
الجمعة والسبت
25-24 يونيو 2022

برنامج حفل
     أقرأ الختامي
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الفقرةالوقت المكان

برنامج حفل أقرأ الختامي

4:00 مساءً – 5:00 مساءً

5:15 مساءً  – 5:00 مساءً 

مساءً  6:15  – مساءً   5:15

7:00 مساءً  – 6:15 مساءً 

8:00 مساءً 7:00 مساءً – 

االستقبال والتسجيل

افتتاح الحفل

الجلسة النقاشية: لماذا نقرأ األدب؟
• د. سعد البازعي

• بثينة العيسى
• روضة الحاج

إدارة الحوار: طارق الخواجي

استراحة

أمسية شعرية (البحر والتعديل) وتوقيع ديوان (ثالثون بحًرا للغرق) 
للشاعر البحريني قاسم حداد

بصحبة الموسيقي: محمد حداد
إدارة األمسية: محمد الحرز

الفقرةالوقت المكان

6:15 مساءً – 7:00 مساءً

9:00 مساءً – 10:00 مساءً

مناقشة وتوقيع رواية (بنت دجلة)
للروائي العراقي محسن الرملي

إدارة الحوار: غيث الحوسني

مناقشة وتوقيع رواية (دلشاد – سيرة الجوع والشبع)
للروائية العمانية بشرى خلفان

إدارة الحوار: عبدالوهاب العريض

المكتبة
الطابق الثاني

المكتبة
الطابق الثاني

منصات توقيع ومناقشة الكتب
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برنامج حفل أقرأ الختامي

10:30 صباًحا 9:00 صباًحا – 

11:20 صباًحا 10:30 صباًحا – 

11:30 صباًحا 11:20 صباًحا – 

11:30 صباًحا – 12:00 مساءً

12:00 مساءً – 1:30 مساءً

1:30 مساءً – 2:30 مساءً

2:30 مساءً – 3:00 مساءً

3:00 مساءً – 4:00 مساءً

4:00 مساءً – 5:00 مساءً
5:00 مساءً – 5:30 مساءً

5:30 مساءً – 6:00 مساءً

6:00 مساءً – 7:00 مساءً

7:00 مساءً – 8:30 مساءً

االستقبال والتسجيل

كلمة الكاتب المغربي عبدالفتاح كيليطو
إدارة الحوار: محمد آيت حنا

استراحة قصيرة

مسرحية السقوط عن نص دافئ

استراحة الغداء

التحكيم النهائي لنصوص مسابقة أقرأ (الجلسة األوىل)
• آيات العلي (عنوان النص: ضجيج األسئلة)

• باسل الغامدي (عنوان النص: ُفلك)
• مريم الفيروز (عنوان النص: ماذا لو اختفت الكلمات؟)

لجنة التحكيم: د. خالد الرفاعي، د. محسن الرملي، بشرى خلفان

استراحة

التحكيم النهائي لنصوص مسابقة أقرأ (الجلسة الثانية)
• أحمد الوالي (عنوان النص: صرخة من رفات)

• أسماء العرفج (عنوان النص: التصفيق لإلخفاق)
• محمد الخليفة (عنوان النص: أتسمع هذه موسيقا)
• شهد القيصوم (عنوان النص: نسيم يسأل حكمة)

لجنة التحكيم: د. خالد الرفاعي، د. محسن الرملي، بشرى خلفان

استراحة

جلسة حوارية مع سعادة السفير تركي بن عبدالله الدخيل
إدارة الحوار: د. أشرف فقيه

الجلسة النقاشية: القراءة في عصر الرقمنة
• د. عبدالله السفياني

• محمد الفريح
إدارة الحوار: محمد شعير

استراحة

حفل إعالن وتكريم الفائزين في مسابقة أقرأ
• جلسة حوارية مع مشاركي مسابقة أقرأ

• كلمة الكاتب والروائي العالمي أورهان باموق الحائز على جائزة نوبل لآلداب
• كلمة سعادة السفير تركي بن عبدالله الدخيل

• إطالق أغنية برنامج إثراء القراءة للفنان حمود الخضر
• كلمة األستاذ حسين حنبظاظة مدير مركز إثراء
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الفقرةالوقت المكان

12:00 مساءً – 1:00 مساءً

4:00 مساءً – 5:00 مساءً

6:00 مساءً – 7:00 مساءً

توقيع كتاب (في جو من الندم الفكري)
للكاتب المغربي عبدالفتاح كيليطو

مناقشة وتوقيع المجموعة القصصية (كائن أزرق أو ربما)
للكاتب اإلماراتي سلطان العميمي

إدارة الحوار: د. شتيوي الغيثي

مناقشة وتوقيع رواية (ماكيت القاهرة)
للروائي المصري طارق إمام

إدارة الحوار: إيمان اليوسف

المكتبة
الطابق الثاني

المكتبة
الطابق الثاني

منصات توقيع ومناقشة الكتب

المكتبة
الطابق الثاني




