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"المكان" في األعمال الروائية... ملهم الكتاب وجاذب القراء
خيط  وبداية  الزاوية  حجر  "املكان"  ميثل 
الإلهام لدى كثري من الروائيني وكتاب الق�صة 
اأكرب  العربي يربز دور  الأدب  العامل. ويف  يف 
للمكان ويتحول من جمرد اإطار جغرايف تدور 
القا�ص،  اأو  للروائي  ملهم  اإىل  الأحداث  فيه 
الإبداعي  العمل  يف  الرئي�صة  العنا�رص  واأحد 

الذي تدفعه للأمام.
الأعمال  يف  املكان  خ�صو�صية  وبرزت 
اأكرث  خلل  من  العربية  وال�رصدية  الروائية 
من عمل اإبداعي اأ�صبح كل منها علمة بارزة 
“ق�رص  ثلثية  مثل  العربي  ال�رصد  تاريخ  يف 
و”ال�صكرية”،  املدق”  و”زقاق  ال�صوق” 
بالإ�صافة لـ ”خان اخلليلي” لنجيب حمفوظ، 
عبداملجيد،  لإبراهيم  الأخرى”  و”البلدة 
و”قهوة  الكفراوي،  ل�صعيد  امللئكة”  و”تلة 
من  وغريها  جلل،  ملحمد  املواردي” 
الأعمال الروائية وال�رصدية البارزة يف تاريخ 
الإبداع والأدب العربي، اأكرث من ذلك اأنه بعد 
احلديث  العربي  الأدب  يف  الق�صة  فن  تطور 
من  رئي�صيًا  جزءاً  املكان  اأ�صبح  واملعا�رص 
ميكن  ل  الذي  والروائي  الق�ص�صي  الن�صيج 
اأ�صكال  يف  تاأكد  حيث  بدونه،  ال�رصد  يتم  اأن 
العربي  الأدب  ال�رصد احلديثة واملعا�رصة يف 
“املكان” من خلل ت�صافره مع احلدث  دور 
املكان  حتول  ثم  �صياغته،  يف  وامل�صاركة 
اإىل عن�رص جذب يف العمل ال�رصدي يجذب له 
اإىل هذا  القراء ينتمون  اإذا كان  القراء خا�صة 

املكان.
يف  “املكان”  اأهمية  من  الرغم  على  لكن   
ال�رصد العربي، فل يزال هذا العن�رص املهم يف 
الدرا�صات  عن  غائبا  العرب  ال�رصديني  اإبداع 
عبد  اإبراهيم  الروائي  يوؤكده  ما  وهو  النقدية، 
من  العديد  قراأت  “لقد  يقول:  الذي  املجيد 
وكذلك  املكان،  ودور  اأهمية  حول  الدرا�صات 
خ�صائ�صه كما ورد يف الأدب الأجنبي، لكنني 
مل اأقراأ حتى الآن درا�صة وافية ومعقولة حول 
على  العربي،  الأدب  يف  املكان  خ�صائ�ص 
الرغم من فاعلية املكان يف الرواية، فبدونه 
يفقد ال�رصد فعاليته”. ويوؤكد اأنه تاأثر �صخ�صيًا 
التتار”، فهي رواية �صغرية  “�صحراء  برواية 
التاأكيد على  احلجم لكنها رواية مكان، حيث 
فيها  فال�صابط  الن�ص،  يف  وفعالياته  معناه 
ال�صحراء  معت�صم يظل بالقلعة املوجودة يف 
اأن  اإىل  التتار،  هجوم  من  البلد  حتمي  التي 
املكان،  لهذا  اأ�صرياً  عمره  اأهدر  اأنه  يكت�صف 
وهنا تبدو الفل�صفة بني الزمان واملكان علقة 
وطيدة و�رصورية. لكن عبداملجيد يرف�ص يف 
وجعله  املكان  ترميز  حماولت  الوقت  نف�ص 
 – امل�صلوب  والوطن  للأر�ص  معادًل  مثًل 
مثًل – ويعترب اأن هذا لن يكون مدلوًل فنيًا، 

ما  واأبعد  �صيا�صي  مدلول  اإىل  �صيتحول  واإمنا 
املكان،  ملدلول  اجلمالية  القيمة  عن  يكون 
وم�صاعدا  موؤثرا  املكان  يكون  عندما  ولكن 
ي�صبح  وال�صخ�صية  احلدث  ومنو  تطوير  على 
التعامل  اأن  “اأت�صور  فنية. وي�صيف:  له قيمة 
الإبداعي مع املفردات ال�صغرية للمكان ي�صهم 
تتطور  وال�صخ�صيات  ال�صخ�صيات،  ت�صكيل  يف 
وتواتره  احلدث  ت�صاعد  على  بناء  بدورها 
على هذا املكان الذي مل يعد بعيداً عن الفعل 
تعاملت  يل  اأعمال  هناك  اأن  واأزعم  الروائي، 
“ال�صياد  املكان بهذه اخل�صو�صية، مثل:  مع 
الأخرى”،  و”البلدة  و”امل�صافات”  واليمام” 
وتاريخ  املكان  بني  القوية  العلقة  حيث 
املن�صي  حممد  الروائي  اأما  ال�صخ�صيات.  
جغرافيا  هو  اجليد  الأدب  اأن  فيوؤكد  قنديل، 
الروائي  ي�صتطع  مل  ما  اأنه  م�صيفا  جيدة، 
روايته،  فيه  �صيدور  الذي  املكان  يعرف  اأن 
�صخ�صياته،  حدود  تعرف  اأن  ي�صتطيع  فلن 

ولي�ص  به،  املحيطة  بالبيئة  الإن�صان  اأن  ذلك 
يف  املوجود  املكان  يكون  اأن  بال�رصورة 
الواقع،  يف  املوجود  ذلك  هو  الفني  العمل 
م�صريا اإىل اأن القاهرة يف اأدب جنيب حمفوظ 
مثل  حاليًا،  موجودين  غري  باأ�صخا�ص  مليئة 
�صيء  فهو  والدراوي�ص،  واحلرافي�ص  الفتوات 
فيها  ت�صطع  التي  القاهرة  عن  متامًا  خمتلف 
ال�صم�ص كل يوم، والتي جتدها يف الواقع. كما 
جنيب  قاهرة  باأن  اعتقاده  عن  قنديل  اأعرب 
القيمة  على  يدل  وهذا  واقعية،  اأكرث  حمفوظ 
القيمة  تفوق  اأن  ميكن  وكيف  للمكان،  الفنية 
الواقعية له، واأ�صار اإىل اأنه منذ اأن كتب الكاتب 
الإجنليزي �صونيت “جيلفر يف بلد الأقزام”، 
عامله  له  يكون  اأن  يجب  اأنه  كاتب  كل  اأدرك 
لهذا  حدوداً  ي�صع  اأن  عليه  واأن  به،  اخلا�ص 
مطالب  اأديب  كل  لأن  الأر�ص،  وهذه  العامل 
بدون  اأنه  اإذ  اخلا�صة،  مدينته  ين�صئ  باأن 
اأما  متعمد.    فراغ  يف  الأحداث  تدور  املكان 

اأبداأ  اإن  “ما  فيقول:  القعيد  يو�صف  الروائي 
اأو  حمدد  غري  املكان  اأن  واأكت�صف  القراءة 
الن�صف،  اإىل  �صعادتي  تقل  حتى  افرتا�صيا، 
ب�رصاً  يقدم  الروائي  الن�ص  اأن  اأعتقد  لأنني 
حمدد،  ومكان  معلوم  زمان  يف  يتحركون 
يفقد  العن�رصين  هذين  اأحد  عن  واخلروج 
الن�ص الروائي ركيزة اأ�صا�صية”. ويوؤكد اأن ما 
جعل اأدب “جنيب حمفوظ” جزءا اأ�صا�صيا من 
اإبداعاته  وجدان امل�رصيني هو طبيعة علقة 
باملكان كما يظهر يف معظم اأعماله ال�رصدية. 
روائي  اإىل  ال�صدد  هذا  يف  القعيد  ي�صري  كما 
يف  تكمن  التاأثري  �صخم  الإنتاج  قليل  عاملي 
والذي  اأندريت�ص،  اإيفو  وهو  باملكان  علقته 
و”وقائع  درينا”،  نهر  على  “ج�رص  له  قراأنا 
مدينة تراباك”، وي�صيف: “اأنا من بيئة ريفية 
البارود  اإيتاي  مركز  "ال�صهرية"  قرية  من 
اأكرث من عمل  مبحافظة البحرية، وجتدين يف 
�صعيد  القا�ص  اأما  باأ�صمائها.  الأماكن  اأ�صمي 

عن�رصا  ي�صكل  املكان  اأن  فيو�صح  الكفراوي، 
اأ�صا�صيا من حيث الروؤية الفنية والبناء الفني 
يف اأي عمل جاد، وي�صيف: “اإن وعينا دائمًا 
يطوف بالأمكنة التي انحدرنا منها”. ويعترب 
مرتبطا  يظل  الإن�صان  وعي  اأن  الكفراوي 
التي  بنا  اخلا�صة  الأماكن  بهذه  الدوام  على 
�صهدت طفولته وعا�ص فيها، مثل بيت الأ�رصة 
بجدار  ينتهي  الذي  ال�صيق  والزقاق  القدمي، 
النهر،  و�صاطئ  النهر،  على  وامل�صلة  ي�صده، 
لنا،  �صلة  اأول  فيه  قدمنا  الذي  وامل�صجد 
و�صجرة  الأجداد،  رفات  حتوي  التي  واملقربة 
بعينها ت�صلقناها �صغاراً، واأول ف�صل دخلناه 
يف قريتنا، والناحية الأخرى من البلدة التي 
�صللنا الطريق فيها �صغاراً، معتربا اأن كل تلك 
واأ�صبحت  الذاكرة  يف  ا�صتقرت  التي  الأماكن 
ت�صكل جزءاً حيًا من خميلة الكاتب، متثل األفة 
ثم  ياألفها  الكاتب  اأن  مبعنى  ما،  وعزلة  ما 
ينعزل �صعوريا فيها عن الآخرين ليكتب عنها. 

بغداد ــ متابعة 

جديدة من رواية "جرسون" 
يسرق جائزة مهرجان 
 "وساوس وهالوس"  " ممارسة الحب عبر الكتابة"القاهرة السينمائي للتميز

ت�صتعد دار "دون" لتقدمي طبعة جديدة من رواية "جر�صون" للكاتب با�صم �رصف، والتى 
�صدرت طبعتها  فى معر�ص القاهرة الدوىل للكتاب املا�صى. 

وتدور اأحداث الرواية حول �صاب يعي�ص وحيدا فى عمارة مبنطقة الزمالك يحكى عن 
�صكان الزمالك الأ�صليني الذين اأ�صبحوا فقراء بالن�صبة ل�صكان الزمالك احلاليني ب�صبب 
ع�رص النفتاح . بطل الرواية يرتك الزمالك اإىل �صارع باب البحر بطبيعته الع�صوائية، 
النا�ص غرباء حتى عن  هذا  ال�صارع يعي�ص   والذى يحمل تاريخ مهنة الدعارة، وفى 
التاريخ . يذكر اأن با�صم �رصف �صدر له "جزمة واحدة مليئة بالأحداث" عن دار مرييت 

و"كفيف لثلثة اأيام" عن دار العني و"يا �صلمى اأنا الآن وحيد" عن دار دون.

اأعلن مهرجان القاهرة ال�صينمائي الدويل، منح جائزة فاتن حمامة للتميز يف دورته 
القادمة للممثل ماجد الكدواين. وقال املركز ال�صحفي للمهرجان يف بيان، اإن الكدواين 
�صيت�صلم اجلائزة يف افتتاح الدورة التا�صعة والثلثني للمهرجان املقررة يف الفرتة من 
21 اإىل 30 ت�رصين الثاين/ نوفمرب. واجلائزة من ت�صميم الفنان الت�صكيلي اآدم حنني، 
التي  ال�صينمائية  لل�صخ�صيات  حمامة  فاتن  الراحلة  املمثلة  اأ�ــرصة  �صنويا  وتقدمها 
�صاهمت وما زالت ت�صاهم يف الرتقاء بالفن ال�صينمائي. �صارك الكدواين يف الت�صعينيات 
يف العديد من الأفلم وامل�رصحيات وامل�صل�صلت التي تعرف عليه اجلمهور من خللها، 

حتى بداأ مع بداية الألفية اجلديدة يف امل�صاركة ببطولة اأفلم كبرية .

عن موؤ�ص�صة �صم�ص للن�رص والإعلم؛ �صدر للكاتب والأديب امل�رصي " اأ�رصف نبوي 
ا�صرتاحة  مبثابة  يجيء  الكتاب  الكتابة«.  عرب  احُلب  »ممار�صة  اجلديد  كتابه   "
حمارب للموؤلف بعد رحلة ن�صال من اأجل احلق واحلرية والعدالة اأ�صدر خللها 
ع�رصة اإ�صدارات غلب عليها الطابع ال�صيا�صي ال�صاخر ، فاأثمرت فرتة ال�صرتاحة 
مقالت هذا الكتاب. مما جاء يف مقدمة املوؤلف :بداأت البحث عما يزرع ولو طيف 
دمت بكم الإ�صفاف والإنحطاط اخُللقي الذي بات  ابت�صامة فوق �صفاهي، لكني �صُ
براءة  دن�صوا  اإذا  اإل  اإ�صحاكنا  ي�صتطيعون  ل  وكاأنهم  كوميدي؛  عمل  لأي  �صنًوا 
�صحكتنا بعبثهم واإنحطاط اأفكارهم التي ل تري �صوي عري املناظر والكلمات...

الدكتور  للكاتب  وهلو�ص  و�صاو�ص  كتاب  والتوزيع  للن�رص  كيان  دار  طرحت 
اأحمد خالد توفيق، وت�صميم الغلف للفنان اأحمد مراد.

ومن اأجواء العمل نقراأ: من املواقف ال�صهرية يف الأفلم الكوميدية، اأن ُيتهم 
عندها  املجانني..  م�صت�صفى  ويدخلونه  اأمره  يف  ي�صكوا  اأو  باجلنون،  البطل 
اأن هذا بال�صبط هو الت�رصف الذي يجعله  اأن عقله �صليم، غري  اإثبات  يحاول 
يبدو اأكرث جنوًنا. اإنه يقول كلًما خمتلًطا عن )م�صطفى الذي جاء به هنا(، 
راأ�صه يف  النف�صي  الطبيب  يهز  اخلارج(، هنا  تنتظره يف  التي  وعن )حما�صن 
فهم ويغمغم: »طبًعا.. طبًعا.. م�صطفى.. نعم. حما�صن.. بالفعل.. هي تنتظرك..«.

إصداراتحكاياالكدوانيطبعة

قراءة في كتاب

الروائي  يحاول  غداً"  "كان  الرابعة  روايته  يف 
لبريوت  �صورة  ر�صم  �صومان"  "هلل  اللبناين 
املو�صكة على النفجار. تقرتب منه اإىل درجات 
خميفة مراراً ولكنها ل ت�صل اإليه، فتظل حمتفظًة 
بنظام "ال�صلم" الذي تعي�ص فيه، رغم ف�صله. هكذا، 
يتحّول كل �صيء يف الواقع اإىل �صورة مت�صخمة 
عنه يف الرواية، وت�صبح الأجواء الكابو�صية هي 
امل�صيطرة: حوادث موت فجائي وغريب تتزامن 
الأحياء، موت  بع�ص  مع ظهور عربات غاز يف 
احل�رصات  غزو  اأ�صباب،  دون  كبرية  باأعداد  قطط 
لبيوت املدينة ب�صكل مبالغ فيه، حالت انتحار 
متزايدة، تلوث يف مياه ال�رصب، ظهور حيوانات 
مفرت�صة يف ال�صوارع، انفلتات اأمنية وانفجارات 
ع  عديدة، حوادث �صري غريبة، وموت اأطفال ر�صّ
تدريجيًا،  تنهار  اأمام مدينة  اإننا  امل�صايف...  يف 

�صبح احلرب يخّيم عليها ويق�ّص م�صجعها.
�صيء،  كل  من  ال�صخرية  على  "�صومان"  يلعب 
حتى  املاأ�صاوية  الأحداث  ت�صخيم  يف  ال�صخرية 
عليها  واللعب  بكاريكاتور،  اأ�صبه  كاأنها  لتبدو 
نتج  باأنه  والإيهام  ما  كابو�صّي  حدث  بت�صوير 
حقيقي  �صبب  عن  الك�صف  ثم  معنّي،  �صبب  عن 
العلقات  عمق  يف  الرواية  تنب�ص  كليًا.  خمتلف 
ال�صخ�صيات  وبالأخ�ص  وتعقيداتها،  الإن�صانية 
الذي  فـ"خالد"  مرتبكة،  علقات  تعي�ص  التي 
ما زال عالقًا يف تلك املنطقة التي تلي الفراق، 
ملاذا  "�صهى"،  مع  حدث  ملا  اأ�صباب  عن  يبحث 
على  يعرث  ل  ولكنه  وتطلقا؟  النهاية  اإىل  و�صل 

اأجوبة يقينية.
ويف غمرة اأحا�صي�صه تلك، يلتقي بـ"رمي" الباحثة 
اأ�صًل عن خل�ٍص من علقتها مبدير عملها الذي 

ميار�ص اجلن�ص العنيف معها.
ل�صديقهما  "�صهى"  تبوح  الآخر،  الطرف  على 
اإجها�صني  الطلق:  باأ�صباب  "روجيه"  امل�صرتك 
لقاٌء بوالده و�صماعها حكايته، كل  متتالني، ثم 

ذلك جعلها تدرك اأنها غري منا�صبة له.
اآخر  �صاب  من  حملها  القرار  اتخاذها  يف  �رّصع 
"قلت  لندن،  اإىل  رحلتها  اإحدى  يف  التقته 
يف  كما  الطفل  �صيجه�ص  ج�صمي  لأن  �صاأنتظر، 
بعد  ويومًا  يفعل!  مل  ج�صمي  ال�صابقني.  احلملني 
ج�صمي  الأطفال.  يقتل  ل  ج�صمي  تاأكدت.  يوم، 

يقتل اأطفاله فقط".
العنف  بكل  بريوت  ر�صم  يف  الرواية  تنجح 
ال�صجيج  بكل  يجتاحانها،  اللذان  والكابو�صية 
الذي  العطب  اأرواح �صاكنيها، وبكل  الذي ينه�ص 

يطالهم.  

اقتباس 

من يرى ال�صواب ول يفعله فهو جبان.

كونفو�صيو�ص

 كم يبقى طعم الفرحة يف 
�صفتينا !

عمرا؟
هل يكفي!

دهرا م�صكوبا من عمرينا...
فليهداأ ناقو�ص الزمن الداوي يف 
�صدرينا وللتوقف هذي اللحظة 

يف عمقينا .
لن نذكر ال اأن طوقنا الدنيا 

اأغفينا
واتاحت كفانا......تغر�ص دفئا 

يف روحينا
لن نذكر اإل اأنا ج�صدنا حلما

وارتاح الوهج الدامي يف 
عينينا.
*****

قلبك يف �صدري، ي�صمعني اأغلى 
نب�صاته

يهداأ يف خجات اللقيا.اأغفو يف 

اأعمق خجاته اأطل عليك.�صياء 
العمر،ون�رصة واحاته

اأقب�ص وم�ص المل امل�رصق يف 
لفتاته

اأر�صف نبع ال�صوء الهامي يف 
نظراته

يت�صاقط كل رحيق العامل يف 
قطراته

واأرى دنيناي واأيامي اأبدا مت�صي 
يف خطواته

*****
اأ�صاأل :هل تت�صع الأيام لفرحة 

قلبني؟
تعبا،

حمل الدنيا ،
هل يخبو هذا الألق ال�صاجي يف 

العينني
ونخاف يطري ،فنم�صكه،ون�صم 

الدنيا بيدين
ونعود اإىل ع�ص ناء نرتاح اإليه 

طريين
اأ�صاأل:هل تت�صع الأيام لن�رصة 

حلمني!
اأقراأ ايامي عندهما كونا يتفجر 

لأثنني
فاروق شوشة

ثقافة 

لحظة لقاءتقديرًا لدورها البارز في تعزيز ثقافة... الشارقة عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019
العاملية  الكتاب  لعوا�صم  الدولية  اللجنة  اختارت 
الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة  يف منظمة 
)اليون�صكو( ال�صارقة عا�صمة عاملية للكتاب لعام 
الكتاب،  دعم  يف  البارز  لدورها  تقديراً   ،2019
احل�صارات  حوار  يف  كخيار  املعرفة  واإر�صاء 
مدينة  اأول  لقب  بذلك  ال�صارقة  لت�صجل  الإن�صانية، 
الوطن  يف  والثالثة  اللقب،  هذا  تنال  خليجية 
اختيار  وجاء  الأو�صط.  ال�رصق  ومنطقة  العربي 
الدويل  الحتاد  مقّر  يف  اجتمعت  التي  اللجنة، 
لهاي،  يف  املكتبات  وموؤ�ص�صات  جلمعيات 
بها  تقوم  التي  الكبرية  باجلهود  اعرتافًا  لل�صارقة 
الإمارة يف جمال ن�رص ثقافة القراءة على امل�صتوى 
العربي والدويل، حيث ر�صدت اللجنة حجم العمل 
بالكتب  للنهو�ص  الإمارة  به  تقوم  الذي  الثقايف 
اأفراد  جميع  لدى  ح�صورها  وتكري�ص  والقراءة 
 2001 عام  منذ  اليون�صكو  وتختار  املجتمع. 
معايري  على  ا�صتناداً  للكتاب  العاملية  العا�صمة 
حمددة، حيث مينح اللقب للمدينة التي تقدم اأف�صل 
برنامج على مدار عام باأكمله بهدف تعزيز ثقافة 
القراءة والكتب، وت�صمل املعايري ات�صاع نطاق واأثر 
تطرح  التي  الفعاليات  وجودة  الثقافية  الربامج 
وتعد  والقراءة.  بالكتاب  للنهو�ص  الدول  قبل  من 
ال�صارقة املدينة التا�صعة ع�رص على م�صتوى العامل 
التي حت�صل على اللقب العا�صمة العاملية للكتاب 
 ،2002 والإ�صكندرية   ،2001 عام  مدريد  بعد 
ومونرتيال   ،2004 واأنتويرب   ،2003 ونيودلهي 
 ،2007 وبوغوتا   ،2006 وتورينو   ،2005
ويوبليانا   ،2009 وبريوت   ،2008 واأم�صرتدام 
2010، وبوين�ص اآيري�ص 2011، ويريفان 2012، 
 ،2014 هاركورت  وبورت   ،2013 وبانكوك 

وان�صيون 2015، وفروت�صواف 2016، وكوناكرى 
ت�صيف  التكرمي  وبهذا   .2018 واأثينا   ،2017 يف 
ال�صارقة اإىل �صجلها احلافل بالإجنازات لقبًا جديداً، 
اإذ نالت لقب عا�صمة الثقافة العربية لعام 1998 
وعا�صمة الثقافة الإ�صلمية لعام 2014 وعا�صمة 
م�رصوع  ويحفل   .)2015( العربية  لل�صياحة 
ال�صارقة بالكثري من الربامج الفعاليات واملنجزات 
الإمارة  ت�صت�صيف  اإذ  والدولية،  والعربية  املحلية 
دول  خمتلف  من  نا�رص   1500 من  اأكرث  �صنويًا 
الدويل  ال�صارقة  معر�ص  فعاليات  يف  العامل 
 ، العامل-  يف  كتاب  معر�ص  اأكرب  –ثالث  للكتاب 
اإىل  يتوافدون  زائر،  مليوين  من  اأكرث  بذلك  جامعة 
يف  والقراء  واملقيمني  املواطنني  من  املعر�ص 
مهرجان  يحققه  ما  اإىل  اإ�صافة  املجاورة،  الدول 
ال�صارقة القرائي للطفل على م�صتوى تعزيز القراءة 

وتفاعلية،  مبتكرة  بطرق  الأطفال  لدى  واملعرفة 
 2000 من  اأكرث  ينظم  حيث  الن�رص،  واقع  وتفعيل 
فعالية، وي�صتقطب �صنويًا اأكرث من 300 األف زائر. 
وتوؤكد ال�صارقة روؤيتها يف النهو�ص بواقع القراءة، 
واإر�صاء قواعدها يف املجتمع الإماراتي عرب �صل�صلة 
من املبادرات وامل�صاريع، اإذ وزعت مبادرة "ثقافة 
األف مكتبة على الأ�رص الإماراتية،  بل حدود" 42 
واأطلقت ال�صيخة بدور القا�صمي من اإمارة ال�صارقة 
مبادرة "كتابي الأول" التي ت�صتهدف الأمهات يف 
اأكرث من 60 مركزاً �صحيًا وطبيًا يف دولة الإمارات 
 5 توزيع  يف  املبادرة  وجنحت  املتحدة،  العربية 
اللواتي  ال�صيدات  على  متنوعة  كتب  حقيبة  اآلف 
اأهمية  على  منها  اإميانًا  الأول  مولودهن  ينتظرن 
غر�ص عادة القراءة لدى الأطفال وربطهم بالكتاب 

منذ الولدة.
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