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مرسح األوبرا   17.00 - 16.00

حفل افتتاح أيّام قرطاج الّشعريّة �دينة الثقافة

كلمة الّسّيد وزير الّشؤون الّثقافّية، د. محّمد زين العابدين

كلمة مديرة أيّام قرطاج الّشعريّة

حفل موسيقّي بقيادة ا�وسيقار عبد الرّح�ن العّيادي

  19.00 - 17.00

أمسية شعريّة يف مدينة الّثقافة:

الّشعراء: 

- حبيب الّصايغ (ا�مارات)

- محمد الغزّي (تونس)

- سامي مهدي (العراق)

- راشد عي� (ا�ردن)

- جاسم الّصحيّح (السعوديّة)

- محّمد ال�ي� (ا�مارات)

- شميسة الّنع�¡ (ع�ن)

- ع¥ خضارو (لبنان)

- أما¡ الزّعيبي (تونس)
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قاعة املكتبة : معهد تونس للرتجمة:   :13.00-11.00

حقائب الّشعر: إªاف حبيب بن صالحة

استقبال الحقائب ا�كاد¯يّة الجزائريّة وا�غربيّة 

وعرضها و جمع الدواوين ± قاعدة بيانات تونسيّة

 

قاعة املحارضات: معهد تونس للرتجمة:   :13.00-10.00

عّشاق الّشعر، إªاف: رضا كشتبان

يوم الّشعر العر�ّ:

- شعراء تونسيّون ± ا�فق الجديد.

ـ  أداء وقراءات، منور ص�دح، محّمد الغزّي، صالح القرمادي , أحمد اللغ�ّ¡، آدم فتحي، محمد الصغّ· أو¶د 

أحمد، عبد العزيز قاسم، ج�ل الّصليعي

ـ إبداعات الّشباب التلمذي والطّالبي 

ـ شعُر الّشعراء عن الّشعراء: سميح القاسم وأبو القاسم الّشاّ½                                                                      

قاعة املحارضات: معهد تونس للرتجمة:    :16.00-13.00

قناديل: إªاف محّمد فريد الّسعيدا¡

- جمعيّة  التّنمية الثّقافيّة و الفّن ا�تجّول،  إªاف: ا�خرج ن¿ الّدين الحّجاج 

- جمعيّة  "محبّات "  من  صفاقس،  إªاف: الّشاعر الهادي العايش

- منتدى "  نبض القوا± "  �ركز مسارات، إªاف: الّشاعرعادل الج�ا¡

- منتدى "  همس العاشقÄ " ، إªاف: الّشاعرة نجوى الّنوي

- نادي توفيق بّكار للÇّد  لدار الثقافة  ابن خلدون، إªاف: الّدكتور مصطفى ا�دايني

- صالون " الÇّايا  لËدب و الفنون و الÊّاث "، إªاف: الّشاعرة سليمى الÇّايري 

عر - فرع تونس، إªاف: الّشاعرة �ياء العلوي Íدب و الثّقافة و الشËنادي  " َعرار " ل -
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- نادي  " الّســعــادة " – باب العسل، تونس. إªاف: ا�ستاذ ك�ل ا�عموري

Ñمداخلة موسيقّية  للفّنان عازف العود زياد الفطنا

قاعة املحارضات: معهد تونس للرتجمة:   :19.00-16.00

أمسية شعريّة1 يف مدينة الّثقافة، 

الّشعراء: 

- سعيد الّصق¥وي (ع�ن) 

- عبد العزيز الحاجي (تونس)

- زينب ا�عوج (الجزائر)

- عبد هللا العنزي (الكويت)

- زين العابدين الضبيبي (اليمن)

- ص¥ح بن عيّاد (تونس)

- فاطمة كرومة (تونس)

أمسية شعريّة 2 يف مدينة الّثقافة، 

الّشعراء: 

- يوسف شقرة (الجزائر)

- سفيان رجب (تونس)

- أحمد الحريÖ (ا�غرب)

- بحر الّدين عبد هللا (الّسودان)

- سلوى الرّابحي (تونس)

- محّمد الزّا½ (تونس)

:21.00-19.30

حفل موقف دوز

سهرة الّسامور

إخراج: ج�ل بوستّة
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قاعة املحارضات: معهد تونس للرتجمة:   :13.00-11.00

املنرب 1: أزمة نقد الّشعر: 

ينبغي أن نسّجل أّن أس�ء الّشعراء كانت تفوق داØا أس�ء الّنّقاد، وهذا دليل ع× أّن الخطاب الّشعرّي يفوق كّ� 

الخطاب الّنقدّي، مّ� يجعل متابعة الّنّقاد لÛبداع الّشعرّي محدودة كّ� وكيفا. أضف إÚ ذلك أّن تجارب الّشعر 

مافتئت تبتعد، بثورتها ع× ا�غراض وا�وزان وا¶ستعارات التّقليديّة وبحثها عن الجديد الجديد، عن أفق انتظار 

القارئ ابتعادا يتفاقم كّل يوم، مّ� جعل تقبّل الّشعر وقراءته وتذّوقه ونقده مأزوما. هذه ا�زمة يعÇ تشخيصها. 

فهل هي أزمة نّص شعرّي أم أزمة الّنّص الّنقدّي؟ أم هي أزمة مسافة؟ وتواصل أم هي أزمة تربية وثقافة؟  

إدارة: م�وك ا�ّناعي، 

املشاركون: محّمد عè ا�وساوي، حاتم الفطناÑ، بّسام ال�قاوي، سم· الّسحيمي.

11.00-13.00:  قاعة: صويف القّيل

حقائب الّشعر: إªاف حبيب بن صالحة

الشعر الجزائرّي بعيون تونسيّة

10.00-13.00:  قاعة عمر الخليفي

عّشاق الّشعر، إªاف: رضا كشتبان

:éّيوم الّشعر الفرن

:éّالحريّة والحّب والقيم ا¶نسانيّة ± الّشعر الفرن

...Vigny فيني ،Baudelaire ·بودل ،Prévert ·بريف ،Lamartine  Äمرت¶ 

       èو ا�فق العر½.  شعر وُصور أو شاعريّة الفّن التّشكي Äـ الّشعر و حوار ا�لسن , ¶مرت

قاعة املحارضات: معهد تونس للرتجمة   :17.00-14.00

قناديل: إªاف محّمد فريد الّسعيدا¡

- منتدى " حديث الّروح  " ،   إªاف:  الكاتب سل�ن سعداوي

- ا�نتدى الّشعرّي  "  بيت درويش "، إªاف: الّشاعرة سنية الفرجا¡

- منتدى الثّقافة  لرابطة تونس للثقافة و التّعدد، إªاف: الّدكتور ناجي الحج¥وي

- جمعيّة  " الّصالون ا�دّ½ "  بقابس، إªاف: الّشاعر سفيان ا�سيليني

ìاف: ا�ستاذة  حياة حمدي و ا�ستاذ عادل الحاج ساªعر، إ Íجمعيّة أو¶د حمد تونس للش -

J P C
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íÊّاف: الّشاعر محّمد بليغ الªنادي "  كاتِـــب و فّنـــان " لدار الثّقافة ابن زيدون، إ -
- جمعيّة ا�نارة الثّقافيّة لÛبداع، إªاف: الّشاعر ن¿ بن  حامد العويني

عر العا�ّي  بفضاء كارمن، إªاف: الّشاعرة تونس ثابت Íعر الفرنكفوّ¡ و الش Íنادي الش -
مداخلة موسيقّية : للفّنان ع¥ء الّدين الزّغ¥مي  (  عود ) 

 و الفّنان آدم سويé  ( كامنجة )  

قاعة: صويف القّيل   :17.00-15.00

أمسية شعريّة1 يف مدينة الّثقافة، 
الّشعراء: 

- أحمو حسن ا�حمدي (ا�غرب) - حسÄ القباحي (م¿) 
- محّمد الكنايé (تونس) - ك�ل العيّادي (تونس)  

- أمامة الزّاير (تونس) - رضا العبيدي(تونس)  
- محّمد الّنّجار (تونس)

قاعة: صويف القّيل   :19.30-17.30

أمسية شعريّة2 يف مدينة الّثقافة،

- عبد الوّهاب ا�لّوح (تونس)  - ريم البياï (سوريا)  
- محّمد العر½ (تونس) - محّمد خض· (ا�ردن)  

- معّز العكايÖ (تونس) - جميل ع�مي (تونس) 
- عبيد العيّاð (تونس)

  :21.00-17.30

slamحفل سالم/ ال
اســــــ "معنا"

إرشاف: حمدي مجدوب
املشاركون:

-1 ليليا بن رمضان: عن تجربة "ك¥م شارع"
-2 صابرين الغّنودي: منظّمة تظاهرة "سيّدة الكل�ت"

-3 رحاب الطرابلé: منظّمة تظاهرة "فانتازيا"
« Lamma zone » 4 بلحسن محزرز: منظّم تظاهرة-

-5 ريم عيفة: منظّمة تظاهرة "أثر الفراشة"
-6 وسيم البحري: منظّم تظاهرة "فّك ع× فّني"

-7 عايدة حمزة: صاحبة الجائزة ا�وÚ سنة 2018± مسابقة الslam ا�نظّمة
من طرف مهرجان تونس الركح الحّر

-8 رمال البوسا�ي: صاحبة الجائزة ا�وÚ سنة 2019 ± مسابقة الslam ا�نظمة من طرف جمعيّة "أنا يقظ".
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11.00-13.00:  قاعة: صويف القّيل

حقائب الّشعر: إªاف حبيب بن صالحة

الشعر ا�غرّ½ بعيون تونسيّة

قاعة املحارضات: معهد تونس للرتجمة:   :13.00-11.00

املنرب2: الّشعر وما بعد الحداثة: 

إذا كانت مقولة "الجديد" قد ارتبطت ع× نحو وثيق بالحداثة، بوصفها بحثا محموما عن الجديد ± أشكال شتّى، 

± الّسياسة وا¶قتصاد وا�دب والفّن والعلم والفلسفة وحتّى الّدين ... فإّن "ما بعد الحداثة" ± بعض التّعريفات 

هي هذه العودة إÚ كّل ما تُرك وفَقد قيمة ا¶ستع�ل، وتعطّلت كّل وظائفه، وسقط ± مق�ة ا�ه�ل. الّسؤال 

الّشعر من الحداثة إÚ ما بعد الحداثة بسبب العزوف عن طلب الجديد  انتقل  الّذي يطرحه هذا ا�ن�: هل 

والتّجديد؟ أم انتقل إÚ ما بعد الحداثة بسبب عودته إÚ شكله القديم ونصوص تراثه الّشعرّي �ا تحويه من 

إيقاعات وأوزان واستعارات وأغراض؟ وكيف ينبغي فهم هذه العودة وتأويلها؟ 

Ñإدارة: حاتم الفطنا

املشاركون: هشام ا�سعودي، سامي مهدي، ع¥ء عبد الهادي، محمود الّضبع، أªف القرقني

قاعة عمر الخليفي  :13.00-10.00

عّشاق الّشعر، إªاف: رضا كشتبان

يوم الّشعر ا�سباّ¡:

ـ الّشعر يخÊق ا�فق ا�سبا¡ ويستعيد مجد القوا± 

ـ رضا مامي وأنطولوجيا الشعر التّونé باللّسان ا�سبا¡

ـ قارسيا لوركا ± الّشعر العرّ½

ـ الّشا½ وا�سبانيّة

J P CJ P C
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قاعة املحارضات: معهد تونس للرتجمة:   :17.00-14.00

قناديل: إªاف محّمد فريد الّسعيدا¡ 

-  جمعيّة  "  مراجعات  "،  إªاف: الّشاعر ا�ختار ا�ختاري 

- نادي حوار مع الكتّاب الفرنكفونيÄّ ¶ِتحاد الكتّاب التونسيÄ فرع تونس العاصمة، 

  إªاف: الكاتب الحبيب فلفول

- هيئة الحوار الثقا± الّدائم فرع تونس، إªاف: الّشاعررفيق بالرزاقة

Öاف الكاتبة حياة الرّايس  والّشاعرة سعيدة الفرشيªرابطة الكاتبات التونسيّات - إ -

- نادي مؤانسات فكريّة بدار الثّقافة ابن رشيق، إªاف: الكاتب عمر الّسعيدي 

- نادي ا�قهى ا�دّ½ لدار الثّقافة الّسلــــيـــ�نيّــــة، إªاف: الّشاعرة سامية رّمان

- جمعيّة " نادي دار ا�ُرّ½ "، إªاف: ا�ستاذ محّمد ال�ّاق

مداخلة موسيقّية : للفّنانة عازفة الك�ن  صابرين الّشـّ¥خ ( ا�عهد العاù للموسيقى تونس)

 

قاعة: صويف القّيل   :17.00-15.00

أمسية الّشعر الّشعبي 1 تقديم: جليدي العويني

محّمد ا��وك، توفيق الّصغّ·، ساì الّدلنé، أح¥م ا�نصوري، محّمد الحمدي، محسن الخÑ�ّ، العيد مصابحيّة، 

عبد ا�جيد ال�غوû، عمران التّّفاحي، حّسان بلعبيدي (الجزائر)، محّمد عè الّدنقè (ليبيا).

قاعة: صويف القّيل   :-19.00 17.00

أمسية شعريّة يف مدينة الّثقافة:

الّشعراء: 

- عبد الكريم يونس (سوريا)

- سلي�ن الجوادي (الجزائر)

- هندة محّمد (تونس)

- عادل ا�عيزي (تونس)

- مراد العمدو¡ (تونس)

- ياسÄ الطّنفوري (تونس)

- لطفي عبد الواحد (تونس)
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قاعة: صويف القّيل   :13.00-11.00

حقائب الّشعر: إªاف حبيب بن صالحة

تلّقي الشعر ا�غرّ½ 

قاعة عمر الخليفي   :13.00-10.00

عّشاق الّشعر، إªاف: رضا كشتبان

:Ñّيوم الّشعر الّرو

ـ ا�رأة والحّب والّربيع ± الّشعر الّروÑ  ـ الّسياب وبوشكÄ، ا�داء الّشعري بالعربية واللّغة الروسيّة 

ـ الّشعر وفنون ا�وسيقى والرّقص   ـ �شاركة ت¥ميذ اللّغة الّروسية با�عاهد الثّانويّة 

ـ جمعيّة نادي جارí للمواطنات الّروس بتونس   ـ مدرسة الباليه، دياغيليفا، بقيادة إينا بوشناق. 

J P C
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14.00-17.00:  قاعة املحارضات: معهد تونس للرتجمة:

قناديل: إªاف محّمد فريد الّسعيدا¡ 

- صالون الزّوراء، إªاف: الّشاعرة صفيّة قم

- جمعية " ستّة و خمسون " لÛبداع، إªاف: الّشاعرة سهام العكرمي الخüاوي

- نادي الّشعر  بقليبية،  إªاف: الّشاعرة �ياء �جيد

- صالون ا�دب ا�عاý،  إªاف: الكاتبة فتحيّة ال�وري

- منتدى  " سطور "، فرع تونس، إªاف: الكاتب حاتم القص·

- جمعيّة  "  دنيا ا�مل "،  إªاف: الّشاعر ج¥ل الّدجبي    

- جمعيّة ملتقى الحرف ا�صيل، إªاف: الّشاعرة فاطمة عيّاديّة سعد ّهللا 

نادي" ا�حبّة "  باب العسل،  تونس، إªاف: الّشاعرة سنية البوغاþي

مداخلة موسيقّية : للفّنان محّمد بيج ( عازف قانون)

قاعة: صويف القّيل   :17.00-15.00

أمسية الّشعر الّشعبي 2 تقديم: جليدي العويني

حبيب الب~اوي، عè كريد، عمر ه¥ل، عè شوشان، ضو الحّداد، أحمد البّنا¡، ناý الرّديé، حنان العيّاري، فرج 

من¿، توفيق ومان (الجزائر)، ساì العاì (ليبيا).

قاعة: صويف القّيل   :-19.00 17.00

أمسية شعريّة يف مدينة الّثقافة:

الّشعراء: 

- عبد ا�نعم ا�م· (العراق)

- عمر الرّاجي (ا�غرب)

- ليونور م·ينو غارثيا (إسبانيا)

- سم· العبدùّ (تونس)

- أكرم العبيدي (تونس)

- نضال الّسعيدي (تونس)

- سلوى الرّاشدي (تونس)

أيّام قرطاج الشعريّة - 22-29 مارس 2019 �دينة الثقافة
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قاعة املحارضات: معهد تونس للرتجمة:   :13.00-11.00

املنرب3: شعراء روائيّون: 

ي¥حظ كّل من تابع ا�شهد الثّقا± التّونéّ أو العرّ½ بروز ظاهرة جديدة هي الّشعراء الّروائيّون، أي الّشعراء الّذين 

راوحوا بÄ كتابة الّشعر وكتابة الّرواية. فهذا ا¶نتقال من جنس أدّ½ إÚ آخر يدعو إÚ التّساؤل عن دواعي هذا 

ا¶نتقال: هل يفÇّ ذلك بهيمنة الّرواية ع× الّسوق ا�د½، فتضاءل من جرّاء ذلك حجم قرّاء الّشعر الّذي كان 

ومازال يتغّذى بحضور جمهوره ومواكبته �حافله وإصداراته؟ أم يفÇّ بدوافع ذاتيّة فرضت ع× الّشاعر التّنويع 

± تجربته ا�بداعيّة؟ هل تغني التّجربة الّشعريّة الكتابة الّروائيّة؟ هل يؤثّر فّن الّرواية ± فّن الشعر؟ وكيف؟ تلك 

أسئلة منفتحة تحتاج إÚ تأّمل وحوار بÄ كتّاب الّشعر والّرواية والّنّقاد.

الجلسة األوىل: 

:12.00-11.00

إدارة: منصف الوهايبي

املشاركون: مولدي فروج، محّمد الخالدي، حافظ محفوظ، عائشة الب¿ي.   

الجلسة الثانية: 

:12.00-11.00

إدارة: رضا بن حميد

املشاركون: محمد عè اليوسفي، راضية الشهايبي، حسن الّنجمي، يوسف رزوقة

11.00-13.00:  قاعة: صويف القّيل

حقائب الّشعر: إªاف حبيب بن صالحة

محفوظاï. ذاكرة البيت ا�ّول

  

قاعة عمر الخليفي   :13.00-10.00

عّشاق الّشعر، إªاف: رضا كشتبان
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:ùّيوم الّشعر ا�يطا

 ùـ التّعريف بالّشعر ا�يطا

ـ دفاتر شعريّة إيطاليّة ± مختلف الحقب �شاركة  أهل ا¶ختصاص من ت¥ميذ و أساتذة .

ـ إيقاعات إيطاليّة ± ا�فق الفّني العرّ½ .

  . ùّـ قراءات للّشعر ا�يطا

قاعة املحارضات: معهد تونس للرتجمة:   :16.00-13.00

قناديل: إªاف محّمد فريد الّسعيدا¡

               

- منتدى " ضفائر القصيد "، إªاف: الّشعر لطفي تَيّاهي

- جمعيّة " نادي حوارات "، إªاف: الّدكتورة منى تقيّة

- فرع اِتّحاد الكتّاب التّونسيÄّ سوسة، إªاف: الّشاعرة عائِشة ا�ُؤّدب

- منتدى قبسات ± الفكر و ا�دب،  إªاف: ا�ستاذ ماهر الج�زي و ا�ستاذ فاخر بن سعيد

- مجالس " همس ا�وج ا�دبيّة و الفّنية "،  إªاف: الّشاعرة سنية عبد اللّطيف

- جمعيّة  " ريحة ب¥دي "، إªاف: الّشاعرة حياة عبد الخالق

مداخلة موسيقّية : للفّنان  عازف العود  ها¡ الّشويخ   ( ا�عهد العاù للموسيقى تونس)

مداخلة موسيقّية : للفّنان  ساì مقني  ( ك�ن ) 

  

قاعة املحارضات: معهد تونس للرتجمة:   :19.00-16.00

أمسية شعريّة1 يف مدينة الّثقافة،

الّشعراء:

- عè العرايبي (تونس) - الحبيب الزّنّاد (تونس) 

- سونيا الفرجا¡ (تونس)  - منذر العيني (تونس)  

- رحيّم الج�عي - ليليانا فوسالو (رومانيا) 

- آلييو¡ بادارا باي (الّسينغال)

أمسية شعريّة2 يف مدينة الّثقافة:

الّشعراء: 

- حسن الّنجمي (ا�غرب)  - مبارك الّسا�Ä (اليمن) 

- عائشة الب¿ي (ا�غرب) - صابر العبé (تونس)  

- عèّ العامري (ا�ردن) - أªف القرقني (تونس) 

- سهام صفر (تونس)
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قاعة: صويف القّيل     :13.00-11.00

حقائب الّشعر: إªاف حبيب بن صالحة

± كّل محطّة قصيد

قاعة املحارضات: معهد تونس للرتجمة:   :13.00-11.00

املنرب4: شعراء مÊجمون:

إذا وضعنا ± الحسبان أّن ترجمة الّشعر تأï بعد الّشعر، والÊّج�ن ينجم بعد الّشاعر، شغل الÊّج�ن بالüّورة 

مرتبة "أّول تاٍل" أو "التّاù ا�ّول" وكان مكرها، بحكم تلك ا�رتبة، ع× أن يكّرر ما قيل، ولكن ماذا يحدث إذا كان 

الÊّج�ن شاعرا: هل ينبغي أن نعامل ترجمته ع× أنّها نتاج الخيانة، بحكم أّن كّل ترج�ن هو خائن خّوان، أم 

ينبغي أن ننظر إليها ع× أنّها \ب من \وب التّناّص فنعامل نّصه ا�Êجم بوصفه إبداعا شعريّا؟

إدارة: عث�ن بن طالب

ا�شاركون: آدم فتحي، ج�ل الج¥[، رضا مامي، ص¥ح بن عيّاد.    

قاعة عمر الخليفي   :13.00-10.00

عّشاق الّشعر، إªاف: رضا كشتبان

يوم الّشعر ا�نقليزّي:

ـ حلقة ا�داء الشعري لËساتذة   ـ شعراء من الطلبة والت¥ميذ   ـ شعراء عرب ± ع¥قة بالشعر ا�نقليزي 

ـ الشعر بÄ ا�لقاء الفّني وا�بداع الج�ù   ـ الّشعر وا�Çح   ـ محّمد الدرّة وعهد التميمي.

ـ الّشعر الفلسطيني والّنضال ا�ستمّر ـ  أشعار وموسيقى ورسم بالحركات. 
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قاعة املحارضات: معهد تونس للرتجمة:   :17.00-14.00

قناديل: إªاف محّمد فريد الّسعيدا¡

- نادي الكتّاب ا�منيÄّ، إªاف: الّشاعر البش· ا�سعودي 

- جمعيّة عبق ا�بداع الÊّبويّة و التّثقيفيّة، إªاف: الّشاعرة حبيبة خüاوي

- نادي" الحكواï "  لـدار الثّقافة ا�رناقيّة، إªاف: ا�ستاذة رابعة ق¥يد

Ñاف: الّشاعرة حنان عبّاªمنتدى أدب و معارف  بالفضاء الثّقاّ± الف�يكة، إ -

- جمعيّة  " بيت ا�توّسط "، إªاف: الّشاعرجميل ع�مي

- نادي الّشعر  با�ركز الثّقاّ± الجامعّي الحسÄ بوزيّان، إªاف: الّشاعرة أمل الّسبيعي

ï¥اف: ا�دّونة هالة الوسªنادي الّشعر ا�توّسطّي لجمعيّة سفراء ا�توّسط للـتّنمية و الثّقافة، إ -

- الجمعيّة الوطنيّة لÛبداع الثّقاّ±،  إªاف:  الّسيد سعيد بجاوي   

مداخلة موسيقّية : للفّنان عازف العود  ماهر فرحات حرح·ة   

قاعة: صويف القّيل  :19.00  17.00

أمسية شعريّة1 يف مدينة الّثقافة:

الّشعراء: 

- عبد الكريم يونس (سوريا)

- جهاد ا�ثنا¡(تونس)

- مفتاح العّ�ري (ليبيا)

- منى الّرزقي (تونس)

- عبد الكريم الخالقي (تونس)

- حليمة الّصادق (ليبيا)

- ساì ا�ساهè (تونس)

- عبد الوّهاب ا�نصوري (تونس)

- سيّد الّسالك (تونس)



16

2019;ãÑ]Ÿ;;29;Ï¬⁄°\

حفل اختتام أيّام قرطاج الّشعريّة ²دينة الثقافة   :-20.00 17.00

حفل اختتام

حفل موسيقي

أمسية شعريّة ± مدينة الثّقافة:

الّشعراء: 

- ع¥ء عبد الهادي (م¿)

- يوسف عبد العزيز (ا�ردن)

- ساجدة ا�وسوي (العراق)

(Äفلسط) متوكّل طه نزّال -

- محّمد إبراهيم يعقوب (الّسعوديّة)

- عرّادي ن¿ي (تونس)

- عارف الّساعدي (العراق)

- ابتهال تريÊ (الّسودان)

إع¥ن عن نتائج الجوائز �يّام قرطاج الّشعريّة

إع¥ن عن نتيجة ا�خطوط الّشعري ا�ّول

إع¥ن عن نتيجة جائزة العمل الّشعري البكر

إع¥ن عن نتيجة جائزة جعفر ماجد ± الّشعر 

كلمة الّسّيد وزير الّثقافة 
كلمة الّسّيدة املديرة: قراءة الّتقرير الختامي

أيّام قرطاج الشعريّة - 22-29 مارس 2019 �دينة الثقافة



J P C


	couverture programme JPC 2019 F
	Inter programme JPC 2019 F
	couverture programme JPC 2019 F

