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 كاف الكافة وتدشينها األول      
 تقرير: شريفة آل مسعود

 كتاب )حواس( مبشاركة الرسامة بدور البكري حتت رعاية مؤسسة  دشن الكاتب والشاعر ايسر الدوسري
وكان احتفال التدشني قد حضره شخصيات أدبية مؤثرة والذين أشادوا اإللكرتوين، كاف الكافة للتسويق 

مث بدأ احلفل ، تفعيل نقاط البيع لكتاب الشاعر حبفل التدشني وتنظيمه وترتيبه وبفقراته املتنوعة وطريقة
اإلعالمي واملعلق الصويت أسامة راحل عن الكاتب والشاعر ايسر الدوسري الذي بدأ أببيات بتقدمي 

 شعرية من كتابة حواس
  

 

 

 اي صدفة قابلتها   والشوق يعصف ابخليال

 وامحرت األحداق واخضرت تعابري الدالل

مث انتقل  للجميع أبن يستمتعوا بقراءة كتابة )حواس(.، ويتمىن كتاب له  ن حلمة حتقق إبصدار أولأب قد أوضح الدوسري:و 
 حيث أكدت على وجود صفات املوهبة واألبداع والتأثربدور البكري، املقدم واإلعالمي أسامة راحل إىل الرسامة املبدعة 

أ/ قدم أسامة راحل إىل رئيسة كاف الكافة مث أنتقل اإلعالمي واملأساس متيز وبروز الفن التشكيلي، ابلظروف والبيئة احمليطة هي 
سها مها للكتاب والكاتبات معا وعلى رأحيث أعطت نبذة كاملة عن مؤسسة كاف الكافة واخلدمات اليت تقدرمي الرويشد، 

مث سألت احلضور عن وجه الشبة بني على معرفة ونشر كتبهم وحماولة إبرازهم وظهورهم،  خدمات التدشني للكتاب ومساعدهتم
أن أسلوب ية واملدعوين واحلضور مع سؤاهلا، وقد علقت قائلة: وتفاعل الكثري من الشخصيات األدب الكتابة والتعليق الصويت؟

تطرقت إىل إعالهنا واالنتهاء من مث التعليق الصويت. أو من خالل قراءة احملتوى الصويت،  التعبري يف الكتابة هو نفس التعبري للمعلق
 30 هوعدد حلقاتمدة احللقة دقيقتني ونصف، ابلتعاون مع املعلق الصويت والشاعر ايسر الدوسري  (فيض مع ايسربرانمج )

أن يكون بينها وبني اجلميع تعاون يف  افة، وتتمىن الرويشدتاج مؤسسة كاف الكوهو من إن، حلقة خيدم الكاتبات املبتدائت
حديثها ، وإعالميني وإعالميات، وقد أهنت اب وكاتباتتالقريب العاجل ، وقد شكرت مجيع من حضروا حفل التدشني من ك  

معهد تكين ، و مؤسسة عبقمبد، أ/مىن القصيب ...مالكة كايف اتجنب يف احلفل ، وهم:  الذين كانوا جنب إىلالرعاة بتكرمي ..
  .، وشركة سعد الدين للحلوايتأرت لتعليم الفنون املوسيقية

 

 

 

 

   

 

 

 


