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 بيان إعالمي

 للكتاب الدولي  الشارقةمعرض  افتتاح
   41الدورة   

 

أرض   وعلى  المتحدة  العربية  و  إمارةو  الثقافي،الحراك    منبع الشارقة  في  اإلمارات  واالثقافة  العلم  لكتاب 

و و واألالثقاف  قىملتالمعرفة  دب ة 

سمّو    01/11/2022يوم      افتتح 

محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 

األعلى   المجلس  عضو  القاسمي 

الـ   الدورة  الشارقة  من    41حاكم 

للكتاب   الدولي  الشارقة  معرض 

تحت شعار "كلمة للعالم" و تستمّر  

المعرض من     13إلى    02فعاليات 

/تشر في نوفمبر  الجاري  الثاني  ين 

الشارقة إكسبو  قد رّحب    مركز  و 

ال بمناسبة  حاكم  كلمته  في  شارقة 

و   العلماء  من  بالحضور  االفتتاح 

ضيوف   من  المثقفين  و  الكتّاب 

المعرض الفتا أن المعرض و رغم 

الع العربية في  للغة  التاريخي  المعجم  الكورونا شهد إطالق األجزاء األولى من  الماضيي ا جائحة  ن و معلنا  مين 

العلماء الذين ساهموا في العمل على  و إلتقط حاكم الشارقة صورة تذكارية مع    عن إطالق األجزاء الجديدة منه

الذي يعتبر إنجازا   التاريخي  المعجم  إبداعية   انطلق  كبيرا ومشروع  حفل االفتتاح بعرض فني تضّمن لوحات 

ال بناء  في  وأثرها  الكلمة  أهّمية  تجّسد  وعروضا  الرقمية  إنجاز  مسيرة  يحكي  مرئيا  وعرضا  معجم حضارات 

 . اللغة   مفرداتقرنا من تاريخ  17معجم لتأريخ التاريخي للغة العربية حيث يعمل ال

 



 

 

 

 

 

 

 تكريم شخصية العام الثقافية   •

 

  السوداني  وهو المؤرخشخصية العام الثقافية في المعرض لهذه الدورة    الدكتور سلطان بن محمد القاسمي   كّرم  

حاكم الشارقة على جهوده    والتقدير إلى ألقاها الشكر    ل كلمة ه من خالالذي وجّ   يوسف فضل حسن   البروفسير

العالم    والمعرفية فيالثقافية   العام    وشكره الختيارهكافة دول  يفتخر به كونه في    والذي يعتبر شخصية  تكريما 

   والكتابإمارة الثقافة  

 



 

 

 ضيف شرف الدورة   •

إ مميّزتحّل  بجناح  تشارك  حيث  الدورة  هذه  بمناسبة    يطاليا ضيف شرف  متنوعة  وفعاليات  أنشطة  فيه  سيقدّم 

المعرض  اختيا وعبّر  ره ضيف شرف 

سفير   من  فانارا  لورينز  جانبه 

عن  اإلمارات  لدى  إيطاليا  جمهورية 

إيطاليا  عن  ممثال  لحضوره  سعادته 

الشارقة   أن  مؤكدا  الشرف  ضيف 

لم باسره مشيرا  عاصمة الكتاب في العا

ن  بذلك إلنجازات الشيخ الدكتور سلطا

إيطاليا   أن  مشيرا  القاسمي  محمد  بم 

 ومجموعة من دار نشر    12تشارك بـ  

 والمسرحيةالعروض الفنية 

 المشاركات   •

معرض  ت رفوف  العام    الشارقةزيّن  العالم    1.5حوالي  لهذا  لغات  بمختلف  كتاب  المعارف    وحولمليون  كل 

مشاركة  والفنون   والعلوم  من    2213تمثل  نشر  ونشر  ر  دا  1298منها    دولة،  95دار  نشر    915عربية  دار 

 .أجنبية



 

اإلمارات   مصرتتصدّر  اللبنانيةالعربية    وجمهورية  ال  والجمهورية  دور  في  قائمة  المشاركة  العربية  نشر 

  ويستقطب المعرض وإيطاليا    والمملكة المتحدةيما تمثلت أبرز المشاركات األجنبية بناشرين من الهند  المعرض ف

 وجاميكا  ومالي  ومالطا  وإيرلندا  والفلبين   وليبيريا  ، كوستاريكاوهي كوبادول تشارك في الحدث ألول مرة    10

  وهنغاريا وآيسلندا

كما    ءامسا  11-عصرا  4مساءا( فيما عدا أيام الجمعة من    10-صباحا    10يوميا من الساعة )الدخول للمعرض  

 كالعادة   اتامتياز ويخّصص لهم يرحب بزيارات الطالب أنّه 

 الفعاليات الثقافية  •

عرضا   123  وينّظم المعرض  فعالية ثقافية متنوعة، موزعة على أيام المعرض   114تتضمن أيام المعرض  

ة والعالم  فعالية مخّصصة ألبرز طهاة المنطق  30دول إضافة إلى أكثر من    8مشاركا من    22فنيا يقدّمها  

  واألجانب من اب والمفكرين والمبدعين والفنانين العرب  من كبار الكتّ   150ويشارك في فعاليات المعرض  

يقدّمون    15 حواريةفعالية    1500دولة  منها    وجلسة  جلسات    200متنوعة  تضّم  ثقافية  وقراءات فعالية 

  التأليفوتجاربهم اإلبداعية في مختلف أنواع المعارف  وخطابات حولعمل  وورش

فعالية لألطفال تتنوع بين   623المعرض    ثقافته، ينظم تنمية    والتركيز علىادب الطفل    وتعزيزا لحضور

 دولة   14  وتعليمية من   ومسرحيات وعروض ترفيهيةورش 

 " بعد الجائحة وتحديات مامؤتمر الناشرين العرب السادس: "صناعة المحتوى العربي  •

 

سلطان   بنت  بدور  الشيخة  رئيسة  بحضور   االتحادالقاسمي 

محمد الكعبي وزيرة الثقافة  بنت    ومعالي نورةالدولي للناشرين  

ومعالي الدول    والشباب  لجامعة  العام  األمين  الغيط  أبو  أحمد 

الناشرين   جمعية  تنظم  الناشرين   واتحاد  اإلمارتين العربية 

يومي   العرب  الناشرين  السادسة من مؤتمر  الدورة    02العرب 

شعار  الجاري    نوفمبر   03و العربي  " تحت  المحتوى  صناعة 

جامعة  “بـ  المؤتمر هذا العام    ويحتفيائحة "بعد الج  وتحديات ما

تزامنا مع معرض    وذلكشرف المؤتمر    ف العربية "ضيالدول  

 الشارقة الدولي 

المؤتمر فيناشرا    35  ويجمع  مدار   8  ومتحدثا  على  جلسات 

العرب الكتب  معارض  عن  ممثلين  بينهم  ورؤساء ية  يومين 

العرب    وجمعيات  اتحادات  في  ومختصين   وخبراءالناشرين 

النشر   صناعة    ويسلّطاإلبداعية    اعاتوالصن  والمحتوىمجال 

 



 

التعام في  العرب  الناشرين  تجارب  على  الضوء  الكورونا   ل المؤتمر  جائحة  فرضتها  التي  التحديات  مع 

 مي عن أعمال المؤتمر كم بتقرير يومدّ   وسيتمّ على صناعة الكتاب  وخصوصا

 د. محمد صالح المعالج

 والعالقات العاّمة   اإلعالمرئيس لجنة                                                                                       
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