
 
 

 
 

 

    :''المساء''الملحق الثقافي لسفارة أوكراويا ايفان سيهيدا لـ

 التبادل الثقافي بيه أوكراويا والجزائر جيد
 

 

شاركت دولة أوكرانٌا للمرة األولى فً فعالٌات الصالون الدولً للكتاب وكانت فرصة للمواطن الجزائري للتعرف على 
لقرآن الكرٌم إلى اللغة األوكرانٌة من جهة أخرى، وفً هذا السٌاق تحدث األدب األوكرانً من جهة، واكتشاف ترجمة ا

ٌّد اٌفان سٌهٌدا لـ  وكذا عن آفاق التعاون  3122''سٌال''عن مشاركة بلده فً '' المساء''الملحق الثقافً لسفارة أوكرانٌا، الس
 .الثقافً بٌن الجزائر وأوكرانٌا

 

 السادسة عشر للصالون الدولي للكتاب، خاصة أنها األولى من نوعها؟ كيف تقّيمون مشاركة أوكرانيا في الطبعة -
 

  شاركت أوكرانٌا للمرة األولى فً الصالون الدولً للكتاب وٌمكن أن أقول إنها كانت ناجحة جداً، كما أعطتنا
 فرصة للتعّرف أكثر على المكانة الخاصة للكتاب فً هذا البلد وكذا عن مدى اهتمام الجمهور الجزائري

 .بالقراءة
 

 وماذا عن مشاركة أوكرانيا في الطبعة المقبلة للصالون؟ -
 

  ًوفً هذا السٌاق، برمجنا من اللحظة األولى زٌارة شاعرة  3123''سٌال ''ستكون مشاركة أوكرانٌا أقوى ف
إلى  -ح أوكرانٌاالتً كان كتابها المترجم إلى اللغة العربٌة موجوداً فً جنا-'' لٌودمٌال سكٌردا''أوكرانٌة مشهورة 

كتبا أخرى باللغة الفرنسٌة والعربٌة تمس عدة مواضٌع التً ٌهتم بها الجمهور  -أٌضا-الجزائر، كما سنجلب 
  .الجزائري

 
 من بين الكتب التي عرضتموها في جناحكم، ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة األوكرانية، حدثنا عنها؟ -
 

 القرآن الكرٌم مترجم إلى اللغة األوكرانٌة من قبل بروفٌسور سٌرهً من بٌن الكتب التً عرضناها فً جناحنا ،
رٌبالكٌن والٌوم توجد فً أوكرانٌا ثالث طبعات للقرآن باألوكرانٌة واغتنمنا هذه الفرصة الستعراض واحد منها 

مهور الجزائري والجالٌة األوكرانٌة المتواجدة فً فً الصالون الدولً للكتاب مما جلب اهتماماً من قبل الج
  .الجزائر

 

 ماهي أطر التعاون الثقافي بين الجزائر وأوكرانيا؟ -
 

  ٌمكن أن نصف التبادل الثقافً بٌن أوكرانٌا والجزائر بالنشٌط، حٌث تتم بصفة منظمة عملٌة تبادل زٌارات لفرق
ا فً كل سنة ٌزور فنانون أوكرانٌون فً مجال الموسٌقى رٌاضٌة فً مجال الفنون القتالٌة وكرة القدم، كم

السٌمفونٌة الجزائر ونفتخر كذلك بمشاركة الجزائر فً المهرجانات الثقافٌة فً أوكرانٌا واألوكرانٌٌن فً 
المهرجانات الدولٌة الجزائرٌة، وفً  هذا السٌاق شاركت فرقة من األطفال الجزائرٌٌن هذه السنة فً المهرجان 

، إضافًة إلى تبادالت ثقافٌة وعلمٌة على مستوى المدارس ''!هٌا نغٌر العالم نحو األفضل''تحت شعار  الدولً
 .والمكاتب والزٌارات الدورٌة على مستوى األساتذة الجامعٌٌن

 

 ماهي آفاق الشراكة الثقافية بين البلدين؟ -
 



 تأكدٌن بأّن هذا سٌساهم كذلك فً تقوٌة العالقات نتمّنى أن نطّور أكثر العالقات الثقافٌة بٌن البلدٌن الصدٌقٌن م
 3123أوت  31الثنائٌة على المستوٌات األخرى منها االقتصادٌة والسٌاسٌة وفً هذا الصدد سنحتفل فً 

إلقامة العالقات الدبلوماسٌة بٌن أوكرانٌا والجزائر وستكون لنا فرصة جٌدة لتقٌٌم النتائج المنجزة  31بالذكرى الـ
 . سبل تطوٌر العالقات بٌن البلدٌنوالبحث عن 
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