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تقنية البوح الجانبي في ”خادمة“ كالويز
محاولة لرصد المعطيات االجتماعية والنفسية في

 الشخصية العراقية
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الواقع السياسي للجريمة 
في ” قضية إبهام الجنرال” 

ألندريه كركوف

ثراء األدب الســرياني واشــتغاالت رموزه 
عبر العصور
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ثيمة الغياب في مجموعة  (رحلة السماء السابعة) 
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ـــعـــد الــــرمــــاد ـــاب دار ضفاف تصدر كتابًا نقديًا جديدًا  للناقد حسن سرمكم

مجرد فضول   ..” حياة  سترندبرغ:   ” كتاب 
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كتاب جديد لبيتر كالرك
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طبعت بمطابع مؤسسة  التصحيح اللغوي   مصطفى محمد حامدالتصحيح اللغوي   مصطفى محمد حامداالخراج الفني  خـالـد خضيراالخراج الفني  خـالـد خضيرتحرير  عالء المفرجيتحرير  عالء المفرجي

لالعالم والثقافة والفنون

االخراج الفني  خـالـد خضيرتحرير  عالء المفرجي طبعت بمطابع مؤسسة  التصحيح اللغوي   مصطفى محمد حامدالتصحيح اللغوي   مصطفى محمد حامداالخراج الفني  خـالـد خضيرتحرير  عالء المفرجي
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