برنامج األطفال والناشئة
مركز الفعاليات

فندق انتركونتيننتال
دبي فيستيفال سيتي

يحتضن برنامج األطفال الحائز على العديد من الجوائز العالمية ،مجموعة من
الجلسات وورش العمل المليئة بالفائدة والترفيه لجميع أفراد األسرة.

الجمعة  3مارس 2017
عنوان الجلسة  :هل تريد أن تكون
سلحفاة ؟
أمل فرح

معظم الفتيات يرغبن في أن يصبحن طبيبات أو
معلمات لكن هذه الفتاة تود أن تكون سلحفاة! ما
السبب يا ترى ؟  .فازت أمل فرح بجائزة االتصاالت
لكتاب الطفل  2016ألفضل نص ,عن كتاب «أريد أن
أكون سلحفاة».
الجمعة  3مارس (( )16:00-15:00اللغة العربية )
الفئة العمرية +6 :
السعر 50 :

السبت  4مارس 2017
عنوان الجلسة :صانعة الحكايات
سحر نجا محفوظ

عندما تظهر صانعة الحكايات على دراجتها الهوائية
في القرية ,يهرع اليها أهل القرية لالستمتاع
بحكاياتها وهي تقصها عليهم بصوتها الشجي ,
ويضخ المكان بضحكاتها ,فيحلق حولها األطفال
بكل فرح وسرور  .جلسة قرائية تفاعلية مع سحر نجا.
السبت  4مارس (( )11:00- 10:00اللغة العربية )
الفئة العمرية +6 :
السعر  50 :درهم

عنوان الجلسة  :هيا نطهو قصة
(ورشة كتابة)

عنوان الجلسة :لنكتب قصة معا
(ورشة كتابة)
سحر نجا محفوظ

هل أنتم من محبي الكتابة والرسم ؟ تساعدكم
الكاتبة سحر محفوظ في هذه الورشة على التعرف
على اسرار تحويل الكلمات والصور واأللوان الى
مغامرات يعيشها أبطال قصصكم ,لتتمكنوا في
نهاية الورشة من بناء قصة متكاملة في الموضوع
والشخصيات والحبكة.
السبت  4مارس ( ( )17:30-16:00اللغة العربية )
الفئة العمرية 10-6 :
السعر 200 :

عنوان الجلسة  :آولها خيال وآخرها
خيال
سونيا النمر

هل يعثر األمير على من يحكي له حكاية آولها خيال
وآخرها خيال ! هل حقا حضرت الفتاة زفاف َجدها
وجدتها ؟ وطارت في السماء كالشهب؟ شاركوا في
َ
هذه الجلسة القرائية التفاعلية مع الكاتبة والراوية
سونيا نمر وهي تروي حكاية مستوحاة من التراث
الشعبي الفلسطيني .
السبت  4مارس (( )12:30-11:30اللغة العربية )
الفئة العمرية +9 :
السعر 50 :درهم

عنوان الجلسة  :رحلة الى حديقة
األفكار ( ورشة كتابة )
أمل فرح

تتحرر أمل الصغيرة من وحش الكسل  ,لتهرب منه
إلى حديقة األفكار ,وتدوّ ن أفكارها!  .شاركوا في
هذه الورشة لتتعرفوا على الوحوش التي تطاردكم,
أهي وحوش مزعجة أم ووديعة ؟ تعرفوا على
مالمحها وتعلموا كيف تشكلوا قصة مبدعة من
أفكاركم وبناء شخصيات أبطال قصتكم والمغامرة
التي سيجتازونها للتخلص من الوحوش.
السبت مارس ( ( )13:30-12:00اللغة العربية )
الفئة العمرية 12-8 :
السعر200 :

عنوان الجلسة :حجاب أمي الجميل
ميثاء الخياط

تقدم الكاتبة ميثاء الخياط جلسة قرائية تفاعلية
لكتابها « أحب حجاب أمي الجميل « الذي يجسد
مشاعر الحب التي يحملها األطفال تجاه أمهاتهم.
السبت  4مارس (( )14:30-13:30اللغة العربية)
الفئة العمرية+6 :
السعر 50 :درهم

إبراهيم فرغلي  ،فرانسيس هاردينج ،
فيليب ريف

تستفيد الفنتازيا من حرية التصرف في البعد الزماني ،
سواء كان الماضي  ،أو الحاضر أو المستقبل البعيد ،أو
البعد المكاني  ،الذي يمكن أن يكون خارج مجرتنا ،
لتقديم مغامرات مشوقة للقراء .جلسة يتحدث
فيها ٌ
الكتاب عن مغامرات روايات الفنتازيا
الجمعة  10مارس ( ( )17:30-16:30العربية
واالنجليزية )
الفئة العمرية +12 :
السعر  50:درهم

األربعاء  8مارس 2017
عنوان الجلسة  :تأليف ونشر الكتب
المصورة (ورشة احترافية)
خالد بن حمد

يتحدث خالد بن حمد في هذه الورشة عن كيفية
إنجار القصص المصورة واألنيمشين وعن الجوانب
العملية من انتاج القصص المصورة وما هي سبل
الوصول الى النجاح .شاركوا في هذه الورشة
لتستمعوا الى خالد بن حمد الذي أحب المانجا
الياباينة وترك عمله وسافر الى اليابان لدراسة المانجا
اليابانية.
االربعاء  8مارس ()20:00-18:00
الفئة العمرية +16 :
السعر 200 :

ميثاء الخياط

لنقم معا بتحضير المواد المطلوبة لطهو القصة !
شاركوا ميثاء الخياط في هذه الورشة التفاعلية لبناء
الشخوص والحبكة وكتابة القصة .سيغادر كل طفل
المعدة بأفضل المواصفات .
ومعه قصته
ً
السبت  4مارس ( ( )11:30-10:00اللغة العربية )
الفئة العمرية 12-8 :
السعر  200 :درهم

عنوان الجلسة  :شجرة الكذب ،
قطارات بين النجوم ومصاصي الدماء
:بعث الحياة في أعمال فانتازيا
الشباب

الخميس  9مارس 2017
عنوان الجلسة  :كيمياء الكلمات
هدى الشوا القدومي

تبدأ الورشة في مختبر الكلمات ليختبر المشاركون
تفاعل الحروف لتوليد الكلمات وبناء الجمل ثم
التعريف بخصائص واساسيات و عناصر القصة
القصيرة ليتمكن بعدها المشاركون من كتابة قصة
قصيرة بعنوان « الهروب من الحديقة»
الخميس  9مارس ( ( )18:30-16:30اللغة العربية )
الفئة العمرية 17-12 :
السعر 200 :

السبت  11مارس 2017
عنوان الجلسة  :تعلم اللغة العربية
من خالل فن الدراما (ورشة عمل)

سمر الماشطة ،كيمران كانجو ،عبير وكيل

إن كنتم تريدون أن يتعلم أطفالكم اللغة العربية
بطريقة غير تقليدية – من خالل اللعب والدراما
والمتعة ؟ ما عليكم سوى إشراكهم في ورشة
«عرب راما» التي تعلم األطفال اللغة ضمن أجواء
مسلية مشوقة ومن خالل أنشطة الدراما والتواصل
اللغوي ,ومن خالل القصة مما يساعدهم على ربط
الكلمات العربية بمشاعرهم و التعبير عن أنفسهم
بطالقة.
السبت  11مارس ( ( )12:00-10:00العربية )
الفئة العمرية 12-7 :
السعر150 :

عنوان الجلسة  :مغامرات حمد
وعائشة في اإلمارات
أحمد الشعيبي

من سيفوز في السباق – جمل أم طائرة بدون طيار؟
ماذا كنتم ستفعلون لو واجهتم شبحا في حفلة
قرقيعان؟ تعرفوا على حكايات جديدة عن الحياة
اإلماراتية مع الكاتب أحمد الشعيبي الذي يقدم
سلسة من قصص الحياة اإلماراتية .
السبت  10مارس ( ( )11:00-10:00العربية
واالنجليزية)
الفئة العمرية +6 :
السعر  50 :درهم

عنوان الجلسة  :رحلة فيل

الجمعة  10مارس 2017
عنوان الجلسة  :رسوماتي تحكي
قصة

أبتهاج الحارثي
ورشة إبداعية تساعد على إثراء مخيلة األطفال,
وصقل موهبتهم وترجمتها إلى أعمال أدبية و فنية.
ستقوم الكاتبة ابتهاج الحارثي ,بمساعدة األطفال
على سرد قصصهم شفويا ,ثم رسمها و تلوينها
بخطوات بسيطة يملؤها اللعب والمرح ،ليكونوا
خمسة رسومات مترابطة ,تحكي القصة من البداية
الى النهاية.
 10مارس ( ( )17:00-15:00اللغة العربية)
الفئة العمرية10-7 :
السعر 200:

عنوان الجلسة  :ميثاء الخياط و سارة
ماكنتاير تقدمان  :كتاب كنز القرصان
المصور
ميثاء الخياط و سارة ما كنتاير

انضموا الى إثنين من كبار مبدعي رسوم الكتب  ،من
المملكة المتحدة و دولة اإلمارات العربية المتحدة,
البتكار قصة مصورة من نسيج أفكاركم ! أكتشفوا
أسرار رواية القصص في جلسة ممتعة لجميع أفراد
األسرة.
الجمعة  10مارس ( ( )17:30-16:30العربية
واالنجليزية)
الفئة العمرية +6:
السعر  50:درهم

يمكنكم شراء التذاكر اآلن
من خالل صفحة المهرجان EMIRATESLITFEST.COM

هدى الشوا القدومي

هل سيتمكن «أبو العباس» من السفر عبر البحار  ،وهو
الذي أعتاد العيش في البر؟ هل سيتمكن من أن
يقاوم البرد والثلج ؟ شاركوا في هذه الجلسة ،
لتتعرفوا على مغامرته المثيرة برفقة الفتى اسحاق ،
من بغداد إلى بالد الفرنجة  :ليقدم هدية
إلى االمبراطور.
السبت  11مارس (( )12:30-11:30اللغة العربية )
الفئة العمرية +9 :
السعر 50:

عنوان الجلسة :أنا وماه
أبتهاج الحارثي

يفتقد عزان جدته «ماه» بعد أن اعتاد زيارتها في بيتها
القديم وأعتاد أن يطلب منها حكاية و تمرة و لوح
سمسم ،فكيف ستخبره أمه عن رحيل جدته.
شاركوا في الجلسة التي تقدمها الكاتبة الحائزة
على جوائز عديدة ،لتتعرفوا على كيفية التعامل مع
المواضيع الصعبة ،والحساسة ،والمهمة في ذات
الوقت.
السبت  11مارس ( ()14:30-13:30اللغة العربية )
الفئة العمرية +6:
السعر 50:

هل أنتم أصدقاء
المهرجان؟

انضموا إلى أصدقاء مؤسسة اإلمارات
لآلداب لتتمتعوا بخصومات خاصة ،وتكون
لديكم أولوية الحجز ،أولوية المقاعد
والدخول الى قاعة أصدقاء المؤسسة .

#مهرجان_اآلداب_دبي

يمكنكم تنزيل تطبيق المهرجان

