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منهاج المعر�ض ليوم الجمعة 12/16

المتحدثونالفعاليةالوقت
مدير 

الجل�سة
الجهة الم�سرفة

الأطفال12:00
مباذا يفكرون ماذا يريدون؟

فخر العكيلي
جمانة �شيف

نايا يا�شر
امري غيث خليل

حممد امل�شطفى ب�شار
ليان عمر اأ�شود

اأ. ن�شرين 
جورج 

ال�شركات الراعية للمعر�ض1:00

UTV
�شركة الروؤيا الفنية 

�شركة �شحر ال�شرق للإنتاج 
الفني

�شركة اوبر تاك�شي

اأ. روؤى خلف

2:00
الثر ال�شو�شيولوجي لظاهرة 

ارتفاع معدلت الطلق يف 
العراق.

د. لهاي عبد احل�شني 
اأ. �شياء ال�شعدي

 د.�شافرة ناجي

اأ. غرام 
الربيعي 

منتدى الثقافة الن�شوية
الحتاد العام للأدباء والكّتاب يف العراق 

انت�شار جبار

3:00
ال�شبيل اإىل جتاوز الو�شع 
الطائفي واملحا�ش�شي يف 

العراق

اأ. غالب ال�شابندر 
اأ. زيد بحر العلوم
د. احمد اإبراهيم 

د. علي الرفيعي
د. حممود علي

د. اأياد العنرب

4:00
�شبكة الإعلم العراقي 

�شبكة الإعلم العراقياأ. يا�شر �شاملد. نبيل جا�شمومفهوم الرتباط بالدولة

المتحدثونالفعاليةالوقت
مدير 

الجل�سة
الجهة الم�سرفة

املنفى من منظور هادي 5:00
العلوي

اأ. ريا�ض النعماين
اأ. عمر العلوي

ن�شاء عراقيات بالأبي�ض 6:00
والأ�شود

اأ. �شمريان مروكل
اأ. �شعاد اجلزائري

اأ. هناء ادور
اأ. �شبيحة �شرب

اأ. �شعاد 
اجلزائري

ظاهرة الن�شر الإلكرتوين 7:00
وم�شتقبل الرواية الورقية

اأ. عبا�ض بي�شون
د. رغد ال�شهيلد. جماهد ابو الهيل

حوار مفتوح عن الثقافة 8:00
اأ. اية من�شورد. احمد فكاك البدراينوهمومها

قراءات �شعرية ومو�شيقى9:00
اأ. �شمرقند اجلابري 

اأ. عمار امل�شعودي 
اأ. خالد احل�شن

اأ. ح�شام 
ال�شراي

 عامر موؤيد 
 ت�سوير: محمود روؤوف

حم���ل الي���وم التا�شع لفعاليات معر����ض العراق الدويل للكت���اب، ان�شطة جديدة 
ب���داأت منذ ال�شباح بتواف���د الزائرين، وتقدمي فعاليات متثيلي���ة للأطفال ف�شل 

عن الر�شم احلّر وعرو�ض دمى الطفال.
وكان هناك حما�شرة للحديث عن »اثر مواقع التوا�شل الجتماعي على العملية 
الرتبوي���ة«، بح�ش���ور وا�شع من طلبة املدار�ض الذين ي���زورون املعر�ض �شباح 
كل ي���وم، حت���دث يف املحا�شرة العمي���د نربا�ض حممد علي مدي���ر ق�شم حماربة 

ال�شائعات يف وزارة الداخلية.
و�شه���د الربنام���ج الرئي�شي للن���دوات يف القاعة الكربى، جل�ش���ة بعنوان: »اىل 
اأي���ن ايتها الق�شي���دة؟.. حديث ال�شرية وال�شعر« �شارك فيه���ا ال�شاعر والروائي 

اللبناين عبا�ض بي�شون وال�شاعر د. علي جعفر العلق.
وبعده���ا اقيم���ت ندوة حول »كام���ل �شياع مفك���را.. اليوتيوبيا معي���ارا نقديا«، 
�شاه���م فيها الباح���ث ناجح املعم���وري والناقد علي الفواز، وه���ي من ن�شاطات 

منرب العقل يف احتاد الدباء والكتاب.
واقيمت ع�شرا ندوة حول »الطباعة يف ملف البي�ض وال�شود«، �شيفت الكاتب 
د. جم���ال العتاب���ي والباح���ث زي���ن النق�شبندي، نوق�ش���ت فيها اهمي���ة الطباعة 
وامكانية تعزيز دورها حمليا، ف�شل عن ا�شتذكار ملراحل الطباعة يف العراق.

وكان هن���اك حدي���ث مع زهرة الكيلين – مدير ع���ام ال�شواق املركزية وحديث 
ع���ن ا�شواق النا����ض.. ا�شتثمار يف فر�ش���ة �شعبة، وتلتها ن���دوة بعنوان هادي 
العل���وي و�شيخه املعري حتدث فيها د.مكي نومان والناقد علي الفواز وادارها 

الباحث د.احمد الظفريي. 
وختامها م�شك كان مع ام�شية غنائية ملعهد الدرا�شات املو�شيقية، بح�شور غفري 

من العوائل العراقية التي ختمت يوم معر�ض املفكر هادي العلوي. 

 ب�سام عبد الرزاق

�شيفت القاعة الكربى يف معر�ض العراق الدويل 
للكتاب ندوة حول »الزمات ال�شيا�شية وتاأثريها 
على البنك املركزي« حت���دث فيها م�شت�شار البنك 
املرك���زي العراق���ي اح�ش���ان �شم���ران اليا�ش���ري، 

وادارها العلمي عماد اخلفاجي.
وق���ال اليا�ش���ري يف بداي���ة حديث���ه ان »ناف���ذة 
بي���ع العملة مل تع���د مزادا، وله���ا اليوم جمموعة 
م���ن الوظائف من بينه���ا حتقيق ا�شتق���رار �شعر 
ال�ش���رف، والوظيف���ة الخ���رى املهمة ه���ي تلبية 
متطلب���ات التج���ارة اخلارجي���ة، ك���ون القط���اع 

احلقيق���ي لدينا يف الع���راق مل ينه�ض لغاية الآن 
وعان���ى م���ن م�ش���اكل من���ذ الثمانيني���ات ودخول 

العراق يف احلرب«.
وذك���ر ان »قط���اع النت���اج احلقيق���ي خ���رج ع���ن 
اىل  ال�شب���اب  ترحي���ل  اول  لأ�شب���اب؛  اخلدم���ة 
�شاح���ات القتال، واملناف�شة مع املنتوج الجنبي، 
ثم خي���ارات دول اجل���وار لبيع منجاته���ا علينا، 
عطلت كل فر����ض منو القط���اع احلقيقي، ونحن 
الن امام م�شكلة عنوانها: عجز القطاع احلقيقي 
ع���ن تلبي���ة متطلب���ات ال�ش���وق، وه���ذا يعن���ي ان 
النا�ض متتلك الموال ول ت�شتطيع �شراء ال�شلعة 

املحلية، وهذا المر لي�ض مفرحا لنا«.

انن���ا  نفرت����ض  »ل���و  ان���ه  اليا�ش���ري  وا�ش���اف 
الي���وم اوقفن���ا نافذة بي���ع العملة كخي���ار وطني 
�شرتاتيج���ي، معن���اه وزارة املالي���ة �شوف تبيع 
النفط يف اخلارج وحت���ول العائدات اىل دولر 
وتطل���ب م���ن البن���ك املرك���زي ان يعطيه���ا عملة 
الدينار لن النفاق الوطني احلكومي بالدينار، 
واذا مل امتل���ك دينار يعي���ده ايل ال�شوق، معناه 
ان البن���ك �ش���وف ي�شتمر ب�شكل �شه���ري بطباعة 
العملة املحلية وت�شل �شنويا اىل 100 تريليون 
دين���ار، ووحدها نافذة بي���ع العملة حتافظ على 

هذه العملية«.
وتابع انه “يف العراق نظام املعلومات الوطني 

�شعيف جدا، ومقتل القطاع املايل والقت�شادي 
ال�شريبي���ة والكمركي���ة،  املناف���ذ وال�شلط���ة  يف 
والآن م���ن ب���ني كل ما موج���ود اين ه���و النتاج 
العراق���ي؟ ل يوج���د، كل���ه م�شت���ورد، واق���ل م���ن 
امل�شت���ورد فق���ط مي���ر عل���ى ال�شلطة  م���ن   15%
الكمركي���ة، وتتنوع طرق اخف���اء ومترير ال�شلع 
الت���ي تاأت���ي اىل الع���راق”، مبين���ا ان���ه “�شاألن���ا 
�شندوق النقد الدويل حول العلقة بني مبيعات 
البنك م���ن خ���لل الناف���ذة وال�شل���ع امل�شتوردة، 
وعمل �شندوق النقد م���ع دول اجلوار واظهرت 
النتائ���ج ان ناف���ذة بي���ع العمل���ة تلب���ي متطلبات 
ال�شت���رياد ال�شلع���ي بن�شب���ة %87، وخدم���ات 

اخرى غري مرئية، ومنها النظمة امل�شرفية على 
�شبيل املثال”.

وذك���ر اليا�ش���ري ان “م�شكلتن���ا يف الكم���ارك ان 
ادخ���ال الب�شائع مير باأكرث م���ن عملية، العملية 
الوىل تتم باإدخال اربع���ة كونتيرنات ويرت�شم 
يت���م  ان  ب���دل  ان���ه  كونتي���رن واح���د، والثاني���ة 
تر�شيم���ه على انه م�شروب���ات كحولية ي�شجلوه 
بعناوي���ن اخ���رى كامل�شاح���ف التي ه���ي معفاة 
م���ن ال�شريب���ة، وهناك اي�شا مناف���ذ غري ر�شمية 
تبداأ من التهريب على البغال و�شول اىل انواع 
التهريب الخ���رى، ونحن ك�شلط���ة نقدية نعتقد 
ان���ه يج���ب ان يك���ون الر�ش���م الكمركي ه���و دالة 

ملبيعات نافذة العملة”.
واو�ش���ح ان “عملي���ة غ�شي���ل الم���وال جت���ري 
بالدين���ار ولي����ض بال���دولر، كون ال���دولر عائد 
للبنك املركزي ومي���ر بالنظام امل�شريف العاملي، 
والبنك املركزي ل ميتل���ك دولر، وحني يطالبنا 
اح���د امل�ش���ارف بتحوي���ل مبل���غ 7 مليني دولر 
للزبائ���ن، عل���ى �شبي���ل املثال م�ش���رف يف عمان 
واخ���ر يف ابو ظبي، نحن نق���وم با�شتلم املبلغ 
بالدين���ار ونوعز للبن���ك الفي���درايل الحتياطي 
المريك���ي بتحوي���ل ه���ذا املبل���غ للم�شتفيدي���ن 
بفح����ض  يق���وم  م���ن  ه���و  الفي���درايل  والبن���ك 

الجراءات”.

ندوة حول الأزمات ال�سيا�سية وتاأثيرها على البنك المركزي

م�ضت�ضار البنك: مقتل القطاع المالي واالقت�ضادي في المنافذ وال�ضلطة ال�ضريبية والكمركية

ندوات وتواقيع كتب واأم�سية �سعرية

معر�ض الكتاب ي�ضتذكر كامل �ضياع المفكر والمثقف الوطني
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ب�سام عبد الرزاق
ت�سوير: محمود روؤوف

اق���ام الحت���اد الع���ام للأدب���اء والكت���اب يف 
العراق، �شمن م�شاركت���ه يف ندوات معر�ض 
الع���راق الدويل للكتاب ن���دوة بعنوان »كامل 
�شي���اع مفك���را.. اليوتوبي���ا معي���ارا نقدي���ا«، 
�شاهم فيها الباح���ث ناجح املعموري والناقد 
عل���ي الفواز، فيم���ا اداره���ا الناق���د د. جا�شم 

حممد ج�شام.
الباح���ث ناجح املعم���وري ذك���ر يف مداخلته 
ان »ح�ش���ور كامل �شي���اع �شيبداأ ه���ذا امل�شاء 
وما حتق���ق له �شابقا كان���ت جل�شات �شداقية 
فق���ط، وقد نبهت كثريا اىل �شرورة الهتمام 
والتوج���ه نح���و كام���ل �شياع بو�شف���ه مفكرا 
وناقدا ت�شكيليا للحرك���ة الت�شكيلية العاملية، 
ولكنن���ا م���ن خ���لل من���رب العق���ل يف احت���اد 
الدباء والكتاب اقرتحنا على موؤ�ش�شة املدى 
ان تك���ون خم�ش�شة عن كام���ل �شياع بو�شفه 

مفكرا نقديا«.
وا�ش���اف املعم���وري ان »كامل �شي���اع مل يبداأ 
ب�ش���كل مفاج���ئ و�شري���ع ه���ذا م���ا تب���دى يل 
عندما قراأت ر�شالة املاج�شتري عن اليوتوبيا 
وج���دت ان كام���ل �شي���اع ا�شتف���اد كث���ريا من 
املفك���ر والفيل�ش���وف ب���ول ريك���ور يف كتابه 
املو�شوع���ي ع���ن اليديولوجي���ا واليوتوبيا 
وكانت ا�شتفادة كامل �شياع وا�شحة من هذا 

املفكر«.
وتاب���ع ان »اليوتوبيا مثلما ا�شار كامل �شياع 
اىل انه���ا املتجاورة بالكامل م���ع ال�شطورة، 
واحلقيقة ه���ذه وردت لها ا�ش���ارة يف العديد 

من الدرا�شات الثقافية التي نبهت اىل العلقة 
املتجاورة بني اليوتوبيا وال�شطورة ب�شبب 
ا�شا�ش���ي ووجي���ه ان ال�شط���ورة ه���ي قي���م 
حياتية ينتجها العق���ل الن�شاين واليوتوبيا 
اي�شا جمموعة م���ن القيم واملفاهيم والفكار 
الت���ي يذهب اليها الف���راد واجلماعات، ومن 
هنا متظهرت اليوتوبيا يف كتاب كامل �شياع 

متجاورة بالكامل مع ال�شطورة«.
وذك���ر ان »كام���ل �شي���اع ا�ش���ار ب�ش���يء م���ن 
الي�ش���اح اىل ان اليوتوبي���ا ه���و امل�شطل���ح 
م���رة  لأول  مانه���امي  كارل  ل���ه  ا�ش���ار  ال���ذي 
حت���ى ب���ول ريكور وم���ر م���رورا �شريعا على 
مانه���امي وه���و واحد م���ن اهم واب���رز علماء 
الجتم���اع والذي ذهب نح���و اليوتوبيا لكنه 

مل يغفل اليديولوجيا ب�شكل وا�شح وكامل، 
ومع���روف بان نتائج عل���م الجتماع دائما ما 
تفكر بان الفكار والقي���م واملفاهيم هي نتاج 
�شردي���ات التاري���خ، اي مبعن���ى ان التاري���خ 
ه���و جمموع���ة من الوقائ���ع والح���داث التي 
تتمظه���ر يف حلظ���ة م���ن اللحظ���ات ويحاول 
م���ن  اك���رث  للق���رتاب  واجلماع���ات  الف���راد 

ه���ذه ال�شردي���ات املتخيل���ة، لتذه���ب باجتاه 
م�شاع���ي التو�ش���ل م���ن النج���اح بام�ش���اك ما 

يعني اجلماهري على احلياة وعلى دفع ما هو 
موجود بالعلق���ات الجتماعية نحو التجدد 

وال�شريورة«.
من جانبه قال الناقد علي الفواز ان “احلديث 
عن كام���ل �شياع يحت���اج اىل مقدمات وا�شن 
ان الكتاب���ة ع���ن اليوتوبي���ا بو�شفه���ا معيارا 
معرفي���ا ونقدي���ا رمب���ا ه���ي تتوي���ج ملرحل���ة 
وتاري���خ مهم م���ن التاأ�شي���لت الثقافية التي 

�شعى كامل �شياع اىل تاأ�شي�شها”.
وبني الفواز ان “ابرز هذه املقدمات ان كامل 
�شياع امن���وذج للمثقف الع�شوي الذي يدرك 
م�شوؤولياته الثقافية والجتماعية والن�شالية 
وحتى القيادي���ة مبعناها امل�شوؤول والنقدي، 
ه���ذا التو�شيف هو الذي دع���اه اىل ان يغذي 
معرفت���ه وخطابه وفكره بكل م���ا ميكن، لكي 
يجع���ل من ه���ذه امل�شوؤولي���ة الع�شوية فاعلة 
وحقيقي���ة، واي�شا هذه امل�شوؤولية جعلت من 
كام���ل �شياع ان ين���زع باجتاه تنمي���ة الفكرة 
العقلني���ة او المي���ان بالعق���ل بو�شف���ه قوة 
موجه���ة للنقد ومع���ززة ومث���رية وفاعلة يف 

انتاج ال�شئلة التي تخ�ض العقل”.
واو�ش���ح انه “لذلك داأب كامل �شياع مبراحل 
مبك���رة عل���ى ق���راءة امل���وروث ال�شلمي من 
وجهة نظ���ر نقدية وه���ذه الق���راءة املفتوحة 
للم���وروث ال�شلم���ي ق���ارب م���ن خللها نقد 
مفاهي���م تدخ���ل يف �شل���ب العم���ل املوؤ�ش�شي 
واخلط���اب ال�شلم���ي، وح���اول ان ي�شتغ���ل 
عل���ى الن����ض الق���راآين، وح���اول ان يكت�شف 
من خلله الكث���ري من التلم�ش���ات واملقاربات 
التي ميكن ان تدخل يف التو�شيف الجرائي 

والع�شوي ملفهوم العقل«.

 م�سطفى وحدان
ت�سوير: محمود روؤوف

عل���ى  قاع���ة معر����ض الع���راق ال���دويل 
للكت���اب اقيمت ندوة بعن���وان )اىل اين 
ايتها الق�شيدة � حديث ال�شرية وال�شعر 

( قدمه���ا ال�شاعر عماد جبار وا�شت�شاف 
كل م���ن ال�شاعر جعفر الع���لق وال�شاعر 
اللبناين عبا�ض بي�شون، بداأت اجلل�شة 
بالحتف���اء بال�شاعر العراقي علي جعفر 
الع���لق وكتاب���ه الخري )اىل اي���ن ايتها 
الق�شيدة( وال���ذي �شدر موؤخرًا عن دار 

ال�ش���وؤون الثقافي���ة، وحت���دث فيها علي 
جعف���ر الع���لق ع���ن مفه���وم ال�شرية يف 

كونها حياة م�شتعادة.
وقال ال�شاعر العلق ان ما مييز �شريته 
ه���ذه ان له���ا لغ���ة خا�ش���ة متيزه���ا ع���ن 
الكث���ري م���ن ال�شري الت���ي كتب���ت والتي 

فيه���ا  يك���ن ف�شله���م  اخ���رون مل  كتبه���ا 
�ش���وى �ش���رد الح���داث بلغ���ة ق���د تكون 
نا�شف���ة وحيادية ف�شًل ع���ن ذلك ان هذه 
ال�شرية ع�شقت بني ال�شعر وال�شرد وقراأ 
ال�شاعر علي جعفر العلق جمموعة من 

ن�شو�ض الكتاب.
بعد ذلك  ق���راأ ال�شاع���ر اللبناين ق�شيدة 
وحت���دث  بيزنط���ة(  )مل���وك  بعن���وان 
ال�شاع���ر عل���ي جعف���ر العلق ع���ن ايقاع 
ال�شعر يف ق�شائده فيما حتدث بي�شون 
ع���ن  ق�شي���دة الن���رث قائ���ل ان »ق�شيدة 
النرث ه���ي جمع ب���ني الق�شي���دة والنرث 
وم���ن ال�شي���ئ ان جنع���ل منه���ا مقابل���ة 
لق�شيدة ال���وزن ومناف�شة له���ا، ق�شيدة 
ال�شع���ر تبق���ى يف كونها ق�شي���دة �شعر، 
وق�شيدة الن���رث تبقى يف كونها ق�شيدة 
نرث مبعن���ى كونه���ا ق�شي���دة تبحث يف 
النرث �شعرية ويف ال�شعر نرثية ويجب 
ان تك���ون حت���ى يف التنظ���ري خمتلف���ة 
عن ق�شي���دة ال�شعر لأن ق�شي���دة الوزن 
تنّظ���ر بو�شفه���ا م���دح وغن���اء، عك����ض 
ق�شي���دة الن���رث بو�شفه���ا ق�شي���دة نفي 
واعرتا�ض«. واختتم���ت الندوة بقراءة 
ال�شاع���ر عل���ي جعف���ر الع���لق لق�شي���دة 

)معجزة الليل(. 

تبارك عبد المجيد
ت�سوير: محمود روؤوف

�سجل معر�ض العراق الدولي 
للكتاب ح�سورا ملفتا لمجموعة من 
الأكاديميين، الذين يتجولون بين 

اروقته، باحثين عن مقتنياتهم 
العلمية الخا�سة، في رفوف كتب 

دور الن�سر التي يحت�سنها المعر�ض 
واي�سا بع�سهم قرر جلب طالبه 

معه. 
ويذك���ر الأكادمي���ي، خليف���ة التميم���ي ل�)املدى(، 
ان »الع���راق �شه���د بعد التغي���ري احلا�شل يف عام 
2003، نقل���ة نوعي���ة يف حي���اة العراق���ي، حيث 
انتق���ل من الجتاه الدب���ي اىل العلمي وما ا�شهم 

يف ذلك تنوع الدور الطابعة للكتب«. 
وين���وه يف حديثه مع )امل���دى(، اىل ان »ح�شور 
الأكادميي���ني مهم جدا، ك���ون العلم متغري ومبني 
عل���ى طواب���ق، يختل���ف ع���ن الدب ال���ذي يكون 

امت���دادا افقي���ا، مثلم���ا حني ان ينتق���ل من مذهب 
اىل مذه���ب«، م�شيف���ا ان »احلي���اة ت�ش���ري مبب���داأ 
علمي، وهذا ما يجعل هناك اأهمية يف ان يتوجه 
الأكادمييون لهذا العلم املوجود اليوم يف اأروقة 

معر�ض العراق الدويل للكتاب«.
ب���ني التميم���ي ان���ه ق���د وجد م���ا كان يبح���ث عنه 
م���ن م�شادر علمي���ة، ويذكر ب�شاأن ذل���ك ان »هناك 
كت���ب ودرا�شات وبحوث خمتلف���ة وجدتها داخل 

املعر����ض، خا�ش���ة احلديث���ة منها«، لفت���ا اىل ان 
»املعر�ض كالقرية ال�شغرية التي ت�شتطيع اإيجاد 
فيها ما ترغب من م�شادر وكتب �شواء يف املجال 

العلمي والدبي«.
جا�ش���م،  ثام���ر  دكت���ور،  م�شاع���د  الأ�شت���اذ  ام���ا 
فيق���ول »جئنا اليوم بوف���د يت�شمن جمموعة من 
التدري�شي���ني وط���لب كلي���ة ال�ش���راء اجلامعة«، 
م�شيف���ا »لحظن���ا وجود الكثري م���ن امل�شادر يف 
تخ�ش�ض القانون بجمي���ع ا�شنافه«. وي�شار اىل 

انه اأكادميي يف جمال القانون.
ويكم����ل حديث����ه قائ����ل ان »هناك م�ش����ادر كثرية 
ن�ش����ر  دور  ويف  عدن����ان  دار  يف  وجدناه����ا 
م�شرية، حتديدا يف نخ�ش�ض القانون اجلنائي 

واملدين«.
�ش���رورة،  الأكادميي���ني  “وج���ود  ان  ويعت���رب 
متنحهم فر�شة للطلع ومعرفة اخر ال�شدارات 
يف جم���ال تخ�ش�شاتهم، اإ�شافة اىل انه يتيح لهم 
اللق���اء والدخ���ول يف نقا�ش���ات علمي���ة م���ع بقية 

الأكادمييني«.
ويف خت���ام احلديث، يذك���ر ان “املهرجان يعترب 
تظاهرة فنية رائعة وراقية ت�شمل تنوعا يف كافة 
املجالت، وه���ذا يعترب نوعا من التلقي الثقايف 
والفني بني حمافظات العراق والدول العربية”.

عامر موؤيد

ت�شارك دار اجلمل يف معر�ض العراق الدويل للكتاب، 
با�شداراتها اجلديدة ا�شاف���ة اىل ا�شداراتها ال�شابقة 
والتي تتنوع يف جوانب عدة، جعلت القارئ العراقي 
ي�شعه���ا يف مقدمة الدور التي يبح���ث فيها عن الكتاب 

القيم. 
واجلم���ل الت���ي تتواج���د يف و�ش���ط معر����ض الكتاب، 
تنوع���ت ا�شداراته���ا اجلدي���دة يف جوان���ب عدة حيث 
كتاب »الر�شائل« لنط���وان ت�شيخوف وترجمه خريي 
ال�شام���ن وت�شغ���ل ترجم���ات ت�شيخ���وف اح���دى اكرب 
م�شاح���ات ادب املرا�ش���لت الرو�ش���ي والعاملي ومتثل 
�شكل فري���دا من ال�ش���رد الوثائقي املقت�ش���ب ملجريات 

حياة الكاتب وم�شارات ابداعه. 
وكذل���ك �شدر عن اجلم���ل ويف الر�شائ���ل اي�شا ل�شارل 
بولدير وترجمة �شحر �شتالة ومراجعة �شالح ال�شمر 
وفي���ه »كل نا�شر للمرا�شلت ينزع اىل ان ي�شبح كاتب 
�ش���رية ويدافع ع���ن م�شاحله م�شتخف���ا مب�شالح غريه 
ه���ل نحن جم���ربون هنا لكي ندرك ف���رادة هذا الكتاب، 
عل���ى ال�شع���ي اول اىل الك�شف عن اجلوان���ب ال�شلبية 

فيه؟«. 
ول�شدر الدي���ن ال�شريازي �ش���درت جمموعة الر�شائل 

الفل�شفي���ة “ات�ش���اف املاهي���ة بالوج���ود، الت�شخ����ض، 
�شريان الوج���ود، اجوبة امل�شائل، �شواه���د الربوبية، 
امل���زاج”، ومن الكتاب “لمعنى لكون ال�شيء موجودا 
يف ظ���رف ال ات�شاف���ه به يف ذلك الظ���رف ل يف ظرف 
اخ���ر كما ل معنى لكون “زي���د ابي�ض” يف اخلارج ال 

ثبوت البيا�ض له«. 
وليلي���ا بار�شينان���ا “مطران ن�شيب���ني” كتاب املعونة 
عل���ى دف���ة الهم يلي���ه كتاب حكاي���ات لقم���ان “املو�شوم 
بامثال ومعاين لقمان احلكيم” وقام بتحقيقهما حممد 
م�شطف���ى اجلارو����ض، والكتاب ه���و عبارة ع���ن تاأقلم 

اخلطاب العربي امل�شيحي يف ظل احلكم ال�شلمي.
واىل الرواي���ة وع���ن ترجم���ة خلالد اجلبيل���ي �شدرت 
رواي���ة ال�شح���راء وبذرته���ا خلورخ���ي ب���ارون بييزا 
وهي رواية كل�شيكية ارجنتينية حديثة غري مكت�شفة 
ت�شتند اىل ق�شة حي���اة راوؤول بارون بييزا “�شيا�شي 
ث���ري وكاتب �شي���ئ ال�شمعة” وزوجت���ه روزا كلتويلد 

�شاباتيني املاأ�شاوية. 
ويف الرواية اي�ش���ا، �شدرت “امل” جليلبري �شينويه 
وترجمها �شالح ال�شمر ومنها “كل �شيء بداأ منذ زمن 
طويل، كان رجال ون�شاء واطفال قد انطلقوا من بعيد 
و�شاروا حتى البحر عندما و�شلوا اىل ال�شاطئ الخر 

اكت�شفوا منبهرين حيوانات ونباتات وفرية.

في معر�ض الكتاب.. كامل �سياع مفكراً

المعموري: �ضرورة االهتمام والتوجه نحو �ضياع بو�ضفه مفكرًا وناقدًا ت�ضكيليًا
الفـــــواز: �ضياع فاعل في انتاج االأ�ضئلة التي تخ�ض العقل

الَجمل بعناوينها الجديدة حديث ال�ضيرة وال�ضعر  بوجود بي�ضون والعالق 
 في معر�ض الكتاب 

اأكاديميون بين االأ�ضود واالأبي�ض 
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 زين يو�سف
ت�سوير: محمود روؤوف

للف���ن ح�ش���ة من ن���دوات معر����ض العراق 
للكت���اب حي���ث عق���دت ه���ذه امل���رة ن���دوة 
بعن���وان »مقام���ات الف���ن يف جراماف���ون 
البي����ض وال�شود« حتدث فيه���ا الدكتور 
عبد الل���ه امل�شهداين والباح���ث املو�شيقي 
طه غري���ب والباحث املو�شيق���ي املخت�ض 
وادار  �شاك���ر  حي���در  العراق���ي  بالغن���اء 

اجلل�شة العلمي رفعت عبد الرزاق.
حت���دث مدي���ر اجلل�ش���ة ع���ن زم���ن العراق 
املو�شيق���ى  ان  �ش���ك  »ل  قائ���ل  اجلمي���ل 
الرتاثي���ة العراقي���ة التي تق���دم كثريا اىل 
النا����ض ه���ي مو�ش���ع اعج���اب امل�شتمعني 
له���ا ول�شيما من طبق���ة ال�شباب العراقيني 
رغم املوجة العارمة من الغاين ال�شاخبة 
الت���ي متي���ز الغني���ة ال�شبابي���ة احلديث���ة 
ولك���ن القب���ال عل���ى �شم���اع اغ���اين املقام 

اجلميلة ظاهرة ملفتة ميكن التنبه لها«.
وعن اأ�شل املقام العراقي وم�شاكله حتدث 
امل�شه���داين قائ���ل »يف ال�شا����ض الغني���ة 

البغدادي���ة مل تك���ن موج���ودة يف الع���راق 
لغاي���ة ع���ام 1929 امن���ا كان هن���اك املقام 
العراق���ي، قراءة هيكلي���ات املقام العراقية 
و«الب�شت���ه«، والب�شت���ه عب���ارة ع���ن ايجاد 
مذهب بلحن معني وباقي الغ�شان عبارة 
عن دارمي���ات، اذن يف ع���ام 1929 عندما 
فكرت املطربة �شليمة با�شا مراد واو�شلت 
لل�شت���اذ القبنجي فك���رة ان هذه الب�شتات 
مل تعد مهم���ة لدى احل�ش���ور وامل�شتمعني 

وعليه وجدت �شيغة الغنية«.

وبني ان »الغنية البغدادية التي اعُتمدت 
والت���ي اوجده���ا �شال���ح الكويت���ي كانت 
م���ن اج���ل تروي����ض اذان امل�شتم���ع ع���ن 
طريق املقام العراقي وب���داأ المر باغاين 
»كلبك �شخر جلم���ود ما حن عليه، خدري 
اجلاي خدري، ويا نبعة الريحان«، وقال 
الكويتي يف وقتها انه الف بع�ض الغاين 
الب�شيطة من اجل النتق���ال بامل�شتمع من 

الغاين الب�شيطة اىل املركبة«.
وع���ن تاأ�شي����ض الغني���ة العراقية حتدث 

ع���ن  »احلدي���ث  ان  ذاك���را  �شاك���ر  حي���در 
الغنية العراقية ب���كل تفا�شيلها من مقام 
واأغني���ة بغدادية واأط���وار ريفية واملربع 
والغن���اء الب���دوي هو عبارة ع���ن ق�ش�ض 
مازلنا نقراأها ون�شتفيد من هوؤلء النا�ض 

الذين �شنعوا لنا اجلمال الغنائي«.
واأ�ش���اف »لبد من ان ن�شتذكر املل عثمان 
املو�شل���ي الذي يع���د املوؤ�ش����ض احلقيقي 
للغني���ة العراقي���ة، حي���ث عندم���ا نذك���ر 
اغنية »زوروا قرب احلبي���ب مرة« واي�شا 

»ا�شك���ر ب�شام���ه«، تل���ك العم���ال مازال���ت 
يف ذاك���رة الفرد العراق���ي والعربي وهذا 
الرجل يجب ان يكون له متثال يف مدينة 
بغ���داد«، كون���ه م���ن ال�شماء املهم���ة التي 
يعلم بقيمته���ا املتذوق العراق���ي واملثقف 

املو�شيقي«.
طه �شبيب قدم منوذجا م���ن املقام العراقي 
بالق���ول  ذل���ك  ع���ن  وحت���دث  للح�ش���ور 
ان »الغني���ة العراقي���ة �شابق���ا كان���ت له���ا 
موا�شف���ات واي م�شتم���ع يتع���رف عليه���ا 
ب�شهولة من خ���لل هذه املوا�شفات، وعلى 
�شبي���ل املث���ال ف���ان الغني���ة املو�شلي���ة لها 
خ�شو�شي���ة كذا المر م���ع الغنية الريفية 
والغني���ة البغدادي���ة لن كلمه���ا وايقاعها 

بغدادي«.
وذك���ر ان »الغ���اين كانت ت���وؤرخ لحداث 
كبرية ومهمة خ�شو�شا يف حياة النا�ض، 
وعل���ى �شبيل املث���ال اأرخ���ت لل�شراع بني 
الدب���اء يف ذلك الوق���ت من خلل الغاين 
ومثال ذلك »بنيه بت بيوت ك�شت �شعرها 
على املودة مت�شي دلوع وعافت �شرتها«، 

وغريها الكثري من المثلة«.

 نباأ م�سرق

مل يقت�ش���ر معر�ض العراق ال���دويل للكتاب الذي تقيمه موؤ�ش�شة 
امل���دى، على ن�ش���ر الثقافة والقراءة وحب املعرف���ة، ولكن �شاهم 
ب�ش���ورة او باخ���رى يف خلق الوحدة العربية ع���رب دور الن�شر 

امل�شاركة.
معر�ض العراق الدويل كما و�شفة بع�ض الزائرين » قمة م�شغرة 
للع���امل«، يطلع الدول العربية على واقع العراق احلقيقي املحب 

للحياة والثقافة، ويفتح ابواب ال�شياحة والزيارات للعراق.
“بغ���داد رائع���ة وحتتاج ري�شة فنان فق���ط« هكذا قال يا�شر ابو 

عوف من م�شر بعد جولته يف بغداد والكرادة خ�شو�شا«.
ابو عوف قال ل�)املدى(،اإن »ال�شعب امل�شري والعراقي متقاربني 
جدا يف الفكار، ومتنيت زي���ارة العراق زيارة �شخ�شية، وكاأن 
وجودي خلل ايام املعر�ض مع املثقفني والكتاب اعطى الزيارة 

طابعا جماليا اكرث«.
وب���ني ان »الجواء يف بغ���داد ممتعة والبلد فيها عبق احل�شارة 
والتاريخ وجتولت يف �ش���ارع ابو نوا�ض، واملتنبي، والكرادة، 
وتذوق���ت الكل العراقي، الكباب وامل�شك���وف«، مبينا ان »بغداد 

رائعة وحتتاج اىل مل�شة فنان فقط«.
وا�شاف ان » تنظيم وجتهيز معر�ض العراق الدويل للكتاب كان 
ف���وق املمتاز ونقل �ش���ورة رائعة عن ح�شارة الع���راق وثقافته 

الفنية والعلمية يف كافة املجالت«.
وتع���رف العرب من خلل معر�ض الع���راق الدويل على الكلت 

العراقية واملعامل واللوحات املوجودة يف بغداد.
حمم���د مرجتى من الكوي���ت، دار ذات ال�شل�شل، ق���ال ل�)املدى(، 
»اغل���ب ال�شباح نق�شيه يف املعر����ض ولكن �شاهدت ليايل بغداد 

الرائعة«.
وحتدث مرجتى عن الماكن التي زارها يف بغداد قائل »جتولت 
م���ع ا�شدقائي العراقي���ني لتجرب���ة الكلت العراقي���ة واملطاعم 
امل�شهورة هنا«، مبينا ان »العراق رائع ويحتاج الهتمام فقط«.
واكمل حديثه ع���ن بغداد بالقول »زرت �ش���ارع املتنبي وعرفني 
بغ���داد  يف  معروف���ة  و�شخ�شي���ات  تفا�شي���ل  عل���ى  ا�شدقائ���ي 

وتفا�شيل اللوحات والتماثيل واملعامل املوجودة«.
وا�ش���ار اىل ان »ال�شع���ب العراقي حمب للكت���ب والقراءة ب�شكل 
متن���وع �ش���واء الكت���ب العلمي���ة والتاريخية والكت���ب الرو�شية 
ال�شل�ش���ل  ذات  »دار  ان  اىل  م�ش���ريا  ال�شعبي���ة«،  واحلكاي���ات 
م���ن الكويت اجرت خ�شم���ا  % 50 على الكتب م���ن اجل اي�شال 
الكتاب اىل القارئ بارخ�ض الثمان لغاية ا�شتفادة اكرب عدد من 

القراء«.
الروائي والعلمي الردين احمد الطراونة، راأى العراق بحلة 

جديدة يف زيارته اىل بغداد بعد 30 عاما .
قال الطراونة ل�)امل���دى(، اإن “العراق اجلديد او احلديث نه�ض 
ف���وق كل الركام والمل وقام كما تقوم العنقاء التي ترمم نف�شها 

بعد كل جائحة وازمة تتعر�ض اليها«.
وبني ان���ه »راأيت الع���راق بحلته اجلديدة ب���كل ماهو جميل يف 
ح�شوره الثقايف والبداعي والدب���ي.. العراق الذي كنا دائما 
نتمن���ى ان يك���ون حا�ش���را �شيع���ود بق���وة اىل حا�شن���ة ال���دول 

العربية “.
وا�ش���ار اىل ان »اخر زي���ارة يل للعراق كانت عام 1990 رغم ان 
العم���ران قليل وبع�ض املباين لل�شف ا�شابه���ا ال�شرر لكن كلنا 

ثقة باأن العراق �شيعود وينف�ض الغبار من وجهه ال�شحوك«.
وتاب���ع ان » معر�ض العراق الدويل للكتاب نافذة للعراقيني على 
الم���ة العربي���ة ونافذة للع���رب ملعرفة تاريخ وح�ش���ارة العراق 

وثقافته و�شعبه«.
350 دارًا للن�ش���ر عراقي���ة  اأك���رث م���ن  و�شارك���ت يف املعر����ض 
وعربية، من 20 بلدًا، و�شميت هذه الدورة با�شم هادي العلوي 
)1932 - 1998( وه���و مفكر وموؤرخ اإ�شلمي ولغوي عراقي، 
ومت اختي���اره، كم���ا يقول مدير املعر�ض اإيه���اب القي�شي، »نظرا 
لل���دور الذي لعبه على مدى خم�شني عام���ًا من الهتمام بالبحث 
والدرا�ش���ة وبالنه�ش���ة العلمي���ة احلديثة العربي���ة والإ�شلمية، 
ولتف���رده ب���ني املثقف���ني املعا�شرين له م���ن العراقي���ني والعرب 
باأف���كاره حول ال�شرق، ومعرفته املعمق���ة باحل�شارة الإ�شلمية 

وال�شينية«.

 م�سطفى وحدان
ت�سوير: محمود روؤوف

كثرية ه����ي دور الن�شر التي ا�ش����درت عناوين 
جدي����دة يف معر�����ض الع����راق ال����دويل للكت����اب 
ويف هذه امل����ادة ال�شحفي����ة، ن�شتعر�ض بع�ض 
الرافدي����ن  دار  اجلديدة.ع����ن  ال�ش����دارات 
�ش����در كتاب جدي����د بعنوان )اللغ����ة والن�شان(

للفيل�شوف ال�شوي�شري � الملاين ماك�ض بيكارد 
وهو الكتاب الثاين م����ن �شل�شلة روائع بيكارد 
الدبي����ة والفل�شفية ويبح����ث ماك�ض بيكارد يف 
ه����ذا الكتاب م����ا يتعل����ق بالكلم����ة واهميتها يف 
وج����ود الن�ش����ان وعلقته����ا بثيم����ات خمتلف����ة 
ت�ش����كل مركزا مهما يف حي����اة الن�شان وحياته 
الروحي����ة واملادية وكيف تتغ����ري قيمة واهمية 
تل����ك الثيم����ات بتغري ه����ذه العلق����ة وطبيعتها 
مع الكلمة واللغة، وم����ن بني هذه املو�شوعات 
الت����ي تناولها الكت����اب )اللغة وال�ش����وت، اللغة 
وع����امل الكائ����ن النق����ي، معن����ى اللغ����ة، الزم����ن 
وامل����كان و اللغ����ة، اللغ����ة وال�شع����ر (وع����ن دار 
هن����داوي �ش����در كت����اب جدي����د بعن����وان )كت����ب 
غريت العامل(لروب����رت ب داونز برتجمة امني 
�شلمة ويتح����دث فيه داونز ع����ن اهمية الكتب 
والكلم����ة ويت�ش����اءل في����ه ان كان����ت للكلمة تلك 

الق����درة على تغي����ري العامل والرتق����اء به او ان 
تك����ون �شبب����ًا يف تدم����ريه ث����م يجي����ب عنها يف 
موؤلف����ه املهم ه����ذا الذي يجمع ب����ني دفتيه امثلة 
لأب����رز الكتب الفكري����ة والعلمي����ة التي احدثت 
تغي����ريات جم����ة، حيث ان ه����ذه الكتب وغريها 
مم����ا ل ت�شع ذاك����رة ه����ذه ال�شفح����ات، اأحدثت 
تاأث����ريًا كبريًا يف تاري����خ العامل الن�شاين وعن 
من�ش����ورات املتو�شط �شدر حديثًا كتاب )الدب 
الفت����اح  عب����د  املغرب����ي  والغرابة(للفيل�ش����وف 
كيليط����و ال����ذي يعت����رب الي����وم اح����د اه����م رواد 
النق����د العرب����ي احلدي����ث وينق�شم ه����ذا الكتاب 
اىل �شطري����ن ال�شطر الول من����ه يو�شح بع�ض 
املفاهي����م مثل )الن�����ض، ال�شرد، الن����وع، تاريخ 
الدب(اما ال�شط����ر الثاين فيهتم بتحليل بع�ض 
املوؤلف����ات الكل�شيكي����ة مث����ل ا�ش����رار البلغ����ة، 
مقام����ات احلريري وحكاي����ة ال�شندباد وغريها 
الكثري م����ن احلكاياتوع����ن دار ال�شاقي �شدرت 
حديث����ًا الطبعة الثالث����ة من كت����اب )معجم الهة 
العرب قبل ال�شلم(جلورج كدر وتاأتي اهمية 
هذا الكتاب من كون احلياة الدينية للإن�شان مل 
تعرف تنوعًا وتعددَا كما هما عليه يف )جزيرة 
العرب(وكان لهذه البقعة اجلغرافية من العامل 
جتاري����ًا و�شيا�شي����ًا م����ا مكنه����ا م����ن ان ت�شه����ر 

معتقدات ال�شعوب واحل�شارات

 زين يو�سف
ت�سوير: محمود روؤوف

ا�شتم���رارا لقامة الن���دوات التوعوية يف 
معر�ض العراق الدويل للكتاب ا�شت�شافت 
قاع���ة الن���دوات حما�ش���رة بعن���وان »اثر 
مواقع التوا�شل الجتماعي على العملية 
الرتبوي���ة«، بح�ش���ور وا�ش���ع م���ن طلب���ة 
املدار�ض الذين ي���زورون املعر�ض �شباح 
كل ي���وم، حت���دث يف املحا�ش���رة العمي���د 
نربا����ض حممد عل���ي مدير ق�ش���م حماربة 

ال�شائعات يف وزارة الداخلية.
يف البداي���ة حت���دث العمي���د نربا�ض قائل 
»لل�ش���ف البع����ض من الطف���ال وال�شباب 
الن ي�شتخدم���ون الهاتف ب�ش���كل م�شتمر 
وغ���ري مهتم���ني بالدرا�ش���ة ول بالريا�شة 
ول با�شدقائه���م وعائلته���م، لذل���ك علينا 
ان نع���رف كيفي���ة ا�شتخ���دام ه���ذا اجلهاز 
عل���ى  واحلف���اظ  �شحيح���ة  بطريق���ة 
خ�شو�شيتن���ا، لذل���ك علين���ا التقلي���ل م���ن 
ا�شتخ���دام و�شائل التوا�ش���ل الجتماعي 

والعودة اىل حياتنا الطبيعية«.
ووج���ه العمي���د نربا����ض طلب���ا للطف���ال 

يحثه���م عل���ى ع���دم ا�شتخ���دام املحادثات 
داخ���ل اللع���اب لنه���ا ت�شكل خط���را على 
اخل�شو�شي���ة وعل���ى املعلوم���ات وعل���ى 
العائلة اي�شا وذلك من خلل ا�شتغلل قلة 

اخلربة لدى الطفال ال�شغار«.

واأ�ش���اف نربا����ض ان »عل���ى كل الطف���ال 
ابلغ الهل باأي �شيء يح�شل معهم حتى 
وان كان ق���د ارتك���ب خط���اأ ول يخاف من 
العقوبة م���ن اجل حماول���ة ا�شلح المر 

من قبل الهل قبل فوات الوان«.

وب���ني ان »الدمان عل���ى ا�شتخدام مواقع 
التوا�ش���ل امر خطر يج���ب التخل�ض منه 
خ�شو�ش���ا م���ن الطفال وا�شتخ���دام هذه 
املواق���ع لغرا����ض مفيدة مث���ل التعلم من 
خ���لل اليوتي���وب وكل املواق���ع الخ���رى 

الت���ي بالم���كان ال�شتف���ادة منه���ا وتكون 
غري خطرة علينا«.

»نح���ن  قائ���ل  حديث���ه  نربا����ض  واختت���م 
يف ق�ش���م حمارب���ة ال�شائع���ات يف وزارة 
الداخلية نعم���ل خلدمتكم دائما ويف حال 
تعر�شت���م لي خط���ر لي����ض عليك���م �شوى 
التوا�ش���ل معن���ا م���ن اأجل ان نق���وم بحل 
كلم���ا يواجهكم من م�ش���اكل الكرتونية او 

عمليات ابتزاز«.

روؤية في بع�ض االإ�ضدارات الجديدة لمعر�ض الكتاب

بغداد ومعر�ض
الكتـاب في عـيــون 

الم�ضاركين العرب

في ندوة حوارية.. المقام العراقي يطغى على االأغاني ال�ضاخبة 

ندوة للتوعية باآثار مواقع التوا�ضل االجتماعي على العملية التربوية
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 عامر موؤيد
ت�سوير محمود روؤوف

�ش���ادف معر�ض العراق ال���دويل للكتاب بدورت���ه الثالثة مع 
ايام مونديال قطر 2022 وهذا جعل البع�ض يقف بني �شفني 

ما بني الكتاب والكرة، ولكن هناك من وازن بني اجلانبني. 
وله���ذا املوندي���ال، طعم خا����ض لدى العرب خا�ش���ة مع تاأهل 
املغ���رب اىل ن�شف النهائي وخروج���ه ب�شعوبة امام الديوك 
الفرن�شي���ة، حي���ث حظي املغاربة مب�شان���دة عربية على طول 

خط املونديال. 
وم���ن �شم���ن امل�شارك���ني يف معر����ض املفكر ه���ادي العلوي، 
مكتب���ة دار الم���ان م���ن املغرب الت���ي قررت و�ش���ع علم كبري 
للمغ���رب، حي���ث ا�شب���ح كل من مير ق���رب الدار يق���ف لياأخذ 

�شورة تذكارية. 
ه����ذا النج����اح املغربي يف كاأ�����ض العامل وو�شول����ه لول مرة 
بتاري����خ الع����رب اىل ه����ذه املرحل����ة، فاج����اأ كث����ريون مغاربة 
وع����رب ولكن امل�شان����دة التي كان����ت خلف الفري����ق لت�شدق 
وه����ذا م����ا يتحدث به مدي����ر مكتبة دار الم����ان املغربي احمد 

ال�شايغ.
ويقول ال�شاي���غ يف حديثه ل�)املدى(، انه »جاء اىل العا�شمة 
بغداد للم�شاركة مبعر�ض العراق للكتاب ولكن رحلته تاأجلت 
اىل م���ا بعد نهاية الدور ربع النهائي والذي �شادف مع تاأهل 

املغرب على ح�شاب الربتغال«. 
وي�شي���ف ان���ه »تفاج���اأ بحجم التفاع���ل الكبري م���ن اجلمهور 
العراق���ي مع املنتخب املغربي وكيف كان ينتظر املباراة على 
اح���ر من اجلم���ر وهذا لحظته م���ن خلل قدومه���م اىل الدار 

والت�شوير مع العلم«. 
وي�ش���ري ال�شايغ اىل ان التفاعل مل يكن م���ن العراقيني فقط، 
ب���ل ان ا�شحاب الدور العربية الخرى كانوا يتحدثون معي 
عن امكانية التاأهل واحل�ش���ول على املونديال ولكن لل�شف 

خ�شر املباراة امام فرن�شا«. 
وهن���اك من يعمل مع ال�شاي���غ وهو احل�شني جناح – عراقي 
اجلن�شي���ة يتحدث عن جتربته يف التواجد داخل دار مغربية 
خلل فرتة املونديال ويقول يف حديثه ل�)املدى(، ان »القدوم 

اىل الدار كان كبريا«. 
ويقول جناح ان »كثريين تفاعلوا حتى مع الكتب املعرو�شة 

يف الدار لن الذي كان 
يجذبه���م ه���و العل���م املغرب���ي، حيث ا�شب���ح مث���ل الرمز يف 
اجلن���اح، خا�ش���ة مع احلدي���ث الكبري حي���ال مفاج���اأة ا�شود 

الطل�ض يف املونديال«. 
ول�ش���ك ف���ان املنتخ���ب املغرب���ي وبالرغ���م م���ن خروج���ه من 
املوندي���ال لكن���ه �شيلع���ب مرة اخ���رى لتحديد املرك���ز الثالث 
والرابع وه���ذا المر مل يح�شل يف ال�شاب���ق ملنتخب افريقي 

او عربي.

 نباأ م�سرق
ت�سوير محمود روؤوف

املا�ش���ي،  ذكري���ات  حتم���ل 
اإىل  بو�ش���وح  وتوؤ�ش���ر 
مرحل���ة �شه���دت النه�ش���ة ب���كل 
املج���الت، اإنها اأجهزة ال�شوت 
وال�شورة، لك���ن نتاجها الأول 
مطل���ع الق���رن املا�ش���ي، حي���ث 
الع���راق  معر����ض  خ�ش����ض 
الدويل للكت���اب م�شاحة كبرية 
له���ا، لتكون �شاهدا على مرحلة 
مهم���ة �شاهمت مبا نح���ن عليه 
الي���وم، ومدخل ل�شرد حكايات 
ذل���ك الزمن وا�شت���ذكار مواقف 
الأج���داد  قب���ل  م���ن  تن�ش���ى  ل 
الذي���ن زاروا املعر����ض برفق���ة 

اأحفادهم.
الع���راق  معر����ض  خ�ش����ض 
ال���دويل للكت���اب ركن���ا خا�ش���ا 
لجه���زة الزمن الق���دمي �شمت، 
ورادي���و،  تلفزي���ون،  اجه���زة 

ال�شوت،  م�شج���لت  واجه���زة 
وعار�ش���ات �شينمائي���ة قدمية، 
التي لق���ت ا�شتح�شان ور�شى 
الزائري���ن جلع���ل الرك���ن مكانا 
للتق���اط ال�ش���ور وكان هن���اك 
متحف ل�شبكة العلم العراقي 

عن هذا المر اي�شا. 
عمر الطائي من مواليد 1991 
مل يح���َظ يف حيات���ه باجه���زة 
ي���رى  ولك���ن  الق���دمي  الزم���ن 
يف جه���از التلفزي���ون الق���دمي 

طفولته وذكرياته.

اإن  ل�)امل���دى(،  ق���ال  الطائ���ي 
تعيدن���ا  القدمي���ة  “الجه���زة 
اىل حقب���ة رائع���ة م���ن العوام 
املا�شي���ة”، مبينا ان “الجهزة 
املعرو�ش���ة يف الرك���ن مل تك���ن 
موجودة يف وقت طفولتنا عدا 

جه���از التلفزي���ون القدمي الذي 
حظينا به يف طفولتنا”.

وا�ش���ار اىل ان “العراق يعترب 
اول البلدان التي قدمت اجهزة 
املثقف���ني  بوج���ود  التلفزي���ون 

والفنانني”.
زائ���ر اخر يق���ول ل�)املدى(، انه 
2000 ومل ي�شاهد  جي���ل  “من 
اغل���ب الجه���زة املعرو�شة يف 
ل���دي �شغف  الرك���ن و�شخ�شيا 
يف الغرا����ض القدمي���ة، ا�شعر 
روح  حتم���ل  ال�شي���اء  وكاأن 

املا�شي”.
“الجه���زة  ان  وا�ش���اف 
م�شاح���ة  لن���ا  ت���رتك  القدمي���ة 
تخيل اجدادن���ا وابائنا وحياة 
املا�ش���ي بالن�شب���ة له���م، ن�شعر 
مل  ال���ذي  وال���دفء  باحلن���ان 

نحَظ به”.
موالي���د  احم���د،  ح�ش���ني  ام���ا 
1980 كان يتج���ول ب���ني رك���ن 
يف  النظ���ر  ويطي���ل  املا�ش���ي 
والدوات  الجه���زة  تفا�شي���ل 
وكاأن���ه ي�شتذكر لقطات املا�شي 

يف احلا�شر.
اإن  ل�)امل���دى(،  احم���د  يق���ول 
الع���راق  معر����ض  “ت�شامي���م 
م���ن  رائع���ة  للكت���اب  ال���دويل 
واغل���ب  النواح���ي،  جمي���ع 
خ���لل  به���ا  حظي���ت  الجه���زة 
حيات���ي وخ�شو�شا التلفزيون 
ال���ذي كان لن���ا وق���ت حمدد يف 
م�شاهدت���ه اي���ام املدر�شة وكان 

يعني لنا هذا الوقت الكثري”.
املعر����ض  فعالي���ات  وانطلق���ت 
 7 ي���وم  الثالث���ة  دورت���ه  يف 
 2022 الأول(  دي�شمرب)كانون 
مب�شارك���ة 300 دار ن�ش���ر م���ن 
20 دول���ة تق���دم نح���و ملي���ون 
عنوان كت���اب، افتتح���ه رئي�ض 
جمل����ض الوزراء حمم���د �شياع 
املعر����ض  ويق���دم  ال�ش���وداين 
خ���لل ايامه عرو�شا مو�شيقية 
ومعزوفات تراثية وحديثة مع 
ع���زف على البيان���و يف الباحة 

اخلارجية.

 م�سطفى وحدان
ت�سوير محمود روؤوف

اعت���ادت جمعية اله���لل الحمر العراقي 
عل���ى احل�ش���ور وامل�شارك���ة يف معر�ض 
العراق الدويل للكتاب وتقدمي خدماتهم 

اىل زائري املعر�ض. 

يف  الع���لم  �شعب���ة  م�ش���وؤول  ويق���ول 
اله���لل الحم���ر عزت ريا����ض يف حديثه 
ل�)امل���دى(، ان »الهم اننا كنا  متواجدين 
من اول يوم من ايام املعر�ض واىل يومه 

الخري«. 
وا�شاف »كان���ت هناك مف���رزة ا�شعافات 
ا�شع���اف  ب�شيارت���ي  مدعوم���ة  اولي���ة 

امل�شتجي���ب الول لنقل احلالت الطارئة 
املف���رزة  ام���ا  م�شت�شف���ى  اق���رب  اىل 
املتواجدة هنا فهي جاهزة دائمًا للحالت 
الب�شيط���ة مث���ل اجلروح واحل���روق  من 
خ���لل كادر متمر�ض واجه���زة ا�شعافات 
كاملة م���ن اجهزة �شغ���ط و�شكر وانواع 

العلجات«. 

الجمعة 2022/12/16
الموؤلف اأو المترجمالكتابالوقتا�سم الدار

د. ال�شيد ليث احليدريا�شكالية القيادة ال�شرية12:00الرافد للمطبوعات

�شحى غالبالفتى واحللجPM 1:00دار املعبد
اأمنار مردانامللتقى ال�شرديPM 2:00موؤ�ش�شة اأبجد

علي وجيهاأغنية ب�شاماتPM 3:00دار املدى

مهند الفار�ضعمارة دخوPM 4:00دار �شطور

�شلم التميميالأدب الذي نحيا بهPM 5:00من�شورات جدل

اأحمد �شياءورقة ميكانيكيةPM 6:00موؤ�ش�شة اأبجد

اأ�شيل �شاميعقابيلPM 7:00موؤ�ش�شة اأبجد

ح�شام ال�شرايل اإليوت ملدينة تفاو�ض الدخانPM 8:00درج

ت�سوير:  محمود روؤوف

مونديال الكرة بين الأ�سود والأبي�ض 

تفاعل كبير مع دار مغربية ت�ضارك في 
معر�ض الكتاب..

ذكريات الما�ضي والعودة اإلى زمن االأبي�ض 
واالأ�ضود في معر�ض الكتاب 

تواجد الفت للهالل االأحمر خالل اأيام المعر�ض 


