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فتح باب اإلعارة للمرة األولى وإطالق اسم حتدي القراءة العربي على أحد األقسام
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مـشــروع حتـدي الــقـراءة الــعـربي
أحـد مـبـادرات مـحـمد بـن راشد آل
ــيـــة مع مــكـــتــبــة مــكـــتــوم الـــعــا
اإلســكـنــدريـة بــجــمـهــوريـة مــصـر
الــعــربــيــة وذلك بــغــيــة تــســهــيل
مــشــاركــة أكـــبــر عــدد من الــطالب
ــــدارس فـي "حتــــدي الــــقــــراءة وا
ــــدن الـــــعــــربي" مـن مــــخــــتـــــلف ا
ــصـــريـــة حـــيث واحملـــافـــظـــات ا
كتـبة باب اإلعارة لـطلبة ستـفتح ا
ــــــدارس ألول مـــــــرة فـي بــــــادرة ا
تـسـعى إلى تـشـجـيع اإلقـبـال عـلى
ــــشـــاركــــة فـي حتـــدي الــــقـــراءة ا
العـربي والسعي لـتعزيـز محتوى
ا يخدم التحدي ويترجم كتبة  ا
أهـدافه الــسـاعـيـة إلى غـرس عـادة
الــــقـــراءة لــــدى الـــنـشء وحتـــويل
الـقــراءة إلى حـالــة ثـقــافـيــة عـامـة

حتظى بدعم مجتمعي كامل.
وحـضـر تـوقيـع االتفـاقـيـة في مـقر
مـــكــــتـــبــــة اإلســـكــــنــــدريـــة جنالء
ـشـروع الــشـامـسي األمـ الـعـام 
حتدي الـقـراءة الـعربي والـدكـتور
شـــــريف ريـــــاض رئــــيـس قــــطــــاع
راسم في العالقـات اخلـارجـيـة وا
كتـبة نيابة عن مـديرها الدكتور ا
مصطفى الفقي ومروة الغرباوي
ـتـخصـصة ـكتـبات ا مديـر إدارة ا

في مكتبة اإلسكندرية.
وجب االتـفـاقيـة تلـتزم مـكتـبة و
اإلســـكــنـــدريـــة بـــإتـــاحـــة الــكـــتب
ُشاركة في التحدي في للمدارس ا
ــدارس مـــصـــر والـــوصــول إلـى ا
الراغبة غير القادرة على الوصول
ـكـتبـة عبـر تخـصيص إلى موقع ا
حــافـلـة مـتــنـقـلــة تـسـهل إمــكـانـيـة
حـصول الـطـلـبة عـلى الـكُـتب التي
يـــرغــبــون بـــقــراءتــهـــا فــضالً عن
الـســمـاح بـاالسـتــعـارة اخلـارجـيـة
ُـشارك لـلكتب اخملـتارة من قبل ا
فـي الــتـــحــدي وكـــذلك مُــســـاعــدة
دارس على تنفيذ رحالت للطلبة ا
ـكـتــبـة لالطالع عــلى الـكـتب إلى ا

التي تضمها.
 U dý bIŽ

في هـــــذا اجلـــــانـب قـــــالت جنالء
الـــشــامـــسي إن "مـــشـــروع حتــدي
القـراءة العـربي حـريص على عـقد
ـؤسسات الـشراكـات مع مخـتلف ا
ـيـاً وعربـياً من أجل الثـقـافيـة عا
عـرفي ذي القـيمة توفيـر الكـتاب ا
الــنـوعــيـة لـلــطـلـبــة أيـنـمــا كـانـوا
ـساهمـة في خلق حـراك ثقافي وا
على الـصعـيـد مؤسـسات اجملـتمع

مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم
ــيــة عـلى عــقــد شــراكـات مع الـعــا
مــؤســســات ثـقــافــيـة عــريــقــة مـثل
مـكـتـبـة اإلسـكـنـدريـة يـتـرجم رؤيـة
ـشـاركة ـؤسـسـة الـساعـيـة إلـى ا ا
الـفعـالة في الـعمـليـة التـنمـوية في
الـــوطن الــعــربي مـن بــابــهــا األهم
ـعــرفـة وبــنـاء واألكــثــر إحلـاحــاً: ا
وعي اإلنـسان العـربي واالستـثمار
ـقــوم الـثــقـافي والــفـكـري في في ا

اجملتمعات العربية".
»Ëƒœ qLŽ

وقـال العـطر: "مـنذ إطالق مـؤسسة
مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم
ـيـة لـتكـون مـظـلة لـلـمـبادرات الـعا
ـؤسـسـات الـتي رعـاها صـاحب وا
السـمو الـشيخ مـحمـد بن راشد آل
ــؤســـســة عــلى مـــكــتـــوم أخــذت ا
عـاتـقـهـا الـعـمل الـدؤوب لـتـحـس
واقـع اجملــــتــــمــــعــــات فـي الــــوطن
الـعربي ونشـر ثقافة األمـل وتعزيز
اإليجـابية وضمن هـذه الغاية فإن
عرفة والـتعليم يشكل قطاع نـشر ا
دعـامـة أسـاسـيـة من دعـامـات عمل
ــؤســســة كل ذلك خلــدمــة هــدف ا

رئيس: بناء اإلنسان العربي".
جــاء ذلك في إطـار شـراكــة عـقـدهـا

 أطـلـقت مـكتـبـة اإلسـكنـدريـة أحد
أهم الـصروح الـثـقـافيـة في الـعالم
الـــعـــربـي اسم "مـــشـــروع حتـــدي
الـــــقــــراءة الــــعـــــربي" عـــــلى أحــــد
أقـسـامـهـا الـذي  تـزويـده بـأكـثر
من  150ألف كتاب مـنوع ب كتب
أدبـــيـــة وتـــاريــــخـــيـــة وعـــلـــمـــيـــة
ومعلـومات عامة تغـطي مجاالتها
اهـتــمـامـات الــطـلــبـة في مــخـتـلف

راحل الدراسية. ا
وأكـد سعـادة سعيـد العـطر األم
بـادرات محـمد بن سـاعد  العـام ا
ـــيــة أن راشـــد آل مـــكـــتـــوم الـــعـــا
مــشــروع حتـدي الــقــراءة الــعـربي
جنح خالل أكــثـر مـن عـامــ مــنـذ
ـــشـــروع إطـالقه في أن يــــصـــبح ا
ـشــاركـة كــافـة األكـبــر مـعــرفـيــاً 
ــؤسـســات ذات الـبــعـد الـثــقـافي ا
والـتــاريـخي فـي الـوطن الــعـربي"
ـشـروع : "يـحـرص هــذا ا مـضــيـفــاً
عرفي على توسيع قاعدة تأثيره ا
والـــتــفــاعـل مــعه ال عــلـى صــعــيــد
ـا من ــدارس فـقط وإ الــطـلـبـة وا
ـباشر خالل االنخـراط احليوي وا
خملتـلف قـطـاعات اجملـتـمع احمللي

عنية". في الدول ا
ولــــفت الــــعــــطــــر إلـى أن "حـــرص
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انـتــظـار " هـذه الـصــورة الـفـنـيـة :
(كــأن رحـيقَ الـقــصـيـدة / يــنـتـظـرُ
ــغــامــر /وأجـهشُ صــبــا الــنـحل ا
بــــبــــكــــاء .... فـي فم الــــنــــبــــوءاتِ
/والعـالمُ الـهشُّ / يحـتـرق كأنه ..
... / الـــــلــــــيلُ فـي يـــــد طـــــفل ) أن
شـعـريـة هـذه الصـورة الـفـنـيـة في
ــتــلــقي وهــو يــرى الــعـالم داخل ا
الــهش عـالم الــيـوم وهــو يـحــتـرق
كـلــعـبـة بــيـد طــفل دون مـبـاالة من
أغـلب سـكـان هـذا الـكـوكب  وهـذا
الـــبــعــد اإلنــســاني ال تــخــلــو مــنه
قصـيدة من ديوان " يـقظة الـنعناع
" وكـــأن الــشــاعــر احـــمــد اخلــيّــال
يـبـوح بـحـرائـق ذاتـيـة مـعـبـرة عن
لــوعــة اإلنــســان في كل مــكــان بل
كـأنه الـطــبـيب لــكل احلـاالت الـتي
وهــو يــشــابه إلى حــدٍ مـا كــتــبـهــا
وصف الـــشــــاعـــر مـــحــــمـــد رضـــا
الـــــــشــــــبــــــيــــــبـي  في " رســــــالــــــة
وكـالم الــنــاقـــد د. عــلي الـــشــاعــر"
ــوضـوع -3 جــواد الــطــاهــر عن ا
حيث قال الـشبيبي : ( وال ريب أن
رسـالـة الـشـاعـر فـيـمـا نـحن فـيه ال
تعدو وصفـة الدواء بعد تشخيص

الداء) .  
{ يقظة النـعناع  شعـر أحمد اخليال
دار الفـرات للـثـقافـة واإلعالم في احلـلة

2015 .
 - 1مقاربات النص د. مشتاق عباس
معن  طبـعة إحتـاد األدباء والـكتاب في

2006 . اليمن  صنعاء 
 – 2الشعرية العربية  علي احمد

ـشهـور بعـالم األدب والشـعر : سعـيد ا
بيروت 2000 الطبعة الثالثة  أدونيس 
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جـــواد الــــطـــاهــــر  في ضــــوء الـــقـــراءة
النسقـية  أ . د قيس حـمزة اخلفاجي
مطبـعة دار الصـادق نشر جامـعة بابل
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كـبُ فـي مــــــدار الـــــــعــــــشـق حــــــ
تصــوّفوا ) 

ومن خالل هـذه الــقـصـيــدة أيـضـا
يـشار إلى كل أبـنـاء الـعـراق الذين
ـــقـــدســات قــاتـــلـــوا دفـــاعـــا عـن ا
ــوضــوع واألرض وفي مــقـــاربــة 
الوطن نـقرأ مـدلول الـتأجـيل الذي
يــأبى مــفـــارقــة شــعــريــة " يــقــظــة
الـنعنـاع " إذ على أعتـاب قصيدة "

اء " نقرأ مطلعها :  أمنيات ا
ـؤجل يـشـرقُ / (من آخـر الــوقت ا

من أفق ضحكة وردٍة تتفقُ 
ـاء حتت قـمـيـصه / من أمـنــيـات ا

يجري ليدرك مشتهاه فيورقُ
  صـلى عـلى طـ الـدعـاء مـرتالً /
انَ حلن الناي سرا يشهقُ إ

وطن كـصــوم األنـبــيـاء مــطـهّـر   /
يغفو على قصب ابتهاله زورقُ )
 من الــشـــطــر األول ( أخــر الــوقت
ـــؤجل  تــشـــرق) نــرى الــنـــفــحــة ا
الـروحيـة هنـا في مـدلول الـتـأجيل
وهـكـذا جتري بـإشـارتهـا اخلـفـيّة 
الــقـصـيـدة ومـدلـوالتــهـا الـوطـنـيـة
ُعـبر عنهـا بالضمـير الغائب مرة ا

 –ضمير مستتر للفعل يشرقُ –
ـتصل - الهاء والضـمير الـظاهر ا
في قـمـيـصه -  وكل الـضـمـائـر في
ـراد بـها الـعراق القـصـيدة هـكذا ا
وطـن مــعــجــون بــالــروح الــنــقــيــة
فـــيــجيء الــبــيت األخــيــر: (وطـني
عـراق احلزن ريـحه عنـبر / هـمسا
بــــســـمع الـــقـــلـب حلـــنه يـــطـــرقُ )
ليكـشف عائدية استعـمال الضمير
في الــنص بـفـنــيـة شـعــريـة جتـعل
الــغــمــوض واإلدهــاش مــســتــمــرا
مـــكـــونـــاً صـــوره الـــفـــنـــيـــة بـــكل
شــروطـــهــا مـن مــنـــاســبـــة الــوزن
مثـلما دلـول الشـعري والقافـية وا
تتكـون الصورة الفنـية في قصيدة
النثر بـشعرتيها وشـروطها الفنية
من ذات الــديــوان فــفي قــصــيــدة "

بيـدٍ من ريح / وعـينـ من ضـباب
/ وقـــلبٍ من شك ) فـــمِن ( لــنـــفــتح
بـابا) إلى أخـر الـنص مـثّـل مـدلوالً
ـعنى مسـتـقـبلـيـاً لم يـحدث بـعـد 
وافقة انه مؤجل أيضاً  مرهون 
ـعــنى الـســطـر اآلخــر يــعـزز هــذا ا
األخـير من الـنص (وقلبٍ من شك).
ــاذج شــعــريـة وبــعــد اجلالء من 
التأجـيل في " يقظة النـعناع " نقرأ
دلول عن الـتحـديث في  شـعريـة  ا
الـتي هي أشـبه بـالـشـعـر الـصوفي
من حــيث مـــجــازه عـــنــد ادونــيس
ـــــراد به : ( اجملـــــاز بـــــحــــسب وا
اضٍ الـتجـربـة الصـوفيـة لـيس 
أعني أنه بداية دائمة هذه البدايةُ
ـــرئي وغـــيــر جـــســـر يــربـط بــ ا
ــرئي   ....) -  -2وتـــتــجـــلى في ا
أول يـــقــظـــة من ديــوان الــنـــعــنــاع
ـدلول إذ ا لـلـشـاعـر احـمـد اخلـيّـال
الــنـــصي مـــشــاعـــر فـــخــر وشـــكــر
وانتـمـاء لـفـتـوى اجلـهـاد الـكـفائي
قدسـات والوطن التي دفاعـا عن ا
ــرجع األعـلى الـسـيـد صـدرت عن ا
ومن عـلي الـسـسـتـاني ( دام ظـله )
ــــوضـــوع ــــدلـــول في ا حــــداثـــة ا
والـصـور الــفـنـيـة لـهـذه الـقـصـيـدة

"بياض الياس " يقول :
قـدس يهتف / (قـلبي مع احلشـد ا
ودمي على ماينزفون سينزفُ

وهـبوا جـراح الـرمل نبض دمـائهم
اء ح تلهفوا / عادوا لرسم ا

من أمـنـيـات الـنـهر فـجـرُ قـيـامهم /
وعــلـى اخــضـرار الــســعـف نــصـرا

يعزفُ 
وعلى ضفـاف احلزن شاب نداؤهم

/ باحلزن أحالم  لهم تتلطّفُ 
كـانـوا الـسـنـابل حـ كـان يـبـابا /
في لون حنطتهم تباهى يوسفُ

فحـقولُهم خضـر وصوتُ دمائهم /
آياتُ ضوءٍ لم تسعفها األحرفُ 

كــان الـعـراق مــجـرةً وهم الـكـوا  /

نُتظر كما في آخر قصيدة الفجر ا
ـاءَ " يــقـظــة الـنــعـنـاع " : ( وتــيمّ ا
حـتى صار أنـهرهُ /  وأوجع الـليل
في نـاياته الـسفـلى ///// مذُ كان
يــغــسلُ لـونَ الــورد أجّــلهُ /  فــجـر
ة جذلى ) وفي بطعم الندى تهو
قــصـائــد الـنــثـر نــتـلــمس شـعــريـة
مدلول التأجيل في نص " باب ": (
" بـاب " / مثـل دموعك / في جـسد
الـندم / ومـثل حـزني / في تـمـثال
الرحيل / نقف .... / لـنفتح باباً /

في الـقصـيدة برمـتهـا  إذ ال غياب
حــقـيـقي  في شــروق اجلـرح الـذي
يروي األرض بل سـيـكـوّن امـتداداً
حـيث يـخرج من األرض طـبـيـعـيـاً 
رويـة دائمـا ثمـار نتـيجة اإلرواء ا
أو الــــســـقـي  لــــذا جنـــد مــــدلـــول
ــعـنى أن الــتـأجــيل يــفـعل فــعـله 
الـعـشـق حـقـيـقي واســتـمـراره هـو
عـلى أمل الـلـقـاء مهـمـا طـال غـياب
بينـما تأخـذ  شعرية حلـم اخلطى 
مـدلول الـتأجـيل منـحىً روحيا من

تـنـبـلجُ هـذه الـسـطـور عن تـعـريف
الــشــعــريـة عــنــد أدونـيـس - الـتي
اعـتــمـدهـا الـنـقــد هـا هـنـا- والـتي
مفـادها: نزعة إنـسانية قـائمة على
أخراج مـكنوناتـها بلغـة شعرية لم
حتاكِ النسج الشعري السابق لها
ــــعـــاصــــر بل هـي انـــتــــهـــاك أو ا
الــظــاهــر بـلــغــة الــغــيب والــبـاطن
ـا يــؤدي إلى الـنــابـع من الــذات 
ـتـلقي غرابـة وغـمـوض وإدهاش ا
سـواء في زمن الـشـاعـر أبي تـمام
أو أو في زمن بـدر شاكـر السـيّاب 
في زمن قـصــيـدة الـنــثـر . من هـذا
ـفـهـوم نـسـتـطـيع سـبـر غـور سر ا
جـــمع الـــشـــاعـــر أحـــمـــد اخلـــيّــال
ـتــبـايــنـة لــنـصــوصه الـشــعـريــة ا
الشكل الفني في" يقظة النعناع " :
ـقفى وزون ا بـ ذي الـشطـرين ا
وأحـيانـا مـوزون مـقـفى لـيس بذي
الـشـطـرين ويـطلق عـلـيه ( الـعـمود
الومـضة )- -1وبـ قصـيدة الـنثر
الــتي أشـبـهتْ الـنـهـر اجلـاري بـ
وزون الشعري نخيل باسقة من ا
فالـشاعـر خيّـال خاض غـبار الـنقد
والـثـقـافـة عــمـومـاً  وفـتق الـدرس
ي بــالـبـحث األصـيل كـمـا األكـاد
أنه قد مـارس  لـعـبة األلم والـشـعر
مــنــذ ثالثــ ســنــة أو أكــثــر ولـو
وجّــهــنــا ســؤالــنــا الــتــالي له : لمَ
جـمـعتَ نـصـوصك الـشـعـريـة عـلى
هـذا الــوجه من اإلصــدار وهي لم
وال تمـثل زماناً تـنتمِ لـشكل واحـد 
واحد وال حتى تسـلسال زمنياً لها

بـحـسب حلـظـة االنـفالت الـشـعـري
كـما أؤرخ فـي حاشـيـة كل مـنـها ?
ــــشــــاعـــر بل جــــاءت دفــــقــــة من ا
تـواصـلة تـأخـذنا من اإلنـسانـيـة ا
موضـوع وشكل فـني إلى موضوع
وكل مـا يوصـلـها وشكل فـني آخـر
بــبـعــضــهـا هي الــروح الــشـعــريـة
ــلــتــاعــة في وصــفــهــا لــظــاهــرة ا
اجـتــمـاعـيــة مـفــعـمـة بــاإلحـسـاس
ومِن حـــلم لم والـــلـــغـــة الــفـــنـــيـــة 
يــتـحــقق بــعــد وعـشق صــوفي لم
إلـى اآلمٍ أغـــلب يــــكـــتـــمـل وصـــاله
ـدلول عالجـاتـهـا مـؤجـلـة ولـهـذا ا
األخـيـر ( الـتـأجـيل ) بـعـدٌّ روحي 
أو هـو ركـيـزة ومـرتـكن  لـفـكـرة مـا
لــدى الــشــاعـر في مــدوّنه " يــقــظـة
النـعـناع "  كـمـا جند اإلهـداء جاء
بـــداللـــة الــتـــأجـــيل أيـــضـــاً : (إلى
ومن قــصـيـدة " ـؤجــلـة) أحـالمي ا
غـــــيــــــاب حــــــلـمِ اخلـــــطـى" :( وكم
حـلُــمتْ... / وكم نــزفتْ خـطــاهـا /
وكـم قــــــبـل الـ( مـــــــتى)... خـــــــافت
فـتاها/ وكم ريحٍ بـها لـفُتْ منافٍ /
إلى مـنـفىً / تراه وال يـراها / وكم
عـــــشـقٍ ... / يـــــؤجّـــــلهُ شـــــروق /
فـيشـرقُ جـرحُـها... يـروي ثـراها /
....أنى قـــــد تالشى/ كـــــأنّ الــــتــــيـهَ
يواصلُـها الـوضوحَ/ كـما نـفاها /
ـفـعم ... ) ومـن مـدلـول الـتــأجـيل ا
بــالــشــعـريــة في صــورته الــفــنــيـة
لــيــؤدي دور االنــزيـاح الــداللي مع
الصـور الفنـية التي سـبقته والتي
غالف الديوانحلقته في وحدة عضوية لكل بيت

كتبة العربية. ا يثري ا والنشر 
وتـتـمـحـور رسـالـةُ مـشـروع حتدي
الــقــراءة الــعــربي حــول تــشــجــيع
الـقـراءة بـشـكل مُـسـتـدام ومـنـتـظم
ــتـابـعـة عـبـر نــظـام مـتــكـامل من ا
ي هذا للطـلبة طيلـة العام األكاد
بـاإلضافـة إلى مجمـوعةٍ كـبيرةٍ من
ـالــيـة والـتـشــجـيـعـيـة احلـوافـز ا
ــشــرفـ لــلــمـدارس والــطــلــبـة وا
ـشارك من جـميع أنحـاء العالم ا
الـعـربي والـتي تـصل إلى نـحو 3
ماليـــ دوالر ألبـــطـــال الـــتـــحــدي
ــشــرفــ ــتــمــيــزة وا ــدارس ا وا
ـتـمـيـزين وكـذلك إحـداث نـهـضة ا
في الـقـراءة عـبـر وصـول الـتـحـدي
إلى جــمــيـع الــطــلــبــة في مــدارس
الـوطن الـعربي وأبـنـاء اجلـالـيات
الــعــربــيــة فـي الــدول األجــنــبــيــة
ومـتعـلـمي اللـغـة العـربـية من غـير

الناطق بها.
ــشــروع حــ وكــان يــســتــهــدف ا
إطالقه عـام  2015الــتــزام مـلــيـون
طــالب بــقـراءة  50مــلــيــون كــتـاب
خـالل عـــــام دراسي واحــــــد لـــــكن
الدورة األولى منه شـهدت مشاركة
أكـــــــثـــــــر من  3مالي و 500ألف
طــالب وطــالــبــة فــيــمــا تــضــاعف
الــعــدد خالل الـدورة الــثــانــيـة من
الــــتــــحـــــدي إلى نــــحــــو  7مالي
ونصف طالب وطالبة من  15دولة

عربية و 11دولة أجنبية.

الـتـحـلـيـلـيـة واسـتـخـدامـهـم لـلـغة
العربية".

وأضــــاف الــــفــــقـي أن مــــكــــتــــبــــة
اإلسكـندرية تضم عـدداً ضخماً من
عارف والعلوم الكتب ومن شتى ا
ــا يــخـــلق حـــالــة من الـــتــمــازج
الفـكري بـ علـوم الشـرق والغرب
ـــة الــثــقـــافــيــة وحــالــة من الـــعــو
العريـقة األمر الذي سيـستفيد منه
ـشـاركـة في الــطـلـبــة الـراغـبـ بــا
حتدي الـقراءة الـعـربي في تطـوير
معارفهم القرائية ومن هنا جاءت

هذه الشراكة.
 …¡«dI « Íb%

ويـهـدف مــشـروع "حتــدي الـقـراءة
العربي" الذي يعد أضخم مشروع
مـــعــرفـي مــوجـه لـــلــنـشء أطــلـــقه
صـاحب السـمـو الـشيخ مـحـمد بن
راشـد آل مـكـتوم إلـى غرس شـغف
القراءة لدى شباب الوطن العربي
وتـكـريس الـقـراءة كـأسـلـوب حـياة
في اجملــتـمـع الـعــربي إلـى جـانب
تعـزيز أهميـة الثقافـة في نشر قيم
التـسامح واالعـتـدال وقبـول اآلخر
ومد جسـور من التالقي والتحاور
واالنفـتـاح على مـختـلف الـثقـافات
ـعـارف األخــرى وتـكـوين جـيل وا
ـبـدع وتـطـوير ـتـميـزين وا من ا
مـناهـج تعـلـيم الـلـغـة الـعـربـية في
الـوطن الــعـربي وتــنـشــيط حـركـة
الــتـألــيف والــتـرجــمـة والــطـبــاعـة

وأسـاتـذة ومــعـلّـمــ سـاهـمـوا في
عـرفيـة ألجيال من صـوغ الذائـقة ا
الـــعـــرب ونــســـعى مـن خالل هــذه
الـــشـــراكــــة الـــتي ســــتـــعـــقــــبـــهـــا
بــروتـــوكــوالت تــعــاون أخــرى إلى
ـسـاهـمـة في بنـاء أجـيـال جـديدة ا
عـرفة التي تـمكنهم من مـسلحـة با
ساهمة تعزيز إرثهم احلضاري وا
في إثـراء اخملزون الـثقـافي ألجيال

ستقبل". ا
وأوضـحت الــشـامـسي أن اخـتـيـار
مكتبة اإلسكـندرية لقعد بروتوكول
تـعاون مع مـشـروع حتـدي الـقراءة
ـدينة الـعربي يـعكس أهمـية هذه ا
ــتــوســطي ذات اإلرث الــثـــقــافي ا
مـــشــكــلـــة عــلـى مــدعى الـــعــصــور
حــاضـنــة ألبـرز الــتـيــارات األدبـيـة
والفكرية ومشكلة جسراً يربط ب
الشـرق الـعـربي والـغرب األوروبي
عــلى نـحـو جـسـد الـهـدف األسـاس
عرفـة أال وهو التحاور للثـقافة وا

ب احلضارات".
من جـهـته أكـد الـدكـتـور مـصـطفي
ـكـتـبــة أن "مـكـتـبـة الـفـقي مـديــر ا
اإلسـكـنـدرية كـأحـد أهم اجملـمـعات
الــثــقــافـيــة عــلى مــسـتــوى الــعـالم
الـعــربي تــؤمن بــأهــمـيــة مــشـروع
حتـدي الـقـراءة الـعـربي في تـعـزيز
َــعــرفـةِ والــثـقــافــةِ لـدى أبــنـائــنـا ا
نا الـعربي وتـعزيز الطلـبة في عـا
ــعـرفــيـة وقــدراتـهم إمـكــانـاتــهم ا

احمللي من خالل إشراك أكبر عدد
ــعــنــيــة في تــبــني من اجلــهـــات ا
ـا يتـرجم أهداف أنشـطة قـرائية 
حتــدي الـقــراءة الـعــربي الــسـاعي
ـعـرفـيـة إلى الـنـهـوض بـالـقـراءة ا
وغرس الـقراءة كـعادة يـوميـة لدى

الشباب العربي".
وأشــارت الــشــامــسـي بــالــقـول إن
"االتفـاقـية مع مـكتـبة اإلسـكنـدرية
الــتي تـعــد من أضــخم اجملـمــعـات
الــثــقـافــيـة عــلى مــسـتــوى الــعـالم
العربـي سوف تسهل عـلى الطلبة
من مختلف أنـحاء مصر احلصول
عـلـى ذخـيـرة مــتـنـوعــة من الـكـتب
لــلـــمــشــاركـــة في حتـــدي الــقــراءة
الـعـربي بـحيث تـلـبي هـذه الـكتب
شــتـى اجملــاالت واالهـــتــمـــامــات"
الفــتــة إلى أن أرقــام الــتــحــدي في
دورته الــثــانــيــة الــتي اخــتــتــمت
ـاضي فــعـالــيـاتـهــا في أكـتــوبـر ا
تـــشــــيـــر إلـى أن عـــدد الــــطـــلــــبـــة
ـــشـــاركــ مـن مــصـــر وصل إلى ا
نـحـو ثالثـة ماليـ طـالب وطـالـبة
من أكثر من  14ألف مدرسـة وهو
رقم كـبيـر ويـعكس شـغف الـطلـبة
ـصـري لـلـمـشاركـة في الـتـحدي ا

وحتقيق نتائج متقدمة".
ا وأكدت الـشامـسي أن مصـر لطـا
شـكــلت بـوابــةً لـلـثــقـافـة الــعـربـيـة
األصــــيـــلــــة من خالل أجــــيـــال من
ــصــريــ من أدبــاء وإعالمــيـ ا سعيد العطر
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