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االشتراك

01:40 صباًحا األحد 20 یونیو 2021

المحرر

صدر في الوالیات المتحدة األمریكیة العدد الجدید
من المجلة الدولیة للكتاب، وتضم في مجلس

تحریرھا موغوراش ماریا فناك ودیفید بول فناك –
وھما المدیران المؤسسان – الوالیات المتحدة

األمریكیة، وتیودور دامیان – مستشار التحریر –
الوالیات المتحدة األمریكیة، وجورج فیلیب –

مستشار التحریر – كندا، وبادماجا جینجار بادي
  – مستشار التحریر – الھند، وكلودیا إلینا

بوبوفیتشي – مصممة الجرافیك –
(www.smartdigitalart.ro) – رومانیا.

وشمل العدد أعمال أكثر من 130 شاعرة وشاعرا،
من نحو 40 دولة، فضال عن القراءات األدبیة

واآلراء النقدیة ورسائل القراء.

SORINA وواصلت سورینا شیربانیسكو
ȘERBĂNESCU قراءتھا في األدب الروماني،

بتقدیم إطاللة باللغة الفرنسیة على القیمة الرمزیة
للخالفات في مسرح بول كلودل ولوسیان بالغا،

فتقول إن الشاعرین یستخدمان “نماذج شعریة” نشھد فیھا تجانًسا رسمًیا لـمصطلحات غیر متجانسة لغوًیا، ویظھر سحر
المجموعة المجازیة لدى الشاعرین اللذین یربطان البحر، بدرب التبانة،

والشمس واللیل والخلود والنور والبیاض وضمنًیا ضوء القمر في عالقة منفردة تحدد االنعكاس المتبادل    وتتسلل إلى
ما وراء العقل، إلى” الخفة التي ال تحتمل ” لدى روح القراء والمتفرجین.  

المجلة الدولیة للُكّتاب تنشر قصائد 130 شاعرا في 40 دولة

Lee Sang-ki لي سانج كي
مؤسس جمعیة الصحفیین اآلسیویین، ناشر (آسیا إن)،

كوریا الجنوبیة

أشرف أبو الیزید
رئیس جمعیة الصحفیین اآلسیویین

فاطمة الزھراء حسن
مخرجة تلیفزیونیة، وكاتبة من مصر، مستشار شبكة

أخبار المستقبل (آسیا إن)

نصیر إعجاز
محرر الصحافة الدولیة، باكستان، كاتب في آسیا إن
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في أوراسیا والشرق األوسط والمتوسط

حكایة الجيء یمني في جزیرة كوریة

الفنان اللبناني النحات الرسام الشاعر شربل فارس، فارس الّنور

فوز أفضل مصّوري مصر في مسابقة دولیة

التُّْرُجمان … جذبني، أدھشني، أزعجني

محمد جاد ھزاع .. المنتمي

الوطن في أدب الشراكسة العربي والمعرب

حكایات العسیلي الثریة … لوحات من الواقع مفعمة باإلنسانیة

الجم… تعتلي صھوة الموت … لتصنع الحیاة

 

لي جون سوك: األولویة لألمن القومي؛
االقتصاد؛ والتعلیم

أصبح لي جون سوك صرعة كبرى بسبب التقدیر الھائل واآلمال
المعقودة علیھ من قبل الجماھیر كقائد موھوب، بسبب عدم الثقة

السیاسیة. إنھا عا ...

اللقاح الحقیقي المطلوب للصحافة في عصر ما
بعد كوفید

منذ فجر التاریخ، وعلى مر القرون، تقاوم البشریة األمراض
واألوبئة التي تضرب الكوكب. كنا نعرف كل شيء عن ذلك في

الماضي بفضل المؤرخین. ...

أنتھي ألبدأ... مع فدوى طوقان

وكأنني كنت على موعد معھا ... موعد مفتوح ... متسع باتساع
األفق ورحابة الشعر .. انتھي ألبدأ ھو عنوان قصیدة فلسفیة

لفدوى طوقان من أرو ...

مستقبل صحراء السند: ملیون شجرة في جنة
الملح

مقاطعة السند: تتحول صحراء ثار الباكستانیة في إقلیم السند
المتاخم للھند إلى واحة، كما ھو الحال مع بدء مناجم الفحم منذ

عقد من الزما ...
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أیفان لیم
الرئیس الشرفي لجمعیة الصحفیین اآلسیویین، صحفي

مخضرم من سنغافورة

نجوى الزھار
كاتبة من األردن، ناشطة في العمل التطوعي

باسمة العنزي
روائیة وقاصة من الكویت، فازت بجائزة الدولة

التشجیعیة، لھا عمود أسبوعي في جریدة (الراي)
الكویتیة.

Andrei آندریھ نیكوالیفیتش النكوف
Nikolaevich Lankov

كاتب روسي حاصل على درجة الدكتوراه في التاریخ
من جامعة الدولة في لیننجراد ، درس في جامعة كیم إل
ـ سونج، أستاذ في الجامعة األسترالیة الوطنیة وجامعة

كوكمین.

العالم خریطة كتب: سفر الترحال

طائر النار: حكایة شعبیة في قصر القیصر!

ثقافة الباعة الجائلین بسنغافورة تدخل تراث
الیونسكو

الثقافات الشعبیة المكرمة من قبل الیونسكو ھي بالنسبة للھند
الیوجا، وفي تایالند التدلیك التقلیدي، أما كوریا الجنوبیة

فالكیمجانغ، أو ...

ترنیمة الشوق ...الغوطة الشامیة

یا نسیم الشوق اقترب یا أیھا القرب اقترب من فضاء الغوطة
الشامیة اقترب وأمسك بصورة غوطتنا ال تفارقھا  اعذریني ان

قلت لك ال تزن ...

لغة األشیاء / أروى ومصباح األمنیات

أروى تلك الفتاة الھادئة الرسمیة التي ال یمكنك معرفتھا من اللقاء
األول، وال حتى الثاني، كل ما یمكنك تكوینھ عنھا ال یعدو

المالمح األ ...

كوریا الشمالیة: األسرة والزواج وأشیاء
أخرى!

أحد المفاھیم الخاطئة األكثر شیوعا حول كوریا الشمالیة ھو أن
ھذه البالد تقطنھا أغلبیة من الروبوتات التي تمضي بثبات إلى

المعركة. وي ...
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مائدة مستدیرة افتراضیة ألبرز علماء الخالیا
الجذعیة مع جمعیة الصحفیین اآلسیویین

الروائیة رشا فاضل "بخطى ثابتة" نحو المدینة
المستحیلة الفاضلة: (كان عندي منزل ووطن)
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http://ar.theasian.asia/archives/23446
http://ar.theasian.asia/archives/37144
http://ar.theasian.asia/archives/37144
http://ar.theasian.asia/archives/40573
http://ar.theasian.asia/archives/40573
http://ar.theasian.asia/archives/24462
http://ar.theasian.asia/archives/24462
http://ar.theasian.asia/archives/category/full-contentsall/focus/the-hallyu
http://ar.theasian.asia/archives/category/full-contentsall/arabic-novel
http://ar.theasian.asia/archives/category/full-contentsall/multimedia/movie


22. 6. 2021 THEAsiaN | Arab | المجلة الدولیة للُكّتاب تنشر قصائد 130 شاعرا في 40 دولة

ar.theasian.asia/archives/41260?fbclid=IwAR0mNlEKQEd1EtHcVdbMkiwLgSrtB46yEdzqHkYunFGNcBLb3G50y5Cfs2g 4/6

أحدث التغریدات
تغریداتي
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وتسافر المجلة إلى قارات العالم، فمن بین شعراء العرب في أفریقا أشرف أبو الیزید، وفي أوربا الشاعرة الصربیة آنا
ستیلیا، ومن أمریكا الجنوبیة الشاعر فرانشیسكو آزویال إسبینوزا، ومن أمریكا الشمالیة الشاعرة فیكتوریا روز آغیني،

ومن القارة اآلسیویة الشاعرة الھندیة بانكوري سینھا.

ووجھ مجلس التحریر رسالة إلى مبدعي العالم داعیا لتقدیم النصوص الخاصة بھم وبھن إلى المجلة الدولیة للكتاب رقم
3/2021  والمقرر صدورھا بتاریخ (یولیو – سبتمبر)    ، على أن یكون الموعد الختامي لتقدیم المساھمات بحلول

muguras_maria@yahoo.com :10 أغسطس 2021 على عنوان البرید اإللكتروني

وتتیح المجلة خدمات الترجمة، من أجل تداول وفھم أفضل،   وعلى نطاق واسع، سعیا لتعزیز القیم الثقافیة،  وكذلك
الفریق بأكملھ من األدباء والمحترفین یمكن أن یقدموا ترجمة احترافیة عند الدفع (دوالر أمریكي

0.12 / كلمة للشعر و 0.10 دوالر / كلمة نثر) في قسم خدمات الترجمة األدبیة المختصة من أو إلى اإلنجلیزیة،
الفرنسیة والرومانیة واأللمانیة واإلسبانیة.

أولئك الذین یرغبون في مثل ھذه المشاریع یرجى االتصال

موغوراش ماریا فنوك على عنوان بریدھا اإللكتروني:

.muguras_maria@yahoo.com

  International Writers ‘Journal للحصول على االشتراكات، یمكن الحصول على نسخ ورقیة من 

– النسخ باألبیض واألسود = 30.39 دوالر أمریكي / نسخة + تكالیف البرید.

– النسخ الملونة = 57.72 دوالر أمریكي / نسخة + تكالیف البرید.

یتم الدفع مقدًما بشیكات من الوالیات المتحدة األمریكیة وبواسطة

حوالة مصرفیة من خالل ویسترن یونیون أو Money Gram من

خارج البالد. إذا كنت مھتًما، فنحن نطلب منك التفضل بإعطائنا

العنوان البریدي وبیان عدد النسخ المطبوعة الخاصة بك

لمزید من المعلومات، یرجى االتصال بـ Muguraș Maria Vnuck على

muguras_maria@yahoo.com :عنوان بریدھا اإللكتروني
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