اخلميس 2018/5/3
مساء
5:00
ً
مساء
6:00
ً

افتتاح املعرض

ل ّون القدس ،واكتب ألجلها

1.1األستاذ سميح أبو زاكية
2.2الفنان أحمد داري

اجلمعة 2018/5/4
ورشة صناعة الدمى
 4:00عصر ًا

1.1مصممة األزياء ميركا فواضلة
2.2مصممة الدمى ميرال لدادوة

احلضور :األطفال واألهالي

الترانسفير بني النكبة والبقاء
مساء
6:15 -5:00
ً

1.1عادل منّاع
2.2نبيه بشير
3.3أمين اغبارية
4.4كمال ُق ّبعة

إدارة ومشاركة :أنطوان شلحت
الهوية والتراث والثقافة الوطنية بعد النكبة:
مساء
8:00 -6:30
ً

1.1عبد الرحمن بسيسو (فلسطني)
2.2جميل هالل (فلسطني)
3.3أحمد البرقاوي (اإلمارات /فلسطني)

إدارة ومشاركة :سامح خضر
فعاليات معرض الكتاب
املكان :معرض الكتاب  -قاعة /ماجد أبو شرار

برنامج األطفال واليافعني (حكاية الولد الفلسطيني)
املكان  :معرض الكتاب  -فضاء االطفال

البرنامج الثقايف للمحافظات
(رام اهلل  -البيرة – اخلليل – جنني  -طولكرم /عنبتا)

السبت 2018/5/5

كتابة إبداعية مع األطفال األسرى

(بالتعاون مع هيئة شؤون األسرى واحمل ّررين)

 11:00صباح ًا

 1.1نتالي شوخة
 2.2مالك الغليظ
 3.3تسنيم حلبي
4.4نور التميمي
5.5مالك اخلطيب
6.6آالء عساف

التدريب مع كاتبة روايات اليافعني أحالم بشارات
استضافة الروائية عائشة عودة
فلسطني قبل النكبة ...
ذاكرة وطن
مساء
5:15 -4:00
ً

1.1شيرين صقيلي (فلسطني /أمريكا)
2.2مصطفى كبها
3.3جوني منصور

إدارة وتقدمي :وديع عواودة
أمسية شعرية
مساء
5:00
ً

1.1منعم الفقير (الدمنارك/العراق)
2.2أديب رفيق
3.3عبداحلي اغبارية
4.4نائلة ابراهيم

اقتباسات شعرية قصيرة من
مسرحية As You Like It
لشكسبير بعنوان All the world`s
a stage

(مبشاركة طالب مدرسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك)

تقدمي :سوسن عبد احلليم
املكان :طولكرم /عنبتا  -بيت النساء
للتنمية
مئويات الفكر والثقافة الوطنية :رفعت النمر 2018

إدارة الفعالية :املع ّلمة مي جودة
احلضور :األطفال واألهالي

مساء
7:00 -5:30
ً

1.1رامي النمر (لبنان /فلسطني)
2.2فؤاد بسيسو (األردن  /فلسطني)

إدارة ومشاركة :جهاد صالح
ندوة حكايات االنتفاضة
مساء
6:00
ً

1.1الشاعر عثمان حسني
2.2الصحفي حسام عز الدين
عساف
3.3األستاذ النقابي عمر ّ

إدارة الندوة :الدكتور إياد البرغوثي رئيس الشبكة الدولية للتسامح
املهتمون
احلضور:
ّ
أمسية شعرية:
مساء
9:00 -7:30
ً

1.1عدنان الصايغ (بريطانيا /العراق)
2.2نوري اجل ّراح (بريطانيا /سوريا)
3.3زهير أبو شايب (األردن /فلسطني)

إدارة وتقدمي :عبد السالم العطاري
فعاليات معرض الكتاب
املكان :معرض الكتاب  -قاعة /ماجد أبو شرار

برنامج األطفال واليافعني (حكاية الولد الفلسطيني)
املكان  :معرض الكتاب  -فضاء االطفال

البرنامج الثقايف للمحافظات
(رام اهلل  -البيرة – اخلليل – جنني  -طولكرم /عنبتا)

األحد 2016/5/6
شعرية املقاومة يف أعمال توفيق ز ّياد
وسميح القاسم
 11:00صباح ًا

1.1نبيه القاسم
2.2جميل كتاني
3.3نعيمة األحمد

إدارة وتقدمي :محمد دوابشة
املكان :جنني -اجلامعة العربية
األمريكية قاعة املؤمترات

جتربة االعتقال املنزلي لألطفال
املقدسيني
(بالشراكة مع مؤسسة أرماء
املقدسية)
األستاذة رانيا حامت وابنها محمد
إدارة اللقاء :املد ّرب بطريقة اخليال
محمود عبد النبي
احلضور :األطفال واألهالي

الرواية بني اللغة وتقنيات السرد
 12:00ظهر ًا

1.1أحمد رفيق عوض
2.2خليل النعيمي (فرنسا /سوريا)
 3.3صونيا خضر

إدارة وتقدمي :حسن عبد اهلل
املكان :رام اهلل  -الكلية العصرية اجلامعية  -مقابل مجمع فلسطني الطبي
(مشفى رام اهلل احلكومي)
حفل إطالق مهرجان فلسطني ألفالم ورشة عمل القصص املصورة -االنتفاضة ()1
(بالشراكة مع مؤسسة تامر للتعليم املجتمعي)
املوبايل /برعاية د .إيهاب بسيسو
1.1باسل نصر
2.2سمير حرب

 3:00ظهر ًا

الرواية :سيرة الذات واملكان
مساء
5:15 -4:00
ً

1.1واسيني األعرج (اجلزائر)
2.2رزان إبراهيم (األردن /فلسطني)
3.3وسام رفيدي (فلسطني)
4.4نوال حالوة (كندا /فلسطني)

مساء
7:00 -5:30
ً

1.1سهام أبو ع ّواد (األردن /فلسطني)
2.2أسامة ال َعيَسة (فلسطني)
3.3سامي الكيالني (فلسطني)
4.4أنور حامد (بريطانيا /فلسطني)

إدارة ومشاركة :رمزي الطويل
والرسامون
احلضور :الكتّاب
ّ

السمان
إدارة ومشاركة :دمية ّ
أدب املعتقالت :التجربة والواقع يف اخلطاب الثقايف ألدب املعتقالت

إدارة ومشاركة :عمر نزال
فعاليات معرض الكتاب
املكان :معرض الكتاب  -قاعة /ماجد أبو شرار

برنامج األطفال واليافعني (حكاية الولد الفلسطيني)
املكان  :معرض الكتاب  -فضاء االطفال

البرنامج الثقايف للمحافظات
(رام اهلل  -البيرة – اخلليل – جنني  -طولكرم /عنبتا)

األحد 2016/5/6
ندوة تهريب الوطن عبر الفن والكتابة
مساء
7:00
ً

1.1الفنان نبيل عناني
2.2الروائي أسامة العيسة
3.3الروائي عارف احلسيني

إدارة الندوة :اإلعالمية وفاء عبد الرحمن
احلضور :املهتمون
الترجمة واألدب :فلسطني والعالم
مساء
٩:٠٠ -٧:٣٠
ً

1.1وليد نبهان (مالطا /فلسطني)
2.2إبراهيم أبو هشهش (فلسطني)

إدارة ومشاركة :محمد أبو زيد

اإلثنني 2018/5/7
 11:00صباح ًا

ورشة كتابة األغنية مع الفنان أحمد داري
الوثائق واملخطوطات املقدسية :أدلة صمود ووجود

ظهرا
ً 12:00

1.1ناجح بكيرات
2.2عزيز العصا
3.3عباس منر
4.4فواز سالمة

إدارة :د .حسام التميمي
املكان :اخلليل  -مركز إسعاد الطفولة
ورشة عمل القصص املصورة  -االنتفاضة ()2
(بالشراكة مع مؤسسة تامر للتعليم املجتمعي)
 3:00ظهر ًا

 1.1باسل نصر
 2.2سمير حرب

إدارة ومشاركة :رمزي الطويل
والرسامون
احلضور :الكتّاب
ّ
النكبة والهوية يف رواية اجليل
مساء
5:15 -4:00
ً

1.1شاكر خزعل (كندا /فلسطني /لبنان)
2.2رجاء بكرية (فلسطني )48
3.3إياد البرغوثي (فلسطني )48
4.4تغريد األحمد (فلسطني )48

إدارة وتقدمي :أثير صفا (فلسطني )48

فعاليات معرض الكتاب
املكان :معرض الكتاب  -قاعة /ماجد أبو شرار

برنامج األطفال واليافعني (حكاية الولد الفلسطيني)
املكان  :معرض الكتاب  -فضاء االطفال

البرنامج الثقايف للمحافظات
(رام اهلل  -البيرة – اخلليل – جنني  -طولكرم /عنبتا)

اإلثنني 2018/5/7
أدب الشباب :شهادات إبداعية

مساء
5:00
ً

مساء
7:00 -5:30
ً

مساء
6:00
ً

مساء
9:00 -7:30
ً

1.1سلوى الطريفي
2.2طارق عسرواي
3.3صابرين فرعون
4.4أمير داود

إدارة وتقدمي :حسن ّ
قطوسة
املكان :رام اهلل  -بيت اإلبداع (خلف مستشفى رام اهلل احلكومي  /قرب مكتبة
دار الشروق)
منوذجا)
تداعيات النكبة على السيرة الذاتية (ادوارد سعيد ،هشام شرابي
ً
صبحي حديدي (فرنسا /سوريا)
وليد الشرفا (فلسطني)
إدارة وتقدمي :سعيد ع ّياد
ندوة البطولة يف االنتفاضة األولى
أمسـ ــية شعرية
 1.1مروان علي ( أملانيا /سوريا)
2.2غياث املدهون ( السويد /فلسطني)
3.3مروان مخول ( فلسطني)

إدارة وتقدمي :نداء عويني
املكان :رام اهلل -متحف محمود
درويش
سيرة قائد وشعب ،كتاب ياسر عرفات

1.1د .إيهاب بسيسو
2.2د .عادل األسطة
3.3الكاتب خالد جمعة

إدارة :د .إنعام العبيدي
احلضور :املهتمون

1.1نبيل شعث
2.2عبد الرحمن بسيسو

إدارة ومشاركة :أحمد صبح

الثالثاء 2018/5/8
 11:00صباح ًا

مساء
7:00 -5:30
ً

مذكرات رسام
الفنان حسني رضوان
تقدمي :الفنان محمد صالح
والرسامون واملهتمون
احلضور :الكتّاب
ّ
الرواية ذاكرة املستقبل
1.1أسعد األسعد
2.2أحمد حرب
3.3حسني ياسني

إدارة وتقدمي :إحسان الديك
فعاليات معرض الكتاب
املكان :معرض الكتاب  -قاعة /ماجد أبو شرار

برنامج األطفال واليافعني (حكاية الولد الفلسطيني)
املكان  :معرض الكتاب  -فضاء االطفال

البرنامج الثقايف للمحافظات
(رام اهلل  -البيرة – اخلليل – جنني  -طولكرم /عنبتا)

الثالثاء 2018/5/8
املشهد السياسي الفلسطيني :اآلفاق
والتحديات
مساء
6:00
ً

1.1غسان اخلطيب
2.2داوود تلحمي
3.3نظير مجلّي
4.4ماجد كيالي (سوريا /فلسطني)

ندوة احلنني

1.1الدكتور عبد الكرمي أبو ّ
خشان
2.2األستاذ خالد عليان
3.3األستاذ ناصيف املعلم

إدارة الندوة :االعالمية نسرين عواد
احلضور :املهتمون

إدارة وتقدمي :محمود أبو الهيجاء
املكان :رام اهلل  -متحف ياسر عرفات
بني القصة واليوميات وصانعي الرواية ( جتربة ذاتية بني املنفى والوطن)

مساء
9:00 -7:30
ً

1.1جمعة شنب
2.2عارف احلسيني
3.3شيخة حليوة
4.4نافذ الرفاعي
5.5أنوار األنوار

إدارة وتقدمي :نسب أديب حسي

األربعاء 2018/5/9
حسني البرغوثي :السيرة الذاتية كبيان ثقايف
 12:00ظهر ًا

 1:00ظهر ًا

مساء
5:00 -4:00
ً

1.1أكرم مسلم
2.2فادي البرغوثي

إدارة ومشاركة :رجاء غامن
املكان :رام اهلل  -جامعة فلسطني التقنية  -قاعة اجلامعة
(مدينة األحالم) عرض مسرحي لفرقة سنابل
(بالتعاون مع جلنة القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية)
احلضور :األطفال واألهالي
حكايات من االنتفاضة
(بالتعاون مع حكايا /امللتقى التربوي
هند احلسيني ،القدس ودار الطفل
العربي ،وإطالق كتاب السيرة الصادر العربي)
1.1احلكواتية مرمي اسماعيل معمر
عن وزارة الثقافة
1.1ماهرة الدجاني
2.2فداء القطب
3.3لبنى كاتبة

إدارة ومشاركة :عبير زياد

فعاليات معرض الكتاب
املكان :معرض الكتاب  -قاعة /ماجد أبو شرار

2.2احلكواتي عبد املهدي طرايرة
3.3احلكواتي سعيد حجة
4.4احلكواتي ماجد صبرة

إدارة ومشاركة :احلكواتي حمزة
العقرباوي
احلضور :األطفال واألهالي

برنامج األطفال واليافعني (حكاية الولد الفلسطيني)
املكان  :معرض الكتاب  -فضاء االطفال

البرنامج الثقايف للمحافظات
(رام اهلل  -البيرة – اخلليل – جنني  -طولكرم /عنبتا)

األربعاء 2018/5/9
صفحات من تاريخ القدس
مساء
7:00 -5:30
ً

1.1علي قليبو
2.2سميح حمودة

إدارة وتقدمي :سعيد البيشاوي
أمسية شعرية
مساء
6:00
ً

مساء
9:00 -7:30
ً

حسون
1.1نزيه ّ
2.2رجاء غامن
3.3سلطان مي

ندوة جتارب تعليمية يف االنتفاضة
األولى
1.1الدكتور صالح عبد اجل ّواد
2.2الدكتور فضل سليمان

إدارة ومشاركة :الشاعر عبد السالم
تقدمي :طارق العربي
العطاري
املكان :البيرة  -قاعة بلدية البيرة
املهتمون
احلضور:
ّ
محمود درويش :شخصية الثقافة العربية للعام 2018
1.1يحيى يخلف (فلسطني)
2.2خالد احلوراني (فلسطني)
3.3فادي جودة (أمريكا)

إدارة وتقدمي :عبد الغني سالمة

اخلميس 2018/5/10
 1:00صباح ًا

 4:00عصر ًا

مساء
6:15 -5:00
ً

مساء
6:00
ً

ذكريات االنتفاضة األولى
(مع احلكواتية عزة جبر)
لقاء مفتوح جليل االنتفاضة األولى
حفل توزيع جوائز ملتقى فلسطني الثقايف (الكتاب األول للمبدعني
واملبدعات)
برعاية املجلس األعلى للشباب والرياضة وبالتعاون مع وزارة الثقافة
عاما من الذاكرة :املجتمع الفلسطيني والتحوالت السياسية
سبعون ً
واالجتماعية
1.1هنيدة غامن
2.2محمود يزبك
3.3خالد احلروب

إدارة ومشاركة :محمد نعيم فرحات
صاحب الظل الطويل
مع الدكتورة هيفاء السباسي
أمهات وفتيات جيل االنتفاضة األولى
احلضورّ :

فعاليات معرض الكتاب
املكان :معرض الكتاب  -قاعة /ماجد أبو شرار

برنامج األطفال واليافعني (حكاية الولد الفلسطيني)
املكان  :معرض الكتاب  -فضاء االطفال

البرنامج الثقايف للمحافظات
(رام اهلل  -البيرة – اخلليل – جنني  -طولكرم /عنبتا)

اخلميس 2018/5/10
األيدلوجيا والهوية الوطنية :حتديات اخلطاب واملمارسة
مساء
8:00 -6:30
ً

1.1رشيد اخليون
2.2رائف زريق

إدارة ومشاركة :خالد احلروب

اجلمعة 2018/5/11
 4:00عصر ًا

مساء
6:15 -5
ً

راية تزور املكتبة الوطنية
(بالتعاون مع وحدة امللكية الفكرية /وزارة الثقافة)
إدارة الفعالية :نداء صبح
احلضور :األطفال واألهالي
املثقف :الدور والتحديات ،إطاللة
ندوة عن األغنية الوطنية وارتباطها
على ذاكرة االنتفاضة العام 1987
بالطفولة
1.1املتوكل طه
2.2عبد الكرمي أبو خشان
3.3ابراهيم جوهر
4.4سمير شحادة

1.1الفنان وليد عبد السالم
2.2الدكتور ساهر ياسني
3.3املوسيقي سهيل خوري

إدارة الندوة :سامر جرادات
احلضور :املهتمون
إدارة :حسن عبد اهلل
باق يف حيفا
قراءة يف أعمال إميل حبيبي :املتشائل ٍ
مساء
7:30-6:30
ً

1.1صايف صايف
2.2محمود غنامي
3.3سميح غنادري

مساء
9:00 -8:00
ً

1.1يوسف الناصر
2.2عماد عبد الوهاب
3.3حسني رضوان

إدارة وتقدمي :د .نادي ساري الديك
امللصق الفلسطيني :شهادات من زمن الثورة

إدارة ومشاركة :عامر شوملي

فعاليات معرض الكتاب
املكان :معرض الكتاب  -قاعة /ماجد أبو شرار

برنامج األطفال واليافعني (حكاية الولد الفلسطيني)
املكان  :معرض الكتاب  -فضاء االطفال

البرنامج الثقايف للمحافظات
(رام اهلل  -البيرة – اخلليل – جنني  -طولكرم /عنبتا)

السبت 2018/5/12

 11:00صباح ًا

ما وراء الكوفية
عرض ونقاش فيلم (ما وراء الكوفية) ذاكرة تسجيلية لعائلة فلسطينية
عاشت يف االنتفاضة األولى
لقاء مفتوح مع شخصيات الفيلم
1.1نداء صبح
2.2هيثم درويش
3.3هديل درويش

تقدمي ومشاركة غنائية :الفنان ثائر البرغوثي
احلضور :املهتمون
إطالق إصدارات وزارة الثقافة اخلاصة باملعرض
 4:00عصر ًا

1.1كتاب الشهيد ماجد أبو شرار (اخلبز امل ّر)
2.2كتاب الياس صنبر ( ُملك الغائبني)
3.3أعمال شخصية العام الثقافية للعلم  2018الكاتب والصحفي حسن البطل

مبشاركة الدكتور إيهاب بسيسو /وزير الثقافة

السبت 2018/5/12
أمسية شعرية
مساء
5:00
ً

1.1علي أبو عجمية (اخلليل)
2.2فردوس حبيب اهلل ()48
3.3علي قادري ()48

إدارة وتقدمي :هال الشروف
ّ
القطان /املاصيون
املكان :رام اهلل  -مؤسسة عبد احملسن
املكتبة الوطنية الفلسطينية :الرؤية والتحديات
مساء
6:30 -5:15
ً

1.1ديانا الصايغ
2.2رندة كمال
3.3هالة كيلة
4.4هاني جبر

إدارة ومشاركة :عنان حمد

فعاليات معرض الكتاب
املكان :معرض الكتاب  -قاعة /ماجد أبو شرار

برنامج األطفال واليافعني (حكاية الولد الفلسطيني)
املكان  :معرض الكتاب  -فضاء االطفال

البرنامج الثقايف للمحافظات
(رام اهلل  -البيرة – اخلليل – جنني  -طولكرم /عنبتا)

السبت 2018/5/12

مساء
6:00
ً

مساء
9:00 -7:00
ً

ندوة :هل تغيرت األحالم ما بني جيل حوار مع الروائي والكاتب املالطي
إميانويل مفسود
االنتفاضة األولى وجيل األبناء
إدارة وحوار :نداء عيوني
1.1د .سامي الكيالني
املكان :رام اهلل  -متحف محمود
2.2د .رجاء الرنتيسي
درويش
3.3الكاتبة واإلعالمية أمل جمعة
إدارة الندوة :الشاعرة كوثر الزين
احلضور :املهتمون
املقاومة الشعبية الفلسطينية :قراءة يف املسيرة الوطنية
1.1باسم التميمي
2.2مازن قمصية
3.3رائد نعيرات

إدارة وتقدمي :عمر رحال

فعاليات معرض الكتاب
املكان :معرض الكتاب  -قاعة /ماجد أبو شرار

برنامج األطفال واليافعني (حكاية الولد الفلسطيني)
املكان  :معرض الكتاب  -فضاء االطفال

البرنامج الثقايف للمحافظات
(رام اهلل  -البيرة – اخلليل – جنني  -طولكرم /عنبتا)

