ي اىل ان "معر����ض 
اربي���ل للكتاب هذا العام يع���د بالن�شبة له هو 
االق���وى يف االإقبال اجلماه���ري"، الفتًا اىل 
ان "موؤ�ش�ش���ة املدى جمته���دة جدا يف تنظيم 
املعار����ض وان ه���ذا االم���ر لي����ض بالغري���ب 

عليها".
تواج���ه  الت���ي  العوائ���ق  "اه���م  ان  واك���د 
موؤ�ش�شت���ه هي تاأخر املوازن���ة الت�شغيلية يف 
كل ع���ام كونه���ا موؤ�ش�ش���ة حكومي���ة مدعومة 
م���ن احلكومة املركزية"، مو�شحًا ان "اأحدث 
االإ�ش���دارات للمجم���ع العلم���ي العراقي لعام 
جممعي���ة(،  اأوراق  )جم���الت  ه���ي:   ٢٠٢٣
)ادب  العراق���ي(،  العلم���ي  املجم���ع  )جمل���ة 
الدنيا والدي���ن(، )بحوث اندل�شية(، )ف�شول 
يف العربي���ة(، )املعرفة للتنمي���ة امل�شتدامة(، 

)ا�شالة االرقام وال�شهور العربية(.
كم���ا يوؤك���د �شامر �شعدة �شاح���ب دار املعراج 
ان "معر�ض اربي���ل للكتاب يعد من املعار�ض 
الناجح���ة واملنظم���ة بالن�شب���ة ل���ه وان���ه على 
م�شارك���ة دائم���ة فيه، حي���ث ان االإقب���ال على 
املعر����ض ممت���از م���ن حلظ���ة افتتاح���ه واإىل 
الي���وم"، م�شرًا اىل ان "امل�شكلة التي تواجه 

الن�ش���ر بالوق���ت احل���ايل ه���ي ارتف���اع تكلفة 
�شناع���ة الكت���ب ب�شب���ب االأزم���ة االقت�شادية 

احلالية".
كم���ا اأو�شح �شعدة باأن "اأحدث اإ�شدارات دار 
املع���راج لع���ام ٢٠٢٣ ه���ي: )احل���ى الكالم(، 
)اإي�ش���اح  الرفي���ع(،  )الفرق���د  )هم�ش���ات(، 
الفرق���ان(، )ل�ش���ان امليزان(، )تف�ش���ر القراآن 
ال���رثي اجلام���ع(، )رحل���ة مع ال���ذات(، )قوة 

ال�شخ�شية(، )اعد اكت�شاف نف�شك(.
م���ن جهته اأ�ش���اد نائ���ل احلج���ار �شاحب دار 
كن���ز نا�ش���رون م���ن لبن���ان بالتنظي���م الرائع 
اربي���ل  امل���دى ملعر����ض  قب���ل موؤ�ش�ش���ة  م���ن 
للكت���اب، واو�ش���ح ان "االإقب���ال كثي���ف لك���ن 
الق���درة ال�شرائي���ة �شعيف���ة م���ن قب���ل القارئ 
ب�شب���ب ارتف���اع ا�شع���ار الكت���ب بالرغ���م م���ن 
التخفي�ش���ات املوج���ودة اال ان ارتف���اع �شعر 
ال�ش���رف لل���دوالر تغل���ب عل���ى كل االأم���ور"، 
م�ش���رًا اىل ان "اح���دث اإ�ش���دارات دار كن���ز 
نا�ش���رون هي: )دي���وان �شم����ض التربيزي(، 
)احلك���م ال�شوفي���ة(، )احل���الج(، )ع�ش���ق يف 
بحر احلزن(، )ال�شبيل اإىل عني ال�شل�شبيل(، 
ال�شوفي���ة(،  )احلكيم���ة  االأعل���ى(،  )الدول���ة 
الت�ش���وف  عل���ى  )اأ�ش���واء  )اال�شت�ش���راق(، 
و  الل���ه  اإىل  الو�ش���ول  )مفت���اح  املغرب���ي(، 

الر�شول(".
بدوره، ي�شر علي عبدالله مدير مبيعات دار 
الرائدية للن�شر والتوزيع من ال�شعودية اإىل 
ان "ه���ذه ه���ي امل�شارك���ة االأوىل يف املعر�ض 
ال���ذي راأى فيه اإقباال كب���را يف االطالع على 
احلديث���ة"،  الورقي���ة  واالإ�ش���دارات  الكت���ب 
مبينًا ان "اأحدث اإ�شدارات دار الرائدية هي: 
)ورد وزجاج���ة عط���ر(، )ان���ا وقلب���ك(، )لكل 
ف�ش���ل رداء(، )م���ن يرب���ي اأوالدك(، )زوج���ة 
مهمل���ة(، )على خد اأنثى(، )ميا�شني(، )احالم 

طفلة(.

قر�سنة الحقوق الفكرية 
م���ن جانبه لف���ت حممد امله���دي مدي���ر املركز 
امل�ش���ري لتب�شي���ط العلوم ال���ذي يخت�ض يف 
"اأب���رز  ان  اإىل  واللغ���ات  احلا�ش���وب  عل���وم 
التحدي���ات التي تواجه الن�شر يف العراق من 
وجه���ة نظره ه���ي قر�شنة املعلوم���ات وعدم 
وج���ود حق���وق فكري���ة و�شهول���ة احل�ش���ول 
عل���ى الكت���ب وامل���واد الرقمي���ة دون مقاب���ل، 
باالإ�شاف���ة اإىل ارتف���اع تكالي���ف م�شتلزم���ات 
الن�ش���ر ب�شبب االأزم���ة االقت�شادي���ة العاملية، 
كما طال���ب ب�شرورة ان يك���ون دعم ملعار�ض 
الكتب والن�ش���ر، وان تكون هن���اك ت�شهيالت 

عدي���دة من قبل ادارات املعار�ض لدور الن�شر 
امل�شارك���ة و ان ي���زداد مبداأ التع���اون بينهم، 
وان عك�ض ذلك �شيوؤدي اإىل اندثار العديد من 

موؤ�ش�شات الن�شر يف امل�شتقبل".
وتاب���ع ان "اأحدث اإ�ش���دارات املركز امل�شري 
هي:)تعل���م   ٢٠٢٣ لع���ام  العل���وم  لتب�شي���ط 
االلكرونيات لل�شباب والنا�شئة(، )اعالنات 
توي���ر و�شناب �شات و تيك ت���وك(، )�شكت�ض 
اب(، )الربجم���ة ومتثي���ل وحتلي���ل البيانات 
)االنفوغرافي���ك  مات���الب(،  با�شتخ���دام 
االحرايف(، )ت�شميم املتاجر االلكرونية(.

كم���ا يوؤك���د احم���د جب���ار �شاح���ب دار ا�شور 
بانيب���ال للكتاب انه عل���ى "م�شاركة دائمة يف 
جمي���ع املعار����ض التي تق���ام يف العراق منها 
معر����ض الع���راق ال���دويل االخ���ر ومعر�ض 
اربي���ل احل���ايل ومعر����ض ال�شليماني���ة الذي 
اقيم قبل م���دة"، م�ش���رًا اىل "�شرورة توفر 
دع���م حكومي ل���دور الن�شر لغر����ض مواجهة 

هذه العا�شفة على حد و�شفه".
ا�ش���ور  دار  اإ�ش���دارات  واأ�شاف:"اح���دث 
ال�شف���اح(،  ج���اك  هي:)مط���اردة  بانيب���ال 
)ا�شطياد االأمر دراكوال(، )العراق القدمي(، 
)املجتم���ع االموم���ي عن���د الع���رب(، )الطب���خ 
يف بالد الرافدي���ن(، )دمي���ان(، )احل�شارات 

االأوىل(.
على �شعيد مت�شل، ي�شر �شليمان امل�شاحلة 
م�ش���وؤول املبيعات ل���دى دار الفتح للدرا�شات 
والن�ش���ر يف م�شارك���ة ه���ي االوىل مبعر����ض 
اربي���ل للكت���اب اإىل "ح�شن التنظي���م واإقبال 
ان  اىل  الفت���ًا  املعر����ض"،  عل���ى  الزائري���ن 
"التحديات التي تواجه دور الن�شر �شواء يف 
االأردن او الوط���ن العربي ه���ي ارتفاع تكلفة 
اإنت���اج الكت���ب وانخفا����ض الق���درة ال�شرائية 

لدى القارئ".
ون���وه امل�شاحل���ة اىل ان "اأب���رز اإ�ش���دارات 
دار الفت���ح للدرا�شات والن�ش���ر هي: )رو�شة 
العق���الء(، )حتفة الط���الب(، )م���ن النبي اإىل 
البخ���اري(، )التخري���ج الفقه���ي يف املذه���ب 
امله���ذب(،  ال�ش���رح  )املجم���وع  ال�شافع���ي(، 
)الناه���ي ع���ن �شه���ود املالهي(، )�ش���رة نور 
الدين زنكي(، )تنبيه ذوي احلجا(، )املن�شف 
لل�ش���ارق وامل�ش���روق منه(، )فت���اوى العالمة 
الدب���ان(، )ماهية علوم احلدي���ث(، )ف�شاحة 

ابي حنيفة(.

االأزمة االقت�سادية 
علي الغ���زايل مدير املبيع���ات يف دار نينوى 
امل�شارك���ة الدائم���ة مبعار�ض اربي���ل وبغداد 

ا�ش���اد بالتنظي���م الرائ���ع ملوؤ�ش�ش���ة )امل���دى( 
م�شتدركًا يف الوقت ذاته ان "االإقبال �شعيف 
عل���ى �ش���راء الكت���ب، وان اهم امل�ش���اكل التي 
تواج���ه دور الن�شر هي ارتفاع اأجور ال�شحن 
واأجور االأجنح���ة يف املعار�ض وعدم وجود 

قدرة �شرائية ب�شبب االأزمة االقت�شادية".
وتاب���ع: ان "اأح���دث اإ�ش���دارات دار نين���وى 
لع���ام ٢٠٢٣ هي: )ل�شت هن���اك ول�شت هنا(، 
)جتدي���د الدر�ض العق���دي(، )املقد�ض وتاأويل 
الن����ض الدين���ي(، )م���ن النح���و الذهن���ي اإىل 
النح���و الكالم���ي(، )دليل ال�ش���اب امل�شلم اإىل 
الع���امل احلدي���ث(، )اللغ���ة الت���ي يخاطب بها 
الل���ه(، )اهتزازات ال���روح(، )كبوة يحموم(، 
)حب الل���ه(، )ق�ش���ة الق�ش����ض(، )التوازن.. 

كيف يعمل و ماذا يعمل(".
كم���ا ي�ش���ر قا�ش���م املن�ش���ور مدي���ر ال�شبك���ة 
العربية لالبح���اث يف لبنان اإىل "ان التنظيم 
رائ���ع ج���دا وان���ه عل���ى م�شارك���ة متوا�شل���ة 
يف معار����ض الكت���ب ببغ���داد او اربي���ل لك���ن 
الق���درة ال�شرائي���ة �شعيف���ة ب�شب���ب اختالف 
�شع���ر �شرف العمالت االأجنبية، وكذلك توفر 
"اأح���دث  الرقم���ي"، منوه���ًا اىل ان  الكت���اب 
لالأبح���اث  العربي���ة  ال�شبك���ة  دار  اإ�ش���دارات 
االإ�ش���الم(،  )مغام���رة  ه���ي:   ٢٠٢٣ لع���ام 
)املرج���ع يف العلماني���ة(، )تاري���خ االإ�شالم(، 
)�شو�شيولوجي���ا احل���رب و العن���ف(، )االإله 
واملعن���ى يف زم���ن احلداث���ة(، )اال�شالميون 
املعياري���ة  املفاهي���م  )يف  والعلماني���ة(، 

الكثيفة(".

ر�سالة ثقافية ومحفل مهم
م���ن جانب���ه يوؤكد معت���ز بالل���ه �شاحب جناح 
للكت���اب  اربي���ل  "معر����ض  ان  املع���ارف  دار 
ه���و ر�شال���ة ثقافية وحمف���ل مه���م للمجتمع، 
حي���ث ان جناحه يكم���ن يف تواجد جمهوره 
وان���ه ي���رى ان االإقبال كب���ر لهذا الع���ام لكن 
الق���درة ال�شرائية للقارئ قل���ت ب�شبب االأزمة 
االقت�شادي���ة احلالية"، مو�شحًا ان "امل�شاكل 
الت���ي تواجه دور الن�شر هي تكاليف الطباعة 

وقلة القراء".
ولف���ت اىل ان "اأحدث اإ�شدارات دار املعارف 
لعام ٢٠٢٣ هي: )جملة الكتاب.. ١٢ جملد(، 
اخلم�ش���ة(،  )املغام���رون  الزه���ور(،  )جمل���ة 
)حدي���ث االأربع���اء(، )يف تف�ش���ر االح���الم(، 
)ماروجات���و اللغ���ة الياباني���ة(، )م�شرحيات 

مرجمة من اليابانية(، )جورج االأبي�ض(".
من���دوب دار احل���وار م���ن لبن���ان دم���ر ا�شعد 
اأ�ش���ار اإىل ان "معر����ض اربي���ل للكتاب ميتاز 
"املعوق���ات  ان  مبين���ًا  اجلي���د"،  بالتنظي���م 
التي تواج���ه موؤ�ش�شتنا ه���ي ارتفاع تكاليف 

الطباعة".
واأ�شار اىل ان "اأحدث اإ�شدارات دار احلوار 
٢٠٢٣ هي:)�شيكولوجي���ة اجلم���ال(،  لع���ام 
)االن�ش���ان حي���وان احتف���ايل(، )دور الراث 
املعا�ش���ر(،  العرب���ي  العق���ل  ا�شت���الب  يف 

)اركيولوجيا الو�شم(، )احد البيوت(".
يف �شي���اق مت�ش���ل يوؤكد اأجم���د البنا �شاحب 
دار الوفاق للن�شر ان "التنظيم ملعر�ض اربيل 
للكتاب ممتاز"، الفتًا اىل ان "اأحدث اإ�شدارات 
هي:)االإنت���اج   ٢٠٢٣ لع���ام  الوف���اق  دار 
)اجليوبولتي���ك  واالأرب���اح(،  والتكالي���ف 
النقدي���ة يف العالق���ات الدولي���ة(، )املناه���ج 
والط���رق التدري�شي���ة يف الربي���ة الريا�شية 
والبدني���ة(، )اال�شراتيجي���ات املعرفي���ة يف 
امل���دن  يف  )اال�شتثم���ار  البدني���ة(،  الربي���ة 
الفني���ة  و  البنائي���ة  )العنا�ش���ر  الذكي���ة(، 
للتحقيق التلفزي���وين يف القنوات الف�شائية 
العربي���ة(، )التحلي���ل الفيلم���ي ب���ني ع���وامل 

الذاكرة الواراثية(".
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لل�شينم���ا كم���ا يف كل دورة م���ن دورات معر����ض 
يف  كان  اإن  كب���رة،  ح�ش���ة  للكت���اب،  اأربي���ل 
االإ�شدارات التي تخرج من دور الن�شر، وخا�شة 
دار امل���دى اأو يف الن�شاطات امل�شاحب���ة.. فاإدارة 
املعر����ض حتر����ض امي���ا حر����ض عل���ى ان تكون 

لل�شينما ح�شتها من برجمة املعر�ض.
ال يخف���ى عل���ى اأح���د ال���دور الكب���ر ال���ذي لعبته 
ال�شينم���ا ع���رب اأكرث م���ن 100 عام عل���ى انبثاقها 
كاخ���راع وفن، يف ب���ث ر�شال���ة اإن�شانية موجهة 
لعم���وم النا����ض، باعتباره���ا فن���ا �شابع���ا معرف 
ب���ه، ف�شال عن دوره���ا الرفيهي ال���ذي ي�شتقطب 

جمهرة وا�شعا من املتلقني.
والن�ش���اط ال�شينمائ���ي امل�شاح���ب يف دورة هذا 
الع���ام ت�شمن ثالثة اأفالم ق�شرة، قدمها �شناعها 
للم�شارك���ة يف ه���ذا املعر����ض، حر�ش���ا منهم على 
ا�شتغ���الل جمه���ور املعر�ض الكب���ر يف م�شاهدة 
ه���ذه االأف���الم. وه���ي اأف���الم حققت جوائ���ز مهمة 
هذا املو�ش���م، من خالل م�شاركتها يف املهرجانات 

ال�شينمائية املحلية والدولية.
وه���ذه االأف���الم ه���ي غ���ر معل���ن اخ���راج حمم���د 
الغ�شب���ان، ال���ذي يقول عن���ه خمرج���ه: كنُت يف 
معظ���م حلظات الفيل���م �شاهدًا على تل���ك االأحداث 
يف الري���ف العراق���ي، وحتدي���دًا يف املنطقة التي 
���ور ع���ّدة  ول���دُت فيه���ا، وتر�ّشخ���ْت يف ذهن���ي �شُ
منه���ا. �شاه���دُت ما ح���دث م���ع �شلم���ى ووالدتها. 
االأ�شل���وب املعتم���د يف حتقيق الفيل���م يقرب من 
ال�شخ�شي���ات، ويح���اول اأن يجعله���ا تبوح بغر 
املُعل���ن، وبالتايل يجع���ل املُ�شاهد يغو����ض قلياًل 
يف تل���ك التفا�شيل، وينت�شلها مع الغرق واملوت. 
اأق�ش���د به���ذا احلقائق واالأح���داث، لُيعلنه���ا اأمام 
اجلميع، وُت�شبح ُمتداول���ة، بعد اأّن كانت حتدث 
ب�شّري���ة وتواط���وؤ، يتخّللهما اخل���وف والعادات 

والتقاليد.
والفيل���م الث���اين ه���و )البنف�شج���ة( اخ���راج باقر 
الربيعي، ال���ذي  لفت اهتمام النّق���اد واجلمهور، 
وحّق���ق اإجن���ازات �شينمائية ع���ّدة. وال�شبب يف 
ذلك كما يقول الربيعي: الأّن العنا�شر ال�شينمائية 
الرئي�شي���ة ل�شنع فيلم مكتمل���ة. املخرج م�شوؤول 
عن اإكم���ال ه���ذه اللوح���ة الت�شكيلي���ة، وتوظيف 
العنا�ش���ر املذك���ورة بحي���ث يك���ون كّل منه���ا يف 
م ب�ش���كل جم���ايل. هكذا  مكان���ه ال�شحي���ح، وُيق���دَّ
يح�ش���ل الفيلم على جن���اٍح كبر، م���ن دون �َشّك. 
اجلمهور اأ�شبح اليوم مييل اإىل االأفالم الب�شيطة 
فكري���ًا، القريبة من الواقع. لك���ْن، بنظري، يجب 
م بطريقة حاملة، كي ُي�شبح الفيلم حقيقيًا،  اأْن ُتقدَّ

ال مبا�شرًا.
الع���ودة اىل فكتوري���ا اخ���راج جعفر م���راد وهو 
فيل���م روائي طويل للمخرج جعف���ر مراد العراق، 

ي�شارك يف الدورة الثالثة للمهرجان
الفيلم يناق����ض مو�شوع التط���رف واالرهاب يف 
بريطانيا وهو مو�ش���وع ح�شا�ض ومهم وحديث 
ال�شاعه يف العامل، وقد اأبدي املخرج عن �شعادته 
به���ذه اخلط���وة وه���ذا العم���ل حيث الق���ي العمل 

ردود فعل اإيجابية جدا من عرب واأوربيني.
اأما ع���ن االإ�شدارات احلديثة الت���ي تقدمها املدى 
الت���ي تتناول ف���ن ال�شينم���ا يف هذه ال���دورة من 
ال�شينم���ا  االأمرك���ي..  احلل���م  فه���ي:  املعر����ض 
وااليديولوجي���ا يف الوالي���ات املتح���دة.. وه���و 
كت���اب يعر����ض عالق���ة االأيديولوجي���ا االأمركية 
ب�شينم���ا هولي���وود، ودور ال�شينم���ا يف ترجم���ة 
الر�شال���ة االيديولوجية.. تظ���ل �شينما هوليوود 
احلديث���ة ه���ي الناق���ل املث���ايل للحل���م االأمريكي: 

حتت �شتار الرفيه.
الكتاب االآخر )عامل االإخ���راج.. رحلة مع املخرج 
هاياو ميازاك���ي( للموؤلفة �ش���وزان جاري نابر، 
وهو حياة وفن هذا املخرج الياباين اال�شتثنائي 
لتق���دمي و�ش���ف نهائ���ي الأعمال���ه. ي�شل���ط ناب���ر 
ال�ش���وء بعمق عل���ى املو�شوعات املتع���ددة التي 
تتقاط���ع م���ع عمل���ه، م���ن الن�ش���اء املتمكن���ات اإىل 
الكوابي�ض البيئي���ة اإىل االأحالم الطوباوية، مما 
يخلق �ش���ورة ال ُتن�شى لرجل حت���دى فنه هيمنة 
هولي���وود واأدخ���ل ف�ش���ال جدي���دا م���ن الثقاف���ة 

ال�شعبية العاملية.

ال�سينما في الرفوف 
والأن�سطة

اأ�صحاب دور الن�صر: التنظيم مبهر والإقبال الجماهيري كبير 
معر�س اأربيل الدولي للكتاب 
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اق���ام معر����ض اأربي���ل ال���دويل للكت���اب، بيوم���ه 
اخلام����ض، جل�ش���ة حوارية بعن���وان “التوا�شل 
ب���ني الثقافت���ني العربي���ة والكوردي���ة م���ن اج���ل 
احلوار والتنمي���ة”، كان �شيفيها كل من د.عماد 
جا�شم و اأ.برهم علي، و�شاهم الباحث واملرجم 

خالد جميل حممد، باإدارة وتي�شر اجلل�شة.
وبدوره القى مي�شر اجلل�شة خالد جميل، مقدمة 
عن اجلل�شة، قائ���ال ان “التوا�شل بني الثقافتني 
العربية والكوردية �شرورة ا�شتوجبتها عوامل 
جغرافية، دينية، �شيا�شية اقت�شادية، اجتماعية، 
كم���ا اقت�شتها طبيع���ة اجلوار وحتمي���ة التفاعل 
بني �شعب���ني وجمتمعني ي���كاد ان يكونا �شديدي 
التفاعل فيما بينهما، رغم وجود خ�شو�شية لكل 
جمتمع بينهما من ناحية اللغة والبيئة واملورث 

الثقايف واالجتماعي والتاريخي”.
ث���م ط���رح �ش���وؤال اىل الدكت���ور عم���اد جا�شم “ما 
هي جتلي���ات التوا�شل ب���ني الثقافت���ني العربية 
والكوردية وكيف تقيم عملية التوا�شل بينهم”.
يق���ول د.عم���اد ان “الق�شي���ة اأك���رب م���ن كونه���ا 
مرتبط���ة باملوؤ�ش�ش���ات وامن���ا حتت���اج اىل عمل 
ت�شامن���ي وحقيق���ي ب���ني املجتمع���ني الك���وردي 
والعربي، ويج���ب ان تبداأ هذه اخلطوات بعيدا 
ع���ن توجه���ات احل���راك ال�شيا�شي ال���ذي يتعرث 
ب���ني فرة واأخرى، وكان له���ذا التعرث مردودات 

�شلبية على امل�شتوى الثقايف”.

وي���ردف ان “املثقف���ني من اجلانب���ني، كانت لهم 
خطوات اه���م من احل���راك ال�شيا�ش���ي املتبعرث، 
ال���ذي اعتم���د عل���ى املزاجي���ة الفردي���ة احيان���ا، 
والعم���ل وف���ق مب���داأ الفع���ل ورد الفع���ل، لذل���ك 
وجدنا هن���اك العديد من االحباط���ات بني املركز 

واالقليم”.
ويوا�ش���ل حديث���ه “نح���ن الي���وم ن�شه���د حراكا 
�شعبي���ا ثقافي���ا موج���ه ب�ش���كل عقالين م���ن قبل 
جماع���ات متن���ورة وح���راكات مدني���ة، اذ جن���د 
اليوم العدي���د من دور الن�شر ج���اءت من بغداد، 
حمتفل���ة باملثقف���ني، االك���راد، اإ�شاف���ة اىل قدوم 
العدي���د م���ن باق���ي امل���دن العراقية، حي���ث باتت 
اأربي���ل الت���ي واج���ه جمالي���ة وثقافي���ة حتت�شن 
العدي���د م���ن التجمعات املعرفي���ة، وجتليات هذا 
احل���راك اليوم يكمن بوجود درا�شات وكتب من 

املجتمعني”.
وعن���د �ش���وؤال، اأ.برهم عل���ي عن “ه���ل ا�شتطاع 
التوا�ش���ل بني املجتم���ع الك���وردي والعربي ان 
يحقق احلوار املن�شود واملتاأمل له؟”، اأجاب عن 
ذلك قائ���ال، ان “التوا�شل بينهم���ا غر موجود، 
هن���اك عوائ���ق وم�شاكل ام���ام التوا�ش���ل، وعند 
�شوؤال اأنف�شنا هل نحتاج هذا التوا�شل؟، �شرنى 
انن���ا جني���ب “ب���كل تاأكي���د نحت���اج التوا�شل”، 
م�ش���را اىل ان التوا�ش���ل هو عالق���ة مبنية على 

االخذ والعطاء.
وعن العوائق املعرقلة لهذا التوا�شل، من وجهة 
نظ���ره، يب���ني ان “االحداث ال�شيا�شي���ة ال�شيئة، 

�شاهم���ت ب�شكل كبر يف تدمر ج�شر التوا�شل، 
اإ�شاف���ة اىل وجود تكرب من قبل اجلانب العربي 
جتاه اجلانب الكوردي، يرافقها وجود اخلوف 

الكوردي من املحو”.
وي�شدد عل���ى احلاج���ة “اىل التوا�ش���ل الثقايف 
ب���ني  العالق���ات  ونوط���د  نتح���اور  ان  الأج���ل 

الطرف���ني، اذ ان ال�شعوب التي تلجا اىل احلوار 
ل���ن ت�شط���ر اىل اللج���وء اىل العن���ف وال�شراع 
والن���زاع، ولك���ن ه���ل ن�شتطيع ان نق���ول اننا مل 
نلجاأ اىل العنف او اىل افتعال ال�شراعات؟، بكل 

ا�شف جلاأنا اليه”.
وي�شت���درك بالقول ان “اللغ���ة الكوردية من عام 

1970 اأ�شبحت لغة ر�شمية والقومية الكوردية 
هي قومية ر�شمية، لكن ال�شوؤال يكون ملاذا اللغة 
الكوردي���ة ظل���ت عائقا ام���ام املثق���ف الكوردي، 
وملاذا الكورد يعرفون اللغ���ة العربية ويقروؤون 

العربية وال يوجد العك�ض”.
“هم���وم   وي�شي���ف ان توج���د ب���ني املجتمع���ني 

واه���داف م�شرك���ة، ومن امله���م ان يكون هديف 
كمثقف كوردي ان اع���رف املخزون الثقايف لكل 

ال�شعوب”.
يع���ود احلديث اىل د.عماد، الذي يبني ان املثقف 
العرب���ي ال���ذي ي�شك���ن العا�شم���ة او اأي���ة مدينة 
عراقي���ة اأخرى، ال ميل���ك اأي ا�شتعالء او جتاهل 
لنظ���ره الك���وردي، �ش���وى عائ���ق اللغ���ة ال���ذي 

يتواجد يف اغلب ال�شعوب املتنوعة ثقافيا.
ويتاب���ع حديثه قائال ان “عائ���ق اللغة منعنا من 
التوا�شل املعريف والثقايف احلقيقي مع ال�شعب 
الكوردي، ا�شافة اىل املوؤ�ش�شات االإعالمية التي 
كان���ت تب���ث م���ا يقوله القائ���د ال���ذي يتحدث عن 

القومية العربية، وا�شتمرت اىل �شنوات”.
ويوؤك���د انه���م “ حري�ش���ون ج���دا على م���ا تكتبه 
الثقاف���ة الكوردية وما تدون���ه، بغ�ض النظر عن 
املوؤ�ش�ش���ات الر�شمي���ة وموؤ�ش�شات ال���دول التي 
عان���ت من���ذ �شنوات م���ن غياب بو�شل���ة التعامل 
م���ع ثقافة مع هذا املكون االأ�شا�شي واملهم وكيف 

ممكن ا�شتثماره واإعادة قراءته”.
ويف خت���ام اجلل�شة فتح باب االأ�شئلة للجمهور، 
حي���ث ذكر اأح���د احل�ش���ور، وهو باح���ث نف�شي 
وخمرج م�شرحي طلبا اىل وكيل وزارة الثقافة، 
د.عم���اد جا�ش���م، وق���ال “انن���ا منل���ك م�شروع���ا 
م�شرحي���ا جاهزا، ب���ني اأربيل وبغ���داد مقدم اىل 
وزارة الثقافة، ناأمل ان يكون هناك اهتمام بهذا 
امل�ش���روع ك���ون اإذا عملت ال�شيا�ش���ة على تفريق 

االفراد ف�شيعمل الفن على اإعادة جمعهم”.
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يف اط���ار الندوات الثقافي���ة املقامة يف 
معر����ض اأربي���ل الدويل للكت���اب اأقيمت 
ن���دوة ثقافي���ة بعن���وان »حدي���ث ح���ول 
حرك���ة التنوير يف كرد�شتان« بالتعاون 
م���ع وزارة الثقافة يف اإقلي���م كرد�شتان 

العراق.
و�ش���ارك يف الندوة الكات���ب دانا ع�شكر 
اىل  �شيتط���رق  ان���ه  اىل  اأ�ش���ار  ال���ذي 
التنوي���ري  بالفك���ر  متعلق���ة  موا�شي���ع 
العقيل���ة  اخف���اق  ومراح���ل  الغرب���ي 
الغربي���ة ما بعد مرحل���ة ع�شر النه�شة، 
اأدت اىل ظه���ور  االأم���ور  »ه���ذه  وق���ال 
ح���ركات بربرية يف الغ���رب االمر الذي 

اأدى اىل هزمية احلركات التنويرية«.
النه�ش���ة  ع�ش���ر  ان  بالق���ول  واأ�ش���اف 
ع�ش���ر  الراب���ع  الق���رن  يف  ب���داأ  ال���ذي 
وال���ذي ا�شتم���ر للق���رن ال�شاب���ع ع�ش���ر 
�شه���د تط���ورا كب���را يف الغ���رب ويف 

القرن���ني الثام���ن ع�ش���ر والتا�ش���ع ع�شر 
بداأت العقلي���ة الغربي���ة بالت�شكل. هذه 
احلرك���ة التنويري���ة �شاهم���ت بتطوير 
الغرب االمر الذي تباهى به الغربيون.   
وتعر�ش���ت العقلي���ة لنك�ش���ة يف الغرب 
مما اأدى اىل ظه���ور العديد من عالمات 

اال�شتفهام ب�شاأن اإيديولوجيا الغرب«.

وا�ش���ار اىل ان انه���زام مب���ادئ التنوير 
و�ش���ل اىل قمت���ه يف احل���رب العاملي���ة 
االأوىل التي �شهدت ا�شتخدام الطائرات 
واالأ�شلح���ة الكيماوية للمرة االأوىل يف 
تاري���خ الب�شري���ة وق���ال »ه���ذه احلرب 
ت�شبب���ت يف و�ش���ع الكثر م���ن عالمات 
اال�شتفه���ام ازاء احل���ركات التنويري���ة 

يف  الفال�شف���ة  ب���داأ  حي���ث  الغ���رب  يف 
املاني���ا وفرن�شا با�شتج���واب احلركات 
التنويرية والبحث عن اأ�شباب ف�شلها«. 
وذك���ر ع�شك���ر ان���ه يف مرحل���ة احل���رب 
العاملية الثاني���ة وبعد التدمر  و�شعت 
عقلي���ة الغ���رب حت���ت امل�شاءل���ة وق���ال 
»لكونن���ا نتح���دث  ع���ن ع���دم ا�شتق���رار 
النج���اح  ب���ني  وم���ا  الغربي���ة  النه�ش���ة 
مرحل���ة  ويف  منوذج���ا،  والف�ش���ل 
التنوي���ر الك���ردي تك���ون ه���ذه احلركة 
والثق���ايف  ال�شيا�ش���ي  امل�شت���وى  عل���ى 
واالجتماع���ي للمجمتع الك���ردي فنحن 
المنل���ك تنويريني  ومفكرين او فال�شفة 
او مثقف���ني ذوي نظري���ات عظيمة لذلك 
اثن���اء احل���رب العاملي���ة االوىل  ن�ش���اأت 
احلرك���ة التنويرية لك���ن مل تكن منظمة 
او ذات برنام���ج وا�ش���ح مثل احلركات 
التنويري���ة االخرى وامن���ا كانت حركة 
تطوعي���ة منهم )احمد ب���ك خمتارجاف، 
پرم���رد، جةنك���ى �شائب، م���ال كه وره 
ى كوية( ممك���ن ان ن�شمي هذه املرحلة 
مبرحلة الوع���ظ واالمثال والتو�شيات 
فمث���ال كلن���ا ننظ���ر اىل االمث���ال بانه���ا 
تعمقن���ا  ان  ولك���ن  اجتماعي���ة  ظاه���رة 
فيه���ا فه���ي يف احلقيقة فل�شف���ة من قبل 

اال�شماء التي ذكرتها انفا«.
االربعيني���ات  »بع���د  قائ���ال  واأ�ش���اف 
م���ن الق���رن املا�ش���ي برز مث���ل املفكرين 
احم���د ابراهي���م ورفي���ق حلم���ي وهم���ا 
م���ن املفكري���ن الذي���ن قام���وا بتاأ�شي�ض 
حزب ك���ردي مدين قب���ل تكوين مرحلة 
احل���ركات امل�شلح���ة ور�شالته���م كان���ت 
من خالل الفك���ر التنوي���ري والتثقيفي 
والنا����ض كانوا ين�شم���ون اليه بحفاوة  
ر�شا�ش���ات    اول  اط���الق  م���ع  ولك���ن 
لالح���زاب الكردي���ة و خا�ش���ة الث���ورة 
تنتق���ل  و1962   1961 يف  االيلولي���ة 
اىل  الكردي���ة  التنويري���ة  احلرك���ة 
مرحلته���ا الثالثة وه���ي مرحلة الن�شال  

والكفاح امل�شلح«.

دانا ع�صكر يناق�ض حركة التنوير في كرد�صتان

ت�صوير: محمود روؤوف

الأديب �صلمان كا�صد: يجب اأن ت�صاهم 
الجامعات بترجمة الإبداع الكردي 

 متابعة / المدى

اأو�ش���ح ال�شاع���ر والناقد االكادمي���ي العراقي �شلم���ان كا�شد ان 
»االب���داع ال عالقة له بالدرا�شات االكادميية ويجب ان نفرق بني 
االبداع بو�شفه ابداعا وبني اجلامعة بو�شفها نظاما اكادمييا«. 
م�ش���را اىل ان: »االب���داع ال يلتق���ي م���ع النظ���ام ب���اي �شكل من 
اال�ش���كال باعتب���اره نتاجا متج���ددا والنظام االكادمي���ي ثابت، 

واجلامعة تنفتح على الدرا�شات الثقافية واملعرفة العلمية«. 
وقال االديب كا�شد خالل ح�شوره معر�ض اربيل الدويل للكتاب 
بن�شخت���ه ال� 15: »ح�شب جتربتي الطويلة يف العمل االكادميي 
باجلامع���ات العراقي���ة ودولة االمارات العربي���ة املتحدة، اعتقد 
يف م�شار اجلانب العلمي تقدم اجلامعة اكت�شافا، اما يف املجال 
االدب���ي فمن النادر ان تكون اجلامع���ة م�شاهمة فعلية يف تغير 
ح���ركات الثقافة، ورمبا يك���ون راأيي هذا متطرف���ا.. لناأخذ كبار 
الكتاب يف الع���امل �شارتر وملر وهمنغ���واي، فهم خارج النظام 
اجلامع���ي«. منوه���ا اإىل اأن »النظ���ام االكادمي���ي مين���ح اي�ش���ا 
ان�شباطا معرفيا عاليا خا�شة يف الدرا�شات النقدية ويوؤ�شلها، 
لكنه ال يخلق نظرية نقدية وهذا �شعب احل�شول جدا، اجلامعة 
نظامه���ا تكراري، واالبداع االدبي نظام خارق للتكرار ومتجدد 

والتجديد هو خرق للتكرار«. 
واأك���د االكادمي���ي كا�ش���د، ان: »اجلامع���ة ال ت�شتطي���ع ان تخلق 
م���ن الطال���ب الذي يدر����ض االدب مبدعا اال من ج���ذوره ابداعية 
قب���ل دخوله للجامعة وهوؤالء القل���ة القليلة، انا احتدث االن عن 
الدرا�شات االن�شانية هنا ولي�ض عن الدرا�شات العلمية ال�شرفة، 
اذا كانت لديه جذور ابداعية تتطور يف الدرا�شة االكادميية الن 
املعرفة اال�شافية ت�شقل املوهبة االبداعية وتنميها، لكن اذا جاء 

الطالب بال موهبة فلن يكون اديبا او مبدعا بل يخرج مثلما جاء 
اذا مل يط���ور نف�ش���ه«. منبها اىل انه: »الي���وم وبعد هذه النه�شة 
املعرفية يف العراق، اتوقع، ان هناك طلبة يتابعون ويتطورون 
ثقافي���ا، لنتامل جمهور معر�ض اربيل ال���دويل للكتاب، هناك ما 
ن�شبت���ه %80 م���ن ال�شباب وم���ن كال اجلن�شني يح�شرون من 
اج���ل اقتناء الكتاب وما تقدمه دور الن�ش���ر من موؤلفات ابداعية 
او نقدية ويريد ال�شاب ان يكت�شف ما هو اجلديد وهذا امر رائع 
بالرغم من ان التغير يف جمال االدب بطيء و�شعب وال يحدث 

�شنويا قيا�شا لالخت�شا�شات العلمية التي تتغر با�شتمرار«.
وك�ش���ف ع���ن ان »اجي���ال اخلم�شيني���ات وال�شتيني���ات وحت���ى 
ال�شبعيني���ات، قدم���وا ادب���ا ابداعي���ا عالي���ا ونتاج���ا ادبي���ا على 
م�شتوى متطور �شواء بال�شعر، امثال بدر �شاكر ال�شياب ونازك 
املالئك���ة وعب���د الوه���اب البياتي وكذل���ك يف الق�ش���ة والرواية 
العراقي���ة، لك���ن اليوم هناك �شيء م���ن البذور، ان���ا اتابع واقراأ 
نتاجات ال�شب���اب واجد نتاجات ابداعية رائعة، االبداع مل ميت 
يف الع���راق بل يتج���دد �شواء يف ال�شعر او الق�ش���ة او الرواية، 
فبدر �شاكر ال�شي���اب جدد يف ال�شعر بعد 1400 �شنة من الن�شق 

ال�شعري العربي املعروف«. 
ونب���ه ال�شاع���ر والناق���د �شلم���ان كا�ش���د اىل ان���ه: »يف االب���داع 
الك���وردي يت�ش���در ال�شاع���ر الراح���ل �شرك���و بيه ك����ض امل�شهد 
االبداعي ونحن نعرف نتاجه جيدا ب�شبب ترجمة اعماله، ويف 
ه���ذا املعر�ض هناك تراجم ال باأ����ض بها العمال ابداعية كوردية، 
ونح���ن ما زلنا يف هذا الف�شاء الثقايف ال بد من ا�شتنها�ض دور 
ترجم���ة االدب الك���وردي اىل اللغة العربية  ب�ش���كل وا�شع حتى 
ي�ش���ر امت���زاج �شري���ع وحركة نقدي���ة عربية للنت���اج االبداعي 
الكوردي، يف العام املا�ش���ي عقدت ندوة عن الرجمة يف اقليم 
كورد�شت���ان، وكان املتحدث���ون ك���ورد وايرانيون، ل���و ان هناك 
ترجمة لالبداع الكوردي كنت �شاهمت نقديا يف هذه الندوة«. 

ويف رده ع���ن �ش���وؤال ح���ول دور اجلامع���ات يف ترجم���ة النتاج 
االدب���ي الكوردي للغ���ة العربي���ة، رد قائال: »ه���ذا �شحيح جدا، 
ب���ل ان هذا دور مهم للجامعات، فمهم���ة اجلامعة ال تقدم املعرفة 
فح�ش���ب بل تبن���ي ج�شور م���ن التوا�ش���ل املعريف وه���ذه مهمة 
مب�شتوى النتاج االدبي يف االقل بني الثقافة الكوردية والعربية 
عن طريق ترجمة االدب الكوردي للغة العربية وبالعك�ض فهناك 
نت���اج ادبي كوردي �شاب ومن الرائع جدا ان يجد اديب كوردي 
�ش���اب ق���د مت نقد ن�شه من قبل ناقد عرب���ي وكذلك العربي وهذه 

�شرورة ما دمنا ابناء وطن واحد«.
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ان���ا ول���دت يف حمافظة باب���ل، ه���ذه املدينة كان���ت ذا طابعا 
�شيا�شيا معروفا، فيها كبار ال�شيا�شيني واالدباء والفنانني.

كان اأب���ي �شيا�شي���ا رغ���م ان���ه مل يتعل���م يف املدار����ض ولكنه 
تخ���رج م���ن تكي���ات امل���اليل يف التعل���م الب�شي���ط للق���راءة 
والكتاب���ة، كن���ت �شبي���ا وكان���ت لدين���ا علوة لبي���ع احلبوب 
يف ال�ش���وب ال�شغ���ر م���ن مدين���ة احلل���ة. كان���ت املنا�شر 
ال�شيا�شي���ة ت�ش���ل اىل اأبي با�شتم���رار يف �شتيني���ات القرن 
املا�ش���ي، كنت انا م���ن يقراأ له خفية ه���ذه املنا�شر و�شمعت 
واملنظوم���ة  التح���رر  بالربوليتاري���ا وح���ركات  م���رة  الول 
اال�شراكي���ة واال�شتعمار الغربي، كن���ت اح�شد اخي الكبر 
النه ال مي�شي يف ال�شارع دون ان يحمل كتابا، كنت ات�شفح 
كتب���ه حني ي�شعها على املن�ش���دة يف بيتنا القدمي يف مدينة 
احلل���ة ويف حملة الوردي���ة التي ولدت فيه���ا، معظمها كتب 
فل�شفي���ة وقد تخ�ش����ض يف النهاية يف جم���ال الفل�شفة التي 
در�شه���ا يف االحت���اد ال�شوفيات���ي ويف املاني���ا. يف ال�شاد�ض 
االعدادي انتميت اىل احتاد الطلبة العام عام 1972 وكانت 
رغبت���ي لقراءة الكتب ال ا�شتطيع له���ا �شبطا، قراأت وانا يف 
االعدادي���ة رواي���ات وق�ش�شا كثرة وقد وج���دت عاملي فيها 
ومي���ال �شديدا لكتابة الق�شة الق�ش���رة، قبلت يف الكلية عام 
1973 ويف ظ���ل اجلبهة الوطنية ُخففْت الرقابة على الكتب 
وعل���ى حملة الكت���ب فانغم�شت يف بح���ر الرواية حتى كدت 
اغ���رق في���ه، حتى ان الكثر م���ن ا�شدقائي قال���وا يل ملاذا مل 
تكم���ل درا�شتك يف كلي���ة االداب..؟ كان���ت رغبتي ان اح�شل 
عل���ى �شهادة علمية وانا من املتفوق���ني ت�شاعدين يف التفرغ 
اىل االدب. اأول �شدم���ة ح�شل���ت يل م���ع كت���اب، كن���ت م���ع 
�شدي���ق جنل����ض يف مقهى ع�شر كل ي���وم وكان يرتاد املقهى 
عامل ي�ش���اري �شاعر م�شهور بحفظه م���ا حتتويه الكتب من 
معلومات �شيا�شية واحداث واأ�شعار و�شخو�ض وموا�شيع 
ديني���ة �شادمة، اأ�شار يف احدى جل�شات���ه اىل معلومة دينية 
خط���رة يف ذلك الوقت موجودة يف كتاب )تاريخ احلركات 
الفكري���ة يف اال�شالم للكاتب بنديل ج���وزي( حقيقة مل اتفق 
مع���ه يف البداية لكن���ي وجدت املعلومة حمف���زة يل دفعتني 
للتحق���ق منه���ا، وجدت هذا الكت���اب عن طري���ق ال�شدفة يف 
�ش���ارع املكتبات يف مدينة احللة وا�شريته وذهبت للتحقق 
م���ن هذه املعلومة بعد ان قراأت الكت���اب بدقة فكان كالم هذا 
العام���ل �شحيحا مئة باملئة وهذا م���ا ا�شقط اليقني والهدوء 
يف داخل���ي وبداأت ال�شك يف كل يقينيات احلياة التي فطرنا 
عليه���ا، من ذلك اليوم وحتى ه���ذا اليوم فاأين اتعامل مع اأي 
كت���اب بقد�شية واق���راأه بتمعن الأن احلقيق���ة جتدها مبثوثة 
احيان���ا بني �شط���ور الكلمات او خمفية �شام���رة حتتاج اىل 
التاأم���ل كي ت�شل اليها. الكتاب عندي لي�ض خر جلي�ض فقط 
ب���ل م�شاك�ض عل���ى الدوام ون���د يل يجب ان اك���ون م�شتعدا 
نف�شي���ا ومعرفيا ملنازلته، كل كتب الع���امل احلقيقية ا�شدقاء 
حميم���ني يل واحيان���ا انظ���ر اليه���م بعني الغ���رة واحل�شد، 
ياأخذونن���ي يف كل االجتاه���ات ولكن���ي ابق���ى متيقظ���ا له���م 
وخطوت���ي وايقاعه���ا امتن���ى ان تكونا ر�شينت���ني يحدهما 

االبداع. الكتاب روح املدنية واملعرفة واحل�شارة.

اأنا والكتاب

ت�صوير: محمود روؤوف

 اأربيل / المدى

معار�س الكتب التي تقام �سواء في العراق او 
في اية دولة عربية لم تعد واجهة ثقافية 

فقط بل ا�سبحت واجهة �سياحية وترفيهية 
لجمهورها الخا�س والتي ت�ستقطب جماهير 

مختلفة من مدن مختلفة ودول اأخرى.

ن�ش���ر حاج���ي �شحفي م���ن مدين���ة �شنجار اأ�ش���ار اإىل ان 
املحاف���ل الثقافي���ة مثل معر����ض اربيل للكت���اب هو مكان 
اللتق���اء العراقي���ني م���ن خمتل���ف املحافظ���ات املج���اورة 
الأربي���ل وان ه���ذا االمر ي�ش���كل �شورة مهم���ة على وحدة 
ال�ش���ف بني اأبن���اء الرافدي���ن وبابا لتب���ادل الثقافات بني 

العرب والكرد.
فا�شل عبدالله �شاعر من مدينة اأربيل يف حديث ل�)املدى( 
اأعرب عن �شعادته وهو يرى عودة معر�ض اربيل للكتاب 
م���ن جدي���د بعد ف���رة توق���ف ب�شب���ب جائح���ة كورونا و 
ا�ش���اف ان �شعادته زادت عندما راأى الزائرين ياأتون من 
جمي���ع املحافظ���ات و امل���دن و اكد ان مدين���ة اربيل دائمًا 

حا�شنة لكافة مكونات املجتمع العراقي ب�شكل عام.
املهند����ض عمر نزار الذي قدم من مدينة كركوك اأ�شار اإىل 
ان الن�شاط���ات الثقافية ومنها معر����ض اربيل للكتاب هو 
واجهة �شياحي���ة للمدينة اي�شا ولي����ض حدثا ثقافيا فقط 
وان قدوم���ه اليوم هو من اأجل زيارة املعر�ض مع وجود 

كم هائل من الزوار من خمتلف مدن العراق.

النا�ش���ط امل���دين احم���د حازم م���ن مدينة املو�ش���ل اأكد ان 
معار����ض الكتب �ش���واء يف اربي���ل او بغ���داد او الب�شرة 
متث���ل ا�شتقطاب �شياحي وثقايف اإىل هذه املدن و ان هذا 
االم���ر جي���د و ان���ه يتمنى ان يك���ون مثل هك���ذا حمفل يف 
حمافظة نينوى كل عام من اأجل اأن تكون واجهة �شياحية 
خا�ش���ة اأن مدينة ام الربيعني بحاجة كبرة اإىل ال�شياحة 
و اإع���ادة االنظ���ار اإليه���ا و ان نينوى هي ث���اين اكرب مدن 
الع���راق البد ان يكون لها معر�ض ثقايف كبر، متمنيًا من 
موؤ�ش�ش���ة املدى ان تنظر اإىل ه���ذا االمر يف اإقامة معر�ض 

للكتب يف داخل مدينة املو�شل.

ا�شتاذ املو�شيقى ماجد عبدالرزاق من العا�شمة بغداد 
يف حديث����ه م����ن قل����ب معر�����ض اربي����ل للكتاب ق����ال ان 
مبجرد قدوم����ي لزيارة املعر�ض هي �شياحة باالإ�شافة 
اإىل االطالع على خمتلف الكتب و االإ�شدارات الورقية 
احلديث����ة و انه مواكب على زيارة املعار�ض يف جميع 

املدن التي تقام فيها منها بغداد و الب�شرة اي�شا.
احم����د �شال����ح ال����ذي جاء م����ن مدين����ة تكري����ت لزيارة 
املعر�ض ا�ش����ار اإىل ان تواجد ا�شحاب دور الن�شر يف 
املعر�ض م����ن خمتلف الدول العربي����ة و االأجنبية مثل 
ال�شعودي����ة و فل�شط����ني و االردن و �شوري����ا و لبنان و 

الكوي����ت واي����ران و بريطانيا هو اي�ش����ا �شياحة بحد 
ذاته����ا وي�شاع����د عل����ى حتري����ك االقت�ش����ادي للبالد من 

خالل تواجد الع�شرات من خمتلف اجلن�شيات.
هيث����م جمع����ة �شاحب دار مك����ة للن�شر ق����ال يف حديثه 
ل�)امل����دى( انه زار العديد من املعار�ض مبختلف الدول 
العربي����ة و ان����ه راأى ان ه����ذه الن�شاط����ات هي مل متثل 

فقط واجهة ثقافية بل �شياحية اأي�شًا. 
واأ�ش����اف ان املعار�����ض الثقافي����ة الت����ي تق����ام يف بلده 
م�شر ت�شتقطب املئات من ال�شائحني من خمتلف بقاع 

العامل.

معر�ض اأربيل الدولي للكتاب.. واجهة �صياحية اي�صًا!

 اأربيل / المدى

تق���دم �شركة »اأوبر تك�ش���ي«، احد الرعاة 
ملعر�ض اأربيل ال���دويل للكتاب، خدماتها 
 ٪  ٥٠ اإىل  ت�ش���ل  بخ�شوم���ات  لل���زوار 
للرحلة، بهدف ت�شجيع القراء على زيارة 

املعر�ض.
علي ناج���ي مدير ف���رع ال�شرك���ة مبدينة 
اربي���ل يف ح���وار له مع )امل���دى( او�شح 
ان اوبر تك�ش���ي تاأ�ش�شت يف عام ٢٠١٨ 
عرب تطبي���ق اإلك���روين لت�شهي���ل حركة 
نق���ل املواطنني داخل املدن ولتكون اأكرث 
ام���ان للزبون ك���ون ال�شائق���ني م�شجلني 
ب�ش���كل ر�شمي لدى ال�شركة، وان رحالت 
ال�شرك���ة تت���م متابعته���ا ع���رب اخلارط���ة 

االإلكرونية.
واأ�ش���اف ان اوب���ر تك�ش���ي لديه���ا فروع 
يف ٨ حمافظ���ات ه���ي: اربي���ل وبغداد و 

الب�شرة و الفلوجة و النجف و كربالء.
و يف حدي���ث ع���ن م�شارك���ة ال�شرك���ة يف 
معار����ض الكت���ب اأ�ش���ار ناج���ي ان اوبر 
له���ا ح�ش���ور يف معار����ض  تك�ش���ي كان 
جان���ب  اإىل  بغ���داد  بالعا�شم���ة  الكت���ب 
امل�شارك���ة احلالية ملعر����ض اربيل بهدف 
تق���دمي خدم���ة للمجتم���ع الت���ي ه���ي من 
مبادئ ال�شرك���ة يف دعم احلركة الثقافية 
الذه���اب  عل���ى  املواطن���ني  ت�شجي���ع  و 
ملعر����ض الكتاب مبقابل اأج���ور رمزية و 
اقتن���اء الكتب و معاي�شة اأجواء املعر�ض 
الت���ي ابه���رت جمي���ع احل�ش���ور ب�شب���ب 

ح�شن التنظيم من قبل موؤ�ش�شة املدى.

واأ�ش���اف ان اله���دف االخ���ر لل�شركة هو 
للتعريف بخدماتها اخلا�شة التي ت�شهل 

التنقل على املواطنني.
الرح���الت  ا�شع���ار  ان  ناج���ي  ا�ش���ار  و 
حت�ش���ب من خ���الل الع���داد و الت���ي تبداأ 
مببل���غ ٢٥٠٠ دينار بعد ال���� ٣ كيلو مر 
و ان الزب���ون يح�شل على رحلة جمانية 

عن طري���ق نقاط يت���م جتميعه���ا اذا كان 
ق���د خا����ض ١٠ رح���الت م���ع ال�شركة او 
اق���ل و بح�ش���ب عدد الكيلو م���رات التي 

اجتازها.
ايل جان���ب ذل���ك اك���د ان املعار�ض الكتب 
ه���ي لي�شت واجه���ة ثقافي���ة و ح�شب بل 
انها واجهة �شياحية لكل مدينة يقام فيها 

مثل هك���ذا حمفل و ان التن���وع املوجود 
يف هذا التجم���ع ي�شكل �شورة ح�شارية 

للبالد.
و يف خت���ام حديث���ه اك���د ان اوبر تك�شي 
�شت�شتم���ر يف امل�شارك���ة برعاية املعر�ض 
م�شتقب���اًل، متمنيًا ان يقام املعر�ض كل ٣ 

اأ�شهر و لي�ض مرة واحدة يف ال�شنة.

اأوب�ر ت�ك��ص�ي: خ��ص�وم�ات ك�ب�ي�رة لن�ق�ل ال��زوار 
اإلى معر�ض اأربيل للكتاب
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