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ــذه  ــغ ه ــذي بل ــاء ال ــدار البيض ــاب بال ــر والكت ــدويل للن ــرض ال ــدة للمع ــة جدي يف إطالل

ــاع  ــة - قط ــباب والرياض ــة والش ــطرت وزارة الثقاف ــن، س ــة والعري ــه السادس ــنة دورت الس

الثقافــة برنامجــا متميــزا للطفــل يهــدف إىل فتــح آفــاق املعرفــة وكشــف عــامل الكتــاب أمــام 

هــذه الفئــة العمريــة التــي تشــكل مغــرب املســتقبل. مســتقبل يحتــاج إىل بنــاء وتحصــن 

مــن خــالل االشــتغال عــى تكويــن شــخصية متوازنــة متتلــك مهــارات تواصليــة وتنفتــح عــى 

ــة إىل  ــة ومــرح وتشــكيل  وموســيقى، باإلضاف ــن قصــة ورواي ــداع م ــف أشــكال اإلب مختل

ــوى العلمــي  ــكار مــن خــالل ورشــات متخصصــة تبســط املحت ــوم واالبت ــاح عــى العل االنفت

ــوم. ــة الطفــل بواســطة  تطبيقــات ميــرة ومشــوقة للعل ــه اىل ذهني وتقرب

ــح التعــرف  ــة تتي ــا األعــزاء ســتجد أمامهــا أيضــا ورشــات تراثي ــدى أطفالن روح االكتشــاف ل

ــا، وكــذا عــى بعــض ثقافــات العــامل مــن خــالل فــن الحــي. عــى املــوروث األصيــل لبالدن

ــن، مبــا ينمــي يف  ــن وفنان ــاب ورياضي ــاء وكت ــاءات مــع أدب ــز هــذا الربنامــج بلق  كــا يتمي

ــوح. ــداء والطم ــال روح االقت األطف

وهكــذا، وعــى مــدار أيــام املعــرض، ســيكون األطفــال عــى موعــد مــع أكــر مــن 79 نشــاطا 

يحتضنــه فضــاء الطفــل ويؤطــره مــا يزيــد عــن 63 منشــطا مــن املغــرب وخارجــه.

إن ربــط الطفولــة بعــوامل الكتــاب والقــراءة والفكــر واإلبــداع، يعــد رهانــا يتعــن رفعــه مــن 

طــرف جميــع الفاعلــن يف ظــل تنامــي وســائل التواصــل الحديثــة، والتــي بدورهــا يجــب أن 

تســتغل لتشــجيع أطفالنــا عــى حــب القــراءة والبحــث عــن املعرفــة. 

ــه  ــو أن يجــدوا في ــذي نرج ــج ال ــذا الربنام ــا ه ــا وأبنائن ــام بناتن ــع أم ــياق نض ــذا الس ويف ه

ــدة. ــة والفائ املتع

السيد الحسن عبيابة 
وزير الثقافة والشباب 

والرياضة، الناطق الرسمي 
باسم الحكومة
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ركن
 النجوم تحكي

ركن
كاتب وقصة

ركن
إبداع وعلوم

ركن
الخشبة

ركن
 الفنون
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60 ans de Bonheur au quotidien

Au-delà d’une grande histoire d’amitié et d’humour, Boule & Bill, c’est un 
petit théâtre de poésie créé par le dessinateur bruxellois Jean Roba dans 
le magazine Spirou en 1959. A travers près de mille cinq cent gags et une 
quarantaine de beaux albums cartonnés, la série a conquis les enfants de 
trois générations grâce à la complicité d’un petit garçon et de son chien, à leur 
humour drôle et tendre.

Mais elle a très vite conquis aussi les parents, séduits par la grâce d’un auteur 
capable de traduire en gags l’universalité de l’enfance, de la famille, de leurs 
relations avec le monde qui les entourent, en commençant par les animaux de 
compagnie.

Organisée par :  Délégation Générale Wallonie- Bruxelles à Rabat 

Exposition Boule & Bill :
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 07

النجوم تحكي 
تأطري : الريايض نبيل كائل

)بطل ريايض من ذوي االحتياجات 

الخاصة  يف رياضة تسلق الجبال(

كاتب وقصة 
من القراءة إىل التشخيص بالكركوزة

تأطري :  فتيحة واضح

تشخيص: مصطفى شقر

إبداع وعلوم
»أحب بيئتي: أحافظ عليها«

تأطري : الدكتورة جوهرة بن معاشو

Exposition de BD
BD show (dessin en direct sur écran)
Animé par : INBA - Tétouan
Encadré  par : Pr.  Aziz Oumoussa

11.30  10.30

11.30  10.30

11.30  10.30

15.30  10.30

ركن النجوم تحكي

ركن كاتب وقصة

ركن إبداع وعلوم

ركن الفنون

Vendredi
الجمعـة

فبرايـــر
février



11

كاتب وقصة 
قصص تفاعلية لألطفال بتقنية الواقع 

املعزز

تأطري : الكاتب نجيب مصطفى كايل

إبداع وعلوم
اإلعالم يف حياتنا

تأطري : اإلعالمية فاطمة رمرام.

15.30  14.30

15.30  14.30

ركن كاتب وقصة

ركن إبداع وعلوم

النجوم تحكي
تأطري: الفنانة سعاد خويي

15.30  14.30

ركن النجوم تحكي

الخشبة
عرض ترفيهي و بهلوان وجوائز 

ومسابقات

تأطري : الفنان جناح تامي

14.00  12.00

ركن الخشبة
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08
Samedi 
السبـت 

فبرايـــر
février

النجوم تحكي 
تأطري: الفنانة زهرة صديق

11.30  10.30

ركن النجوم تحكي

11.30  10.30

ركن كاتب وقصة

كاتب وقصة 
Programme d’EUROKTEB
Atelier de lecture pour enfant: autour du livre 
allemand-arabe «Der schlaue kleine Elefant»
Encadré par : Asmaa Merzaq 
GOETHE –INSTITUT Maroc

11.30  10.30

ركن إبداع وعلوم
إبداع وعلوم

ورشات يف الطاقات املتجددة

تأطري : زينب بوزيد

Atelier de création de 
personnages et de portraits
Animé par : INBA- Tétouan
Encadré  par : Aziz Oumoussa

15.30  10.30

ركن الفنون
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15.30  14.30

15.30  14.30

ركن كاتب وقصة
Un écrivain et un livre  
Comment se repérer dans un livre?
Encadré par : Khadija Deghagh

15.30  14.30

ركن إبداع وعلوم
إبداع وعلوم

Aéronautique  ورشات علمية يف الطريان

تأطري : يارس الدباح ويوسف ملريني

عرض فني و موسيقي 
و بهلوان و جوائز و مسابقات 

تأطري : الفنان أمني طونان

14.00  12.00

ركن الخشبة 

النجوم تحكي 
تأطري : اإلعالمي رشيد فكاك ركن النجوم تحكي
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09
Dimanche  

األحـــد  

فبرايـــر
février

Murmurations : poésie sonore, images 
animées et musique électro-acoustique.
Par :Nicolas Rouillé, Marc Démereau, 
David Quertelet.
Organisé par : Institut Français de Rabat. 

11.45  11.00

11.30  10.30

ركن الخشبة

ركن النجوم تحكي
النجوم تحكي 
أحمد حبايب، منشط التلفزي

11.30  10.30

ركن إبداع وعلوم
Création et sciences
Parcours du livre
Encadré par : Khadija Deghagh

Réalisation de caricatures 
aux profits des visiteurs
Animé par : INBA- Tétouan
Encadré par : Aziz Oumoussa

15.30  10.30

ركن الفنون

كاتب وقصة 
تأطري : الطالبة فاطمة الزهراء أخيار

بطلة تحدي القراءة حاصلة عى املرتبة األوىل 
عى املستوى الوطني و مثلت املغرب يف الدور 

النهايئ لتحدي القراءة العريب بدولة اإلمارات 
العربية الشقيقة

11.30  10.30

ركن كاتب وقصة
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النجوم تحكي
النجوم تحي قصتها

تأطري : الفنان عبد الله ديدان

15.30  14.30

ركن النجوم تحكي

كاتب وقصة 
مرحيات للناشئة

Recueil de Saynètes
تأطري : الكاتبة نجاة بطاهر

15.30  14.30

ركن كاتب وقصة

15.30  14.30

ركن إبداع وعلوم

14.00  12.00

ركن الخشبة

عرض مسرحي
عرض مرحي لألطفال

مرحية هاينة

 تقديم: فرقة مرسح خامية

إبداع وعلوم
ورشة صناعة الدمى.

تأطري : الفنانة نزهة ليتيام
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10
Lundi   

االثنين   

فبرايـــر
février

النجوم تحكي
تأطري : الرياضية فجري فاطمة، العبة كرة القدم

11.30  10.30

ركن النجوم تحكي

11.30  10.30

ركن كاتب وقصة

Un écrivain et un livre  
Les trésors de mon pays : les bijoux
Abaynu n tmur ti nu : tizuzaf
Encadré par : AMRIR  Abdesalam 

11.30  10.30

Création et sciencesركن إبداع وعلوم
Comment parler des livres qu’on a déjà lu ? 
Encadré par : Fati Cherkaoui 

15.30  10.50

Ateliers de peintureركن الفنون
Animé par : INBA- Tétouan
Encadré par : Pr. Aziz Oumoussa
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15.30  14.30

ركن إبداع وعلوم

Programme 
d’EUROKTEB
Conte Espagnol en arabe marocain (darija)
Encadré par : Mohammed Zougari
Institut Cervantes.

عرض فني و موسيقي 
و بهلوان و جوائز و مسابقات 

تأطري : الفنان أمن طونان

النجوم تحكي 
»حديدان يقرأ لألطفال«

تأطري : الفنان كال كاظيمي

كاتب و قصة
مرحية لألطفال »قناديل الرب املطفأة«

تقديم : الزهرة ابراهيم

14.00  12.00

ركن الخشبة 

15.30  14.30

15.30  14.30

ركن النجوم تحكي 

ركن كاتب وقصة 
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11
Mardi     

الثالثـاء    

فبرايـــر
février

النجوم تحكي
تأطري : الفنانة سامية أقريو

إبداع و علوم
مدن املغرب و عواصمه

تأطري: منى قزيح

11.30  10.30

ركن النجوم تحكي

كاتب وقصة 
قصص لألطفال و الناشئة

تأطري: الكاتب عبد العايل العمري

ECOL’ ART

11.30  10.30

ركن كاتب وقصة

11.30  10.30

ركن إبداع وعلوم

Lecture BD et discussion 
sur la BD au Maroc 
Animé par : INBA- Tétouan
Encadré par : pr. Aziz Oumoussa

15.30  10.30

ركن الفنون



19

النجوم تحكي
تأطري: الفنانة برى أهريش

كاتب و قصة
لقاء مع الكاتب جال بو طيب

تقديم كتاب »وضاءة« 

إبداع و علوم
ورشة الخط العريب 

تأطري : الخطاط يونس بن رضيف

15.30  14.30

ركن النجوم تحكي

15.30  14.30

ركن كاتب وقصة

15.30  14.30

ركن إبداع وعلوم

عرض مسرحي 
مرسحية : »قطرة الندى« فرقة

 مرح نادي األضواء 
املرح الوطني محمد الخامس

14.00  12.00

ركن الخشبة
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12
Mercredi     

األربعاء     

فبرايـــر
février

النجوم تحكي
تأطري: الفنان هشام بهلول

11.30  10.30

ركن النجوم تحكي

كاتب وقصة 
قراءة قصص »رنيم ترسم الكالم« 

و »الفيل يحب الكتب«.

الكاتب: حسن بنمونة

 

11.30  10.30

ركن كاتب وقصة

11.30  10.30

ركن إبداع وعلوم

Programme d’EUROKTEB
Atelier sur la chaine du livre 
Encadré par : Safae Bendahmane
Institut Francais

Création de planche de BD 
Animé par : INBA- Tétouan
Encadré par : Aziz Oumoussa

15.30  10.30

ركن الفنون
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النجوم تحكي 
الفنان املغريب - الهولندي املحجوب بنموىس

15.30  14.30

كاتب و قصة
حكايات الجدات بتقنية خيال الظل

تأطري : فتيحة واضح

15.30  14.30

ركن النجوم تحكي

اإلعالم في حياتنا
تأطري : اإلعالمية فاطمة رمرام

15.30  14.30

ركن إبداع وعلوم 

ركن كاتب وقصة

عرض مسرحي لألطفال
مرسحية: كوكو ديكو و الثعلب

 تقديم: فرقة مرح الكرم

14.00  12.00

ركن الخشبة 
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13
Jeudi

الخميس      

فبرايـــر
février

النجوم تحكي
تأطري: الفنان مصطفى اهنيني

11.30  10.30

ركن النجوم تحكي

كاتب و قصة
قصص أطفال مرتجمة من اللغة الرتكية إىل العربية

تأطري : النارشة إلهام بلميح

النجوم تحكي
الفنان املغريب - الهولندي املحجوب بنموىس

إبداع و علوم
الخط العريب : خط الرقعة منوذجا
تأطري : الخطاط يونس بن ظريف

11.30  10.30

ركن كاتب وقصة

11.30  10.30

ركن إبداع وعلوم

Ateliers de peinture
Animé par : INBA- Tétouan
Encadré par :  Aziz Oumoussa

15.30  10.30

13.00  12.00

ركن الفنون

ركن النجوم تحكي 
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عرض فني و موسيقي و بهلوان 
و جوائز و مسابقات 

عروض بهلوانية

تقديم : فرقة ريكول

14.00  12.00

ركن الخشبة

النجوم تحكي
تأطري : الفنان سعيد مسكر

15.30  14.30

ركن النجوم تحكي

كاتب و قصة
تجارب قصصية  من بلد السودان

تقديم : الفاتح محمد الحسن )كاتب 

ونارش من السودان(

15.30  14.30

ركن كاتب وقصة

15.30  14.30

ركن إبداع وعلوم
إبداع وعلوم

مدن املغرب و عواصمه

تأطري : منى قزيح



24

14
Vendredi 

الجمعة       

فبرايـــر
février

النجوم تحكي
تأطري: الفنان جواد العلمي

11.30  10.30

ركن النجوم تحكي

كاتب وقصة 
قراءة قصص لألطفال: »رقية النقية«

 و »عفاريت خشخوش« و قصص تراثية مغربية

تأطري : الكاتب زهري قاسيمي

إبداع و علوم
فن التيفيناغ

تأطري : فؤاد أزروال

11.30  10.30

ركن كاتب وقصة

11.30  10.30

ركن إبداع وعلوم

Exposition de BD
BD show (dessin en direct sur écran)
Animé par : INBA- Tétouan
Encadré par : Aziz Oumoussa

15.30  10.30

ركن الفنون
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عرض فني و موسيقي و بهلوان 
و جوائز و مسابقات

عروض بهلوانية

تقديم : فرقة ريكول

14.00  12.00

ركن الخشبة

النجوم تحكي 

تأطري : الفنانة خلود بطيوي

15.30  14.30

ركن النجوم تحكي

كاتب و قصة
Interactive children story collection supported 
by augmented reality

Presented by : Najib Mustapha KAMALI

15.30  14.30

ركن كاتب وقصة

إبداع و علوم
فن الحروفيات

تأطري : الخطاط يونس بن رضيف

15.30  14.30

ركن إبداع وعلوم
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15
Samedi  

السبت        

فبرايـــر
février

النجوم تحكي
تأطري : البشري سقاي، الريايض الدويل يف كرة القدم

11.30  10.30

ركن النجوم تحكي

كاتب و قصة
قصة للفتيان » أعشاب تنمو يف القلب«

و قصص أخرى لألطفال

تأطري : الكاتب مصطفى ملح

11.30  10.30

ركن كاتب وقصة

11.30  10.30

ركن إبداع وعلوم

Création et sciences
Mon premier e-book
Harmony- technology
Encadré par : Mohammed Bouzoui

Création de planche de BD 
Animé par : INBA- Tétouan
Encadré par : Pr.Aziz Oumoussa

15.30  10.30

ركن الفنون

عرض مسرحي لألطفال
مرسحية : »سلمي سليم والفضايئ«

تقديم : فرقة ستيلكوم 
املرح الوطني محمد الخامس    

14.00  12.00

ركن الخشبة
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كاتب و قصة
قصة للفتيان » أعشاب تنمو يف القلب«

و قصص أخرى لألطفال

تأطري : الكاتب مصطفى ملح

النجوم تحكي
الرياضية أساء ايفيل، العبة كرة قدم

15.30  14.30

ركن النجوم تحكي

كاتب و قصة
»حورية من الساء«

الحائزة عى جائزة املغرب للكتاب 
املوجه للطفل و الشباب دورة 2019

تقديم : الكاتب محمد سعيد سوسان

إبداع و علوم
الكتاب االلكرتوين

Le livre électronique 
Harmony - technology

تأطري : محمد بوزوي

15.30  14.30

ركن كاتب وقصة

15.30  14.30

ركن إبداع وعلوم

حفل توزيع جوائز ألوان القدس
تنظيم مؤسسة  بيت مال القدس   

ركن الخشبة

17.30  16.30
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16
فبرايـــر
février

Dimanche  
األحـــد  

كاتب وقصة 
»الكنز الثمن و مرحيات أخرى«

تأطري : الكاتب املرحي أحمد بويدي

11.30  10.30

ركن كاتب وقصة

إبداع و علوم
»أحب بيئتي: أحافظ عليها«

تأطري : الدكتورة جوهرة بن معاشو

11.30  10.30

ركن إبداع وعلوم

Création de planche de BD 
Animé par : INBA - Tétouan
Encadré  par : Pr. Aziz Oumoussa

15.30  10.30

ركن الفنون
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عرض فني  موسيقي             
الفنان جناح تامي

14.00  12.00

ركن الخشبة

كاتب و قصة
موسيقى 

تأطري: الكاتب و الجمعوي

توفيق رسحان

15.30  14.30

ركن كاتب وقصة

إبداع و علوم
ورشة صناعة الدمى

تأطري : الفنانة نزهة ليتيام

15.30  14.30

ركن إبداع وعلوم
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