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فيما يمي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي لمكتاب ال 54في يومو الثالث:
النشاطاتالطالبيةفيالمعرض
في اطار النشاطات الطالبية المرافقة لمعرض بيروت لمكتاب ،قدم طالب مدارس اجيال ،ليسيو المتحف
وثانوية الغبيري الرسمية مواىبيم في الشعر والموسيقى والغناء والقصة والرقص فولكموري وغناء الكورال.
والقت منسق النشاط الروائية نرمين الخنسا كممة شددت فييا عمى دور النادي الثقافي العربي الذي شرع منبره
مساحة حرة أمام الطالب ليغرسوا فييا مواىبم وابداعاتيم.
ورت الخنسا في النشاط األمل أن يكون لمغد آفاقاً مشرقة زاىية تميق بوطن صبر عمى الجراح وقاوم القير
أ

وااللم وظل يناضل وينبض وتوجيت لمطالب قائمة :انيموا من العمم كثيره واسبروا أغوار الثقافات وجودوا

بالحب وبالعطاء واالبداع وانبضوا حياة وفرحًا ألجمو نشكر الطالب األعزاء عمى ما قدموه من نشاطات

رائعة.


النشاطاتالطالبيةفيالمعرض-نشاطمجموعةاقرأومؤسسةافكرالعربي
تحتفل مجموعة إق أر بحمول موعد معرض بيروت الدولي لمكتاب كعادتيا في كل عام باستقدام بضع مئات من

طالب الصفوف الرابع والخامس االبتدائي من المدارس الرسمية من مختمف المحافظات المبنانية.

وبدعوة من مؤسسة الفكر العربي ،تابع التالمذة في الفترة الصباحية عرض مسرحية "مدينة الشمس المفقودة"

قدمتيا فرقة مسرح الدمى ،ثم جالوا في أروقة المعرض وقامت مجموعة إق أر بتزويد كل تمميذ وجبة غذاء
وقصتين شيقتين تقدمة من دار أصالة قبيل مغادرتيم.
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تجدر االشارة الى أن مجموعة إق أر تعنى بتحفيز تالمذة المدارس االبتدائية الرسمية التي تتعامل معيم عمى
القراءة وقد بمغ عددىم حتى اليوم مئة وأربعة مدارس ،وبمغ عدد الكتب الموزعة حتى اليوم ما يفوق الستين

الف كتاب.

النشاطاتالطالبيةفيالمعرض-مسابقةتشجيعالمطالعة  -مهىنعمة
وضمن النشاطات التي ينظميا النادي الثقافي العربي المخصصة لطالب المدارس ،تقوم السيدة ميا نعمة
بتقديم عرض ثقافي فني تحت عنوان " الكائنات ما بين األرض والسماء " يوميا من الساعة العاشرة صباحًا
ولغاية الواحدة ظي ًار.

ويتمحور النشاط حول عالقة األرض بالفمك :الكواكب ،األبراج ،االكتشافات العممية والتفسيرات المختمفة التي
تناولت ىذا الموضوع عبر التاريخ من خالل وثائق تاريخية :عممية ،فنية وبيئية ويتناول حركة األرض التي

تحدد الوقت والفصول ،المحافظة عمى البيئة والتركيز عمى المتغيرات البيئية الناجمة عن طريقة حياة اإلنسان
وتعاطيو مع الطبيعة.
يعتمد العرض عمى شروحات وحكايات مدعومة بشرائح بصرية (ساليدز) وفقرات مقروءة تحث التالميذ عمى
يرفقو معرضًا وثائقيًا عمى شكل ديكور يحوي أىم الكتب الموجودة في معرض
المشاركة في العرض كما ا

الكتاب التي تناسب موضوع العرض.
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ورشةعملمؤسسةالفكرالعربي
ضمن فعاليات اليوم الثالث لمعرض الكتاب العربي الدولي ال ، 45عقدت مؤسسة الفكر العربي ورشة عمل
تربوية حول تصنيف محتويات كتب ادب االطفال العربي بالتعاون مع مجموعة "اق أر" ضمن مشروع عربي
 12الذي يسعى الى االسيام في تطوير تعميم وتعمم المغة العربية في الوطن العربي.

وتيدف ىذه األنشطة الى إلق اء الضوء عمى أىمية تصنيف كتب األطفال بحسب مستويات الطالقة عند
الطفل ،والى التشارك مع الخبراء واالختصاصيين بما ىو معتمد في الوطن العربي من معايير لجوائز كتب
األطفال ،كما تيدف الى تشجيع األطفال عمى القراءة بالمغة العربية من خالل عروض تربوية لمسرح الدمى

تقدم بالمغة العربية .وتنسجم ىذه النشاطات مع أىداف محاور مشروع "عربي  "12الساعية الى تطوير طرق
تعميم المغة العربية بحسب متطمبات القرن الحادي والعشرين لكي يتقن الطفل العربي لغتو األم ويفخر بيا

ويستخدميا لمتفكير والعمل واإلبداع في وطنو والعالم.
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الناهض
وتحدثت بداي ة منيرة الناىض ،األمينة العامة المساعدة في مؤسسة الفكر العربي ،وأثنت عمى عمل مجموعة
اق أر الشريكة في تنظيم ورشة العمل ودورىم الفعال في تعزيز القراءة عند الفئات األقل حظا في المجتمع

المبناني ،عمى حد تعبيرىا.

وقالت :يأتي ىذا النشاط اليوم ليدعم احد محاور مشروع "عربي  "12الستة الذي تنفذه مؤسسة الفكر العربي
بدعم من مدينة الممك عبد العزيز لمعموم والتقنية إحدى كبريات مؤسسات العمم في المممكة العربية السعودية

وييدف المشروع باألساس الى تطوير طرق تعميم المغة العربية لكي يتقنيا الطفل العربي ويق أر بيا ،ويكتب،
ويبدع بيا.
وأضافت :ليس ىذا المشروع اال أحد مشاريع المؤسسة لتعزيز ثوابت األمة العربية وتعتبر المؤسسة المغة األم
من اىم عناصر ىذه الثوابت .نحن جميعًا نؤمن بان ال تنمية لمعمم والفكر واألدب العربي من دون االىتمام

بتطوير المغة العربية لتكون المغة العصرية التي توفر لألفراد والشباب العرب إمكانية التفكير التحميمي
واإلبداعي الخالق والقدرة عمى المثمر مع كل ما يتوفر من موارد العمم ووسائمو الحديثة وليس "عربي " 12

إال إسيامًا جديداً ينض م الى اسيامات عربية أخرى سواء كانت من قبل الحكومات والمنظمات في المجتمع
المدني ام المؤسسات االكاديمية أم المتخصصين والمفكرين في الوطن العربي.

واعتبرت أن الجميع يسعى لتحقيق أىداف مشتركة كما يركز الجميع عمى جوانب من ىذا العمل غير السيل
بحسب التخصص واإلمكانيات والكل يدرك أن التحديات كبيرة ومتشعبة ولكن ال مجال إال لمعمل الحثيث واال
بات الذوبان في ظل الحضارات والمغات االخرى الخيار الوحيد ،مشيرة الى أننا نحن ىنا ال ندعو لالنغالق
وتجاىل اىمية تعمم المغات والناتج العممي لمحضارات االخرى ،ولكننا نعتبر ان تطوير المغة االم ىو من
واجباتنا تجاه الجيل القادم من االطفال العرب لنجدة امتنا العربية.
واردفت :يعمم الجميع ان الواقع يحتم ان يكون التمميذ محور العممية التعميمية ،مما يجعمو مكتشفا لمعمم وغير
متمق لو .ويحممنا ىذا الواقع مسؤلية تييئة بيئة تربوية تشجع الطفل والناشئة عمى اكتشاف المعرفة يشكل
الكتاب فييا المورد االساسي لممعمومات.نتمنى اليوم ان نتبادل الخبرات كل من موقعو لكي ننجز معا ما
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وختمت كالميا بالقول :انا عمى ثقة باننا اليوم ومعا سنتمكن من تقصي ما ىو متوفر من مبادرات لتصنيف
مستويات كتب ادب االطفال في وطننا العربي ،حيث ان تكاتف الجيود ىو السبيل االمثل لالسيام الفاعل
في الوصول الى االىداف المشتركة.

هناداطهتامري
واشارت طو في مستيل مداخمتيا الى النقاط اليامة في مجال تصنيف مستويات كتب أدب األطفال ومنيا:
الموجية ،مح ّكات تصنيف المستوى ،تجارب عربية ،ومفيوم المكتبات الصفية
ارتباط التصنيف بالقراءة
ّ
وتصنيفيا
وطرحت تساؤالت حول ىذه النقاط تقودنا الى التعرف عمييا مثل :ما القراءة؟ القراءة الموجية ومدى ارتباطيا

بالطالقة والتصنيف ،مرو ار بتعداد نظم تصنيف المستوى العالمية كفميسك كينكايد ،فاونتاس وبينيل ولكسايل
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نظام التصنيف العربي.
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وحول ىذا األخير ،عددت طو المعايير الواجب توافرىا وىي :النوع األدبي ،مدى رمزية النصوص ،اختيار

المحمية ،أصالة النص ،إخراج الكتاب ،المحتوى واألفكار،
المفردات من حيث قربيا أو بعدىا عن الميجة
ّ
تراكيب الجمل ،الرسوم والصور المستخدمة ،رسم الحركات عمى الكممات ،مشيرة الى أن ىدف التصنيف ىو
مطابقة المستوى القرائي بالكتاب.
وتحدثت طو عن مستويات القراء وميزاتيا :المستوى أ وىي أن يكون الكتاب سيل القراءة بحيث يتمكن القارئ
من االحساس بالنجاح أثناء عممية القراءة ،وأن يتضمن الكتاب فكرة أو حدث واحد ،وصور متعّمقة بالقصة

مباشرة ومن الممكن أن تروييا بغير االعتماد عمى كممات الكتاب ،سيولة ربط محتوى الكتاب بحياتيم ،المغة

فصيحة قريبة من العامية ،الت اركيب القواعدية بسيطة كممة واحدة ،لكممات مطبوعة في نفس المكان عمى كل
صفحة ،ىناك فصل واضح بين الرسوم والكممات ،الخط كبير وواضح بحجم 54 :تقريبا ،تكرار المفردات
والتراكيب ....
أما المستوى م فيجب أن تكون مواضيع الكتب تصير متنوعة وغنية وأكثر عمقا من معموماتية إلى عممية ٳلى
قصصية وسيرة وغيرىا ،وقد تحتوي الكتب فصوال قصيرة يحتاج القارئ معيا أن يق أر لفترة أطول ،من ثمانية
أقل كما قد تصبح أكثر غنى ورمزية وغير مرتبطة مباشرة
إلى  21سط ار في الصفحة الواحدة ،الصور تصبح ّ
باألحداث في القصة وانما قد تكون أكثر ارتباطا باألفكار والمحاور فييا ،يحتوي الكتاب القصصي نفحات
أدبية كالتشابيو واالستعارات وبعض التعابير المجازية ،تصبح الكتب ثرّية بالحوارات والشخصيات المتعددة
وبالمفاىيم والمعمومات.
وختمت بالقول إلى لقاء قريب مع عربي12
قميط
واشارت بدورىا امينة قميط ،متطوعة في مجموعة اق أر الى ان مجموعة اق ار قامت بدورة تدريبية لممرة االولى
تحت عنوان "انا ايضا بامكاني ان اق ار" في مدرسة الميمكي الرسمية ،واستفاد منيا  03طالبا من صفوف
المرحمة االولى بين  1و  20سنة ،والذين لم يكتسبوا ميارات القراءة المطموبة او المناسبة لصفيم وعمرىم.
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وقالت :ان ىدف الدورة االساسي ىو نقل الطالب الى مستوى القارئ المستقل في المغة العربية او االجنبية
بدعم من و ازرة التربية وبالتعاون مع ادارة مدرسة الميمكي الرسمية وبتمويل من افراد مؤمنين بحق الطفل في

التعمم ،اختارت مجموعة اق ار معممات متخصصات في التقنيات الحديثة لتعمم القراءة .وتشمل ىذه التقنيات
تطوير ادراك الوحدة الصوتية في المغة المسموعة ،الصوتيات مخزون الكممات البصرية واستراتيجيات فيم
المقروء .ترتكز ىذه التقنيات عمى وضع اىداف خاصة لكل طفل بما يتناسب مع امكانياتو وتتطور ىذه
االىداف مع تطور قدراتو ،وذلك من خالل تقييم دوري يستمر حتى نياية الدورة.
وتطرقت قميط الى كيفية تقسي م االطفال الى ثالث مجموعات أشرفت عمى كل مجموعة معممة متخصصة
ومساعدة ليا ،وتخمل البرنامج اليومي لقاء صباحي ييدف لتطوير ميارات اإلصغاء والتخاطب إضافة الى

أغاني تربوية وترفييية ثم القراءة الجيرية اليادفة لتطوير فيم المسموع ،مشيرة الى أن أىم ما يتضمنو
البرنامج اليومي ىي القراءة الفردية الصامتة المستقمة حيث يقوم التمميذ باختيار الكتاب المناسب لمستواه من
مكتبة الصف المقسمة الى مستويات ،حسب معايير وضعتيا د .ىنادي طو بينما يق أر بعض التالميذ
باستقاللية يعمل البعض اآلخر ضمن مجموعات صغيرة عمى القراءة الموجية تحت إشراف أخصائيين

ومتطوعين مدربين.
وشددت ايضا عمى أىمية دور االىل ،حيث عبرت معظم األميات عن فرحة أطفالين بالمطالعة المنزلية في

المقاءات األسبوعية التقييمية من جية واإلرشادية من جية أخرى ،اضافة الى أىمية المتابعة في المنزل
إعترافاُ منين أن كل ما زادت ثقة وبقدالتيم عمى القراءة كمما تعمقوا بالكتاب ومن ثم بالمدرسة.
وخمصت لمقول انو بنتيجة ليذه الدورة والتدخل المغوي ،فقد اعادت ادارة المدرسة استقبال التالمذة المطرودين،
وترفيع من نجح في امتحان الدخول ومتابعة تطورىم حتى اآلن اذ ان معظم المعممات الحظن التغير
السموكي واالكا ديمي لدى ىؤالء الطالب ،ووعييم مسؤولياتيم التعميمية وتعاونيم في ادارة الصف ومتابعة
المطموب قدر المستطاع.

األسد
وتحدثت منسقة مشروع اإلسيام في تطوير طرق تعمّم المغة العر ّبية :عربي 12في مؤس ّسة الفكر العربي ايفا
االسد حول تجربتيا العممية في المدارس في موضوع ت صنيف كتب أدب األطفال إلى مستويات.
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وكتابة  ، Phonicsكممات بصرّية  ،Sight wordsمفردات  Vocabularyوطالقة وفيم (استراتيجيات
القراءة) ). Fluency and comprehension ( Reading Strategies
واعتبرت أن القراءة ميارة واتقانيا يتطّمب الممارسة ،كما يتطّمب ذلك أن نعطي القارئ الكتاب المناسب ،عمى

ومعبرة ويفيم ما يقرأه وأن يختار الموضوع الذي يجذبو ليق أر
النص قراءة صحيحة
أن يق أر بطالقة  %61من
ّ
ّ
باستمتاع.
عالمية في
األساسية في مدرسة
منسقة الّمغة العربية لصفوف الروضة والمرحمة
ّ
ّ
وتطرقت المداخمة الى تجربة ّ
بيروت ،في مرحمة ما قبل تطبيق معايير التصنيف ،وكيف بدأ بتصنيف الكتب حسب األعمار أو المستويات
األولى ،الثّانية والثالثة،
المشار إلييا عمى كتب أدب األطفال وتقسيميا في المكتبات الص ّفية إلى المستويات ّ
يحدد الناشر فئتيا العمرية أو مستواىا ،لذا كان من
والصعوبات التي واجيتيا ومنيا :قصص كثيرة لم ّ

الصعب تصنيفيا ،اختالف مستويات الكتب ضمن المستوى الواحد ألنو لم يكن ىناك معايير متّفق عمييا من
ّ
عدة قبل إيجاد
مرات ّ
قبل الناشرين ،عدم تم ّكن التمميذ من اختيار الكتاب المناسب وبالتالي استبدال القصص ّ
طالقة والفيم وتوثيقو.
تطور مستوى القارئ في ال ّ
المستوى المناسب لو وعدم التم ّكن من قياس ّ

كل تمميذ
أما بعد تطبيق معايير تصنيف الكتب ،فقد اشارت الى حصول تطور ممموس لمطالقة والفيم لدى ّ
دافعية ممموسة عند التالميذ لقراءة
بحسب ما أشارت إليو نتائج التقييم في المرات الثالثة خالل السنة،
ّ
سجل
المدرسية بحسب ما شارك بو المعّممون وأشار إليو
الصف والمكتبة
ّ
ّ
قصص بالّمغة العر ّبية من مكتبة ّ

المكتبة ،اىتمام متزايد من قبل األىل ،تزايد الرغبة في شراء قصص أدب أطفال العربي لتغذية المكتبات
الموجي ة
الخاصة بالطالقة والفيم من ضمن مجموعات القراءة
المدرسية ،ولدروس الدعم
الص ّفية والمكتبة
ّ
ّ
ّ
خاصة تساند احتياجاتيم المغوية.
الخاصة من خالل برامج تدخل
ولدعم التالميذ ذوي الحاجات
ّ
ّ
كل ذلك ىو زيادة في عدد التالميذ ضمن نشاط القراءة المستقّمة (الصامتة)،
وخمصت الى أن األىم من ّ
مسمية ،المغة العر ّبية صعبة.
وبالتالي لم لم نعد نسمع ،عمى تعبيرىا عبارات مثل :المغة العر ّبية غير ّ
رسمية ضمن مجموعة إق أر ،ان النقاط الواجب توافرىا
بوية في اطار تجربتيا في مدرسة
ّ
وحددت المستشارة تر ّ
اليجاد برنامج متوازن لتعميم القراءة ىي :وعي الوحدة الصوتية سمعًا ،phonemic awareness
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معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب ال54
األول،0606
60كانون 
اإلثنين، 



ي ، sight wordsمفردات  Vocabularyوفيم
الصوتيات :قراءة وكتابة  ، Phonicsكممات بصر ّ
استراتيجيات القراءة . Fluency and comprehension
المصنفة
واشارت الى انو تم تأمين بعض العناصر في صفوف المغة االنجميزّية لدعم القراءة ،منيا الكتب
ّ
متنوعة لمقراءة
بحسب مستويات الطالقة ،كتب القراءة الموجية ،كتب تخدم أىداف استراتيجيات القراءة ،كتب ّ

تم تصنيف كتب أدب األطفال
الجيرّية ) ،(Read aloudاما في صفوف المغة العر ّبية لدعم القراءة ،فقد ّ
ماسة لكتب القارئ المبتدئ
الخاصة بالقراءة
بحسب المعايير ،اال أنو كان ىناك حاجة لمكتب
ّ
الموجية وحاجة ّ
ّ
مستوى :أ -ب -ج – د.
وختمت بالقول بامكان كل طفل عربي أن يق ار بنجاح ومن حقّو أن يق أر الكتاب المناسب.
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معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب ال54
األول،0606
60كانون 
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محاضرة:بيروتفيعيونالشعرالسعودي
ومن ضمن نشاطات الممحقية السعودية محاضرة بعنوان "بيروت في عيون الشعر السعودي" القاىا الدكتور
عبد اهلل بن سالم المعطاني  ،استاذ البالغة والنقد بجامعة الممك عبد العزيز وعضو مجمس الشورى السعودي.

القرني
بداية تحدث الم محق الثقافي في الممحقية السعودية منير عمي القرني ،قائال :ىنا بيروت وىناك الرياض ،وىنا
لبنان وىناك السعودية ...بمدان كريمان عريقان تربطيما المودة واألخاء وتجمعيما المحبة والوفاء وليس
بغريب ان تثمر ىذه المودة وان تنتج تمك المحبة عن تقدير واجالل كل واحد منيما لالخر ،ومن ىذا المنطمق
كان لشعراء لبنان أن يتغنوا بالمممكة العربية السعودية ارنبوة والرساالت وبمد النبل والمكرمات وفي المقابل
نرى شعراء المممكة يتغنون بمبنان بسيمو وجبمو بانسانو وجوه وبسحره .انيا قصة حب طاىر ابطاليا سعوديون
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ولبنانيون تحمقوا حول اسمى معاني الصداقة واالخوة.

معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب ال54
األول،0606
60كانون 
اإلثنين، 



المعطاني
استيل محاضرتو باالشارة الى أن عالقة الشاعر با لمكان عالقة قديمة منذ الطفولة األولى لعمر الشعر
العربي ،فالمقدمات الكمية لمشعر الجاىمي ىي احتفال خاص بالمكان ورسومو فيبقى المكان مستق ار في منطقة

الال شعور بوصفو حمما ضائعا أو شيئا مفقودا يبحث عنو الشاعر في نبرة شفافة يستعيد فييا لقاءاتو الغرامية
مع محبوبتو.
واضاف :في العصر الحديث تحدث النقاد عن المكان بشكل أوسع وفمسفة أعمق ،ليت ساءل بعدىا ىل المكان
حالة ذىنية او قرار داخمي يتكون نتيجة ا لتحام العالئق التي تربط بين الشاعر وبين المكان ،لينتقل لمقول بأن
عالقة الشعراء السعوديين بمبنان عالقة قديمة تمتد الى الفترة الزمنية األولى من تأسيس المممكة العربية
السعودية عند شعر الرواد وفي ىذه الفترة التي يحتميا الشاعر فؤاد شارك وحمد الحجي ومحمود عارف.
وتطرق في محاضرتو الى قصائد حمد الحجي في لبنان والتي حممت لغة جميمة وشاعرية ومشاعر رومانسية
حالمة متدفقة ،رسم فييا لبنان لوحة مخممية تنضج بالجمال والسحر الذي جادت بو الطبيعة الخالبة ،كما

وصفو طبائع أىل لبنان وفي قصائد اخرى حممت نصوصو طاقات فنية تستمد جماليا من الوصف الرائع ا
السحر والجمال لتتحول القصيدة الى صورة انتشارية لرسم لوحة فنية رائعة ليذه األماكن.

ومن ثم تحدث عن قصيدة كنعان الخطيب بعنوان "لبنان لمكل يبقى الموطن الثاني" الذي يوضح فييا عمق
المقاء والعالقة الحميمة بين لبنان والسعودية ،ويصف مكانة لبنان في قمب كل عربي ،لينتقل الى الشاعر
اسامة عبد الرحمن الذي منح لبنان قصيدتين تحدث فييا عن جمال لبنان وعزتو وشموخو وانو سيبقى
مصد ار لمحب والجمال متساءال عن السبب الحقيقي لفتنة لبنان.
وانتقل بعدىا لمحديث عن جراح لبنان في قانا وقصائد الشاعر حسن عبداهلل القرشي الذي انذر بمطامع الييود
في ىذا البمد العربي الحر وندب حال الذين ليوا عنيا في سراب سالم حيك بأشراك خبيث نسجيا سراب
اجوف خادع  ،والى قصائد غازي القصيب الذي يحمل المبنانيين والعرب ويدينيم بدم لبنان مؤكدا انيم سيقفون
امام محكمة التاريخ مناطين بجريمة اغتيال لبنان المت مثل في عاصمتو ومركز قواه (بيروت).
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فتتشابك وتتعالق االشارات الداللية لمنص فتصبح بيروت ىي المرأة المعشوقة ومن ثم يمتقي الرمز البشري
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واردف قائال :ان بيروت تتحول عن د بعض الشعراء السعوديين الى كيان غرامي ينصير في معشوقتو الحقيقية
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بالرمز المكاني وىذا ما يتجسد في نص الدكتور عبد العزيز خوجة ،مكمال في جولتو عمى الشعراء أمثال
اشجان ىندي واحمد قران الزىراني وصوال الى امير مكة ،قائد مؤسسة الفكر العربي االمير خالد الفيصل
الذي لو نصان شعبيان بمغتو الجميمة أحدىما نص جمالي فني (تحية الى لبنان) والثاني يحمل مضامين

سياسية (لبنان اكبر من بمد) يمجد فيو شجاعة المبنانيين وصمودىم في اخراج اسرائيل من ارضيم.
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جولةاألميرخالدالفيصلوالسفيرالسعوديفيمعرضبيروتالعربيوالدوليلمكتابال45
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التواقيع شهدها معرض الكتاب العربي الدولي ال 45في يومه الثالث (الثنين
فيما يمي سمسة من 
)0606\00\0–تجدونربطاالصور
 رلى سعادة ،أنا وأبي والشوكوالتو ،جمعية السبيل -ساعة القصة ،سامي موسى ،جمعية السبيل

 شيرزاد والكالم المباح حين يروي شيريار ،سممان زين الدين ،الدار العربية لمعموم ناشرون محطات في الدوحة التاريخية لطائفة الدروز ،االديب حسن سميمان زين الدين ،دار الرمك معارك القدس الجديدة ومداخميا عام النكبة ،نييل عادل عويضة ،جناح النادي الثقافي العربي ذاكرة األوراق اآلثمة ،سمير منصور ،دار الفارابي فيزيك ،حسن داوود ،دار الساقي  ، Anthony Rahayel & Jean ghalo ،B. Lebanonمكتبة انطوان الدب ينقمب نم اًر  -روسيا :الوالدة الجديدة ،مروان اسكندر ،رياض الريس لمكتب والنشر -صمت االيام ،الشاعرة نعيمة قاسم ،دار الرمك
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فيمايمينشاطاتوبرنامجتواقيعيومالثالثاءالموافقفيه7كانوناألول:0606

0033-0033

طاولة مستديرة :مؤسسة الفكر العربي حول أنظمة ومعايير جوائز أدب الطفل
العربي :توافق وتباين
صالح صالح ،أ.محمود سويد،

 0033-0033ندوة :حصار غزة

تقديم:أ .رندة حيدر
د .أشجان محمد ىندي ،أ .جاسم بن

 0033-0003أمسية شعرية لمشاعرين السعوديين

محمد الصحيح

التواقيع
12:30-10:00

تىقُع كتاب وقراءج

هًٌ فلُفل

دار العلن للوالَُي

11:00

العوح زَتىى وشجرج السَتىى

فاطوح شرف الدَي

جوعُح السثُل

4:00

ساعح القصح

غىي عالم

جوعُح السثُل

5:00

حُىاى اخري

اَواى حوُداى

الفراخ للٌشر والتىزَع

7:30-5:00

الوراج إًساى هي الدرجح الثاتُح

االدَثح حٌاى صالح

دار الرهك

8:00-6:00

إتلُس فٍ الجٌح

هحوىد عثواى

دار الفاراتٍ

8:00-6:00

حىاراخ فٍ التداخل الدٌٍَ والسُاسٍ

راتة الحىراًٍ

دار الفاراتٍ

8:00-600

لغاخ اللغح

هٌري زغُة

دار الساقٍ

9:00-6:00

الطرَق الً الىطي رتع قرى ترفقح كوال جٌثالط ورفُق
الحرَرٌ  ،رجال هي رجل

الىزَر هحسي دلىل

الدار العرتُح للعلىم ًاشروى

9:30-7:30

وداعاً قلثٍ

الشاعرج الهام حسي

دار الرهك
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