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االشتراك

01:30 مساًء الخمیس 7 أكتوبر 2021

المحرر

صدر في الوالیات المتحدة األمریكیة العدد الجدید من المجلة الدولیة للكتاب، وتضم في مجلس تحریرھا موغوراش
ماریا فناك Muguraş Maria Vnuck ودیفید بول فناك David Paul Vnuck – 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، وأوفیدیو دومیترو  مصمم

الموقع اإللكتروني – (www.smartdigitalart.ro) – رومانیا

وشمل العدد (العام 2 رقم 3/2021  بتاریخ
(یولیو – سبتمبر)  أعمال 144  شاعرة

وشاعرا، من  38 دولة، فضال عن القراءات
األدبیة واآلراء النقدیة ورسائل القراء.  كان

النصیب األكبر لمشاركات الشعراء
والشاعرات من الوالیات المتحة األمریكیة

والھند ورومانیا وإیطالیا.

واشتملت المجلة على قصائد الشعراء العرب
جاسم الصحیح، وعلي الحازمي، ونادیة

خوندنة (المملكة العربیة السعودیة)، وصالح
رزوق (اإلمارات العربیة المتحدة)، وأشرف
أبو الیزید (جمھوریة مصر العربیة)، الذي

نشرت قصیدتھ (شارع في القاھرة).

المجلة الدولیة للكتاب: 144 شاعرا في 38 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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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
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ووجھ مجلس التحریر رسالة إلى مبدعي العالم داعیا لتقدیم النصوص الخاصة بھم وبھن إلى المجلة الدولیة للكتاب
muguras_maria@yahoo.com  للعدد الجدید على عنوان البرید اإللكتروني

وقدمت المجلة للعروض التي نشرت أخبارا عن عددھا السابق ومنھا أخبار (آسیا إن)، كما خصصت قسما إلضاءة
عدد من الفنانین التشكیلیین ومنھم بیترو إلیبیرو Petru-llie Birău، وھو فنان مدرب جیًدا ولھ أسلوب فني

محدد جیًدا. ‘ذ یستخدم موضوًعا فنًیا رائًعا، وھو لیس موضوًعا عرضًیا. فلدیھ جذور عمیقة في أفضل ما لدى
الشعب الروماني: المنزل الذي یتجاوز السحر والمأوى، وھو موضوع فني تنبع عصارة فنھ من قوة الشعب

الروماني الذي یبذل القلیل من قلبھ في كل ما یصنعھ.

ھذه إحدى الخصائص األولى إلبداع Birău. الذي لم ینفصل، من خالل تعلیمھ، عن العالم الذي ولد فیھ ألن فنھ ھو
انفجار في الجمال محفوظ في األسرة الرومانیة التقلیدیة.

یمكننا أیضا أن نرى في أعمالھ الخط التقلیدي للفن الفولكلوري الروماني الذي یقوم بھ. سیحتفظ دائًما بجمال التقلید
في فنھ. یعتبر بیرو من دعاة الفنان الحقیقي الذي یعتبر نفسھ خلیفة للفن الفولكلوري. بادئ ذي بدء، استعار من

تفكیر الفنانین الفولكلوریین ما نسمیھ جوھر الواقع، والذي یجده في العناصر الجوھریة للفن الفولكلوري. وبالتالي،
فھو یعرف كیف ینقل كل ھذه العناصر من خالل أسلوبھ إلى شكل شخصي من العرض یجعلنا نعجب لیس فقط بما

یخلقھ الفنان، ولكن أیًضا بجذور الفن الذي ابتكره وفًقا للنموذج الشعبي.

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 ...

mailto:muguras_maria@yahoo.com
http://ar.theasian.asia/?author=42
mailto:news@theasian.asia
http://ar.theasian.asia/?author=11
mailto:news@theasian.asia
http://ar.theasian.asia/?author=92
mailto:news@theasian.asia
http://ar.theasian.asia/?author=77
mailto:news@theasian.asia
http://ar.theasian.asia/archives/22440
http://ar.theasian.asia/archives/22440
http://ar.theasian.asia/archives/23446
http://ar.theasian.asia/archives/38584
http://ar.theasian.asia/archives/38584
http://ar.theasian.asia/archives/27775
http://ar.theasian.asia/archives/27775
http://ar.theasian.asia/archives/27939
http://ar.theasian.asia/archives/27939
http://ar.theasian.asia/archives/24174
http://ar.theasian.asia/archives/24174
http://ar.theasian.asia/archives/category/full-contentsall/today-in-history
http://ar.theasian.asia/archives/category/full-contentsall/today-in-history
http://ar.theasian.asia/wp-content/uploads/2012/11/Opinion_title_New21.jpg


8. 10. 2021 9:00 THEAsiaN | Arab | المجلة الدولیة للكتاب: 144 شاعرا في 38 دولة

ar.theasian.asia/archives/43078?fbclid=IwAR2HNcPu7vrvPV6f2HlMSisVdXcj7wKpYaf0HTxg4WPCFbuSFlQtVe4hykU 3/4

كما أن المبدع المشھور لھ معالجة خاصة لجوھر األشكال المأخوذة فنیاً من الواقع، باستخدام اقتصاد من الوسائل
التعبیریة التي یمكنھ من خاللھا نقل بعض األفكار الرائعة.

وفي فنھ، یعامل الرجل بشكل مختلف تماًما. باستخدام القلیل من العناصر، فھو یعرف كیف یعبر عن األفكار العظیمة
من خالل أسلوبھ الفني الخاص للغایة. ال یفعل Petru-Ilie Birău أي شيء مجاًنا أو من أجل الفن فقط. إنھ یتأمل

كثیًرا حتى یجلب إلى عملھ عناصر من الواقع في الواقع، یمر بعملیة التفكیر الفني التي تظھر فیھا قوة موھبتھ.

ترتبط ھذه الموھبة بالعالم الذي ُولد فیھ والذي یكّرمھ في أعمالھ – أوائل الربیع في القریة، 2018   – منظر طبیعي
من تل سیوریانو، وغیرھما.

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 بموغوراش ماریا فناك 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
Muguraș العنوان البریدي وبیان عدد النسخ المطبوعة الخاصة بك لمزید من المعلومات، یرجى االتصال بـ

muguras_maria@yahoo.com  على عنوان بریدھا اإللكتروني Maria Vnuck
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