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 :ثامفلفي يومو ا 54فيما يمي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي لمكتاب اؿ

 الحريري في المعرضالرئيس 
البياؿ وكاف في استقبالو رئيس  في 54زار دولة الرئيس سعد الحريري معرض بيروت العربي والدولي اؿ
 .يالنادي الثقافي العربي فادي تميـ والرئيس السابؽ لمنادي عصاـ عرقج

الذي )" فكر فييا"لصحافي فيصؿ سمماف كتابو لو اوتوجو بداية الى جناح دار الكتاب العربي حيث وقع 
لينتقؿ بعدىا الى جناح الشبكة العربية لالبحاث والنشر حيث وقع لو الباحث رضواف ( سيوقع كتابو غدا ايضا

 ". أحمد بف حنبؿ وتشكؿ المذىب الحنبمي"السيد كتابو 
اجنحة الدوؿ العربية المشاركة بشكؿ رسمي في المعرض وزار  في أرجاء المعرض الحريري الرئيس جاؿثـ 

السعودية، الكويت، االمارات العربية المتحدة، فمسطيف وسمطنة عماف، اضافة الى أجنحة دور النشر العربية 
نائب بيية الحريري وخالؿ الزيارة التقى بال. زوار المعرضوالمبنانية حيث توقؼ مطوال اللتقاط الصور مع 
 .المعرض خالؿ جولتيماونجميا اميف عاـ تيار المستقبؿ أحمد الحريري 
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 ندوة صعوبات التعمم

 
دار النيضة العربية بالتعاوف يومو الثامف، نظمت فعاليات معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب في  ضمف

محمد . مريـ سميـ، د. دذا المجاؿ، بمشاركة متخصصيف في ى" تعمـصعوبات ال"مع دار اصالة ندوة حوؿ 
 .ىناء صندقميو  غنوة عاصي االسد.دوىبي، 

 

 االسد
أىمية الكشؼ المبكر والتدخؿ المتخصص لدمج أكثر و  الصعوبات التعمميةتحدثت الدكتورة األسد حوؿ و 

تطرقت الى  مف ثـ ،نبذة تاريخية موجزة عف االىتماـ بذوي صعوبات التعمـ، واستيمت مداخمتيا بتقديـ فعالية
األسباب المؤدية لصعوبات التعمـ ، التعرؼ عمى ذوي صعوبات التعمـ، كيفية نسبة انتشار صعوبات التعمـ

 .ياأنواعو 
 

ذير و والمحاأساليبو تشخيص ، الالخصائص النفسية والسموكية لذوي صعوبات التعمـكما تناولت في مداخمتيا 
لمكشؼ عف ذوي " القياس والتشخيص المتوافرة عالمياأىـ أدوات ، في عممية التشخيصالواجب مراعاتيا 
أساليب و البدائؿ التربوية يؤالء، ستراتيجية التعميمية ل، لتنتقؿ بعدىا الى شرح تفصيمي لالصعوبات التعمـ

 .بشكؿ عاـ(الحساب/ الكتابة/قراءة ال)تدريس ذوي صعوبات التعمـ 
 

في المدارس يـ دمجومنيا  بذوي صعوبات التعمـارتبطت التي مفاىيـ واشارت في ختاـ مداخمتيا الى ال
 الى التعامؿ معيـ صعوبات التعمـ ذوي أسر ارشادمع حاجاتيـ، وكيفية مناىج التكييؼ ، و العادية

 

 صندقمي
عف طريؽ العالج السموكي،  ميةيالتدخؿ العالجي لمصعوبات التعموتناولت صندقمي في مداخمتيا موضوع 

في حاالت الصعوبات التعممية ىناؾ ما يسمى بالتدخؿ مشيرة الى أنو ، سريالعالج التربوي، واإلرشاد األ
العالجي الذي يخفؼ مف مظاىر وأعراض الحركة الزائدة ونقص اإلنتباه عند األوالد المصابيف بالصعوبات 

 عمى أف يتأقمـ ىؤالء األطفاؿ مع أوضاعيـ بشكؿ عاـ مما يدفعيـ الى العيش وىو بدوره يساعد، التعممية
 .بشكؿ طبيعي متكيفيف مع حالتيـ النفسية وقد يؤدي ذلؾ إلى تحسف في أوضاعيـ األكاديمية بشكؿ ممحوظ

 

األطفاؿ الذيف يعانوف مف صعوبات تعممية باإلضافة إلى العالج الذي يحتاجو  العالج السموكيوتطرقت الى 
سموكيات ىؤالء األطفاؿ بيدؼ وضح بدقة لمتعامؿ مع تصرفات و يلمسموؾ عبر برنامج  بتدريوىو  الدوائي
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عدة تقنيات وأساليب مستخمة في ىذا المجاؿ لتطبيؽ ىذه البرامج ولموصوؿ إلى ، مشيرة الى وجود تعديميا
 .اليدؼ المرجو منيا تزويد الطفؿ بميارات كاف قد فقدىا نتيجة إصابتو بالصعوبات التعممية

 

ومتشعبة الى عوامؿ متعددة حسب صندقمي فيو يستند ، بميةيفي حاالت الصعوبات التعمأما العالج التربوي 
درج األدوار التربوية مف المعمميف نعمى أف يكوف لممدرسة الدور األساسي فييا، وت ـفي مجاؿ التربية والتعمي

األساتذة  إلستراتجياتاوتخدـ ىذه ، الى المواد التعممية واإلستراتجية المعتمدة كعالج في ىذا اإلطار
خطى مشاكميـ الحاصمة مع ىؤالء التالمذة الموصوفيف بنقص اإلنتباه وأحيانًا بالحركة وتساعدىـ عمى ت

 .الزائدة
 

دور األىؿ في إكتشاؼ اإلضطراب التعممي عند أطفاليـ ال  ، رأت صندقي أفإلرشاد األسرياوفي موضوع 
ييـ ليذا عم، رسةوليـ المديقؿ أىمية عف دور أستاذ المدرسة كونيـ يالحظوف سموكيات أطفاليـ قبؿ دخ

بيف السموؾ المرضي والسموؾ يز ميراضيا كي يستطيعوف التعى الصعوبات التعممية ومظاىرىا وأالتعرؼ عم
مي يؤثر عمى حياة الطفؿ النفسية وعمى مدى تفاعمو في ميأف ىذه اإلضطراب التع، مشيرة الى السوي

ار نفسو فاشاًل في كؿ األمور الحياتية عندىا المجتمع ومع االخريف مما يقمؿ مف ثقتو بذاتو ويدفعو إلى إعتب
 .يصبح شخصًا غير قادر عمى اإلنجاز

 

أماـ كؿ ىذه المظاىر يكوف ىذا الطفؿ بأمس الحاجة الى دعـ أسرتو : وخمصت في ختاـ مداخمتيا بالقوؿ أنو
قدـ وقد يوصمو عمى جميع المستويات كي ندفعو الى الراحة النفسية كي يعيد ثقتو بنفسو مما يشجعو عمى الت

ولنجاح الخطة العالجية المتكاممة عمينا أف نؤمف لمطفؿ ، رحمة مف النضج اإلجتماعي الطبيعيالى م
المصاب بالصعوبات التعممية كؿ العالجات المتوفرة في ىذا المجاؿ مف عالج دوائي الى عالج تربوي مع 

 .ف نجاح العالجات األخرىتعديؿ سموكي في إطار اإلرشاد األسري المفترض اإللتزاـ بو لضما
 

 سميم
فرط النشاط،  –يشكؿ الفشؿ الدراسي النتيجة الحتمية لقصور االنتباه : اعتبرت سميـ في بداية مداخمتياالى أنو

ركة مع زمالئيـ، لتالميذ المفرطي الحالصعوبات العالئقية والصراعات عند اوتكشؼ المدرسة كاطار منطقي 
تعتبر مفضمة عند الطفؿ المفرط لمحركة، وىذا الطفؿ " الميمة الواحدة" اف العمؿ العقمي مف نوع: مضيفة

يحقؽ نجاحا ىاما عندما يركز عمى ميمة واحدة، ولكنو يفقد قدراتو عندما يكوف عميو القياـ بمياـ متعددة في 
 .الوقت نفسو

 

ثيرات الخارجية ضع الطفؿ في مكاف منعزؿ عف المو : ومنياالمتعمقة بالتعاطي معو وعددت بعض النصائح 
مف المفيد بالنسبة لمطفؿ  ، كما أنوذاتو في الوقت فقط شيئا واحدامنو طمب توخي الدقة والبقدر االمكاف، 
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ح بعض نقاط اامتد: ومنيا بعض النصائح التطبيقيةا، مشيرة الى المفرط الحركة أف يعبر عف أفكاره كتابي
مرحمة وسيطة بيف التفكير والكتابة،  ةمالتعبير الشفيي، اقالقوة عند ىذا التمميذ، خاصة حيويتو الذىنية عند ا

بحماس وحرارة اء الدرس و وقتا اضافيا، ضرورة العمؿ عمى المحافظة عمى انتباىو وتركيزه، اعطائاعط
نظر في عيني الطفؿ لـ الدروس والمفاىيـ الصعبة والتي تتطمب جيدا عقميا في الصباح، ايقدتوتعاطؼ، 

ع النشاطات والمتع باعتماد فواصؿ ينو تـ تأثيرات االعالف، داـ الذاكرة البصرية، استخاخدالمفرط الحركة، است
 .لمراحة

 

اف احدى الصعوبات الخاصة في الطفؿ المفرط الحركة تكمف في الصعوبة في احتراـ القواعد واعتبرت سميـ 
ي قواعد النظاـ والعمؿ التي حازما وواضحا ف ، لذا مف الضروري أف يكوف المعمـوالنظاـ والحدود المفروضة

في مختمؼ الظروؼ و وبرودة أعصاب فظ عمى ىدوءحااف يقدميا، ت التي ينفذ دائما التيديداواف يفرضيا، ي
 .عمى األعماؿ الجيدة التي يقوـ بيا مف وقتو% 90والتركيز عمى واألحداث، 

شيئا فشيئا، خصص الكثير مف اجؿ تقوية تقدير الذات  مف: وختمت كالميا ببعض النصائح العممية ومنيا
الوقت لقدرات التمميذ ونقاط القوة عنده والمواىب التي يتمتع بيا، سجؿ وبيف لو ولالخريف انؾ الحظت 
الجيود التي يبذليا والتقدـ الذي أحرزه، قابؿ أولياء األمر بصورة دائمة، خفؼ مف الشعور بالذنب الذي يعاني 

 .منو تمميذؾ
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 قدري قمعجيتكريم 
، نظـ النادي الثقافي العربي بالتعاوف مع نقابة 54ؿامعرض بيروت العربي والدولي لمكتاب فعاليات ف ضمو 

نوادر وتمفزيوف الجديد  ،شركة المطبوعات ،مجمة االفكار، اتحاد الكتاب المبنانييفحرريف، نقابة المالصحافة، 
محمد بعمبكي، نقيب الصحافة اركة ، بمشلرحيمو 25اؿ بمناسبة الذكرىحفؿ تكريـ االعالمب قدري قمعجي 

المستشار الرئاسي محمد  جورج سكاؼ،. وزير االعالـ السابؽ ، نائب نقيب المحرريف سعيد اؿ ناصر الديف
، جياد قمعجينجؿ الراحؿ  قديـوت دكتور حسف العمريال وليد عوض،.أاالفكار  رئيس تحرير مجمة ،السماؾ

 .نائب حسيف يتيـفي حضور حشد مف الميتميف وفي مقدمتيـ ال
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 عبدو
الذي  عصامي، الفي حمب المولود قدري قمعجيبتقديـ نبذة مف سيرة حياة  االعالمية بتوؿ عبدوبداية قامت 

دأ حياتو االدبية  ليب تدائي بالمطالعة الدائبة الجاّدةعّوض عف نقص دراستو التي اقتصرت عمى التعميـ االب
 1940عاـ وليصدر الحديثة،  تي كانت منطمؽ النيضة األدبيةبالعمؿ في مجّمة المكشوؼ ال 1937سنة 

ادارة : وليتبوأ الحقا عدة مناصب منيا سمسمة أعالـ الحريةمجمة الطريؽ مع عدد مف رفاقو الى حيف اصداره 
 مدير، ي رئاسة االركاف العامة بدمشؽرئيسا لممكتب الصحفي ف، المصرية في بيروت " دار اليالؿ"مكتب 

عّدت مؤلفاتو كما ت...مستشارا لوزارة االعالـ في الكويت، لجميورية السورية ومستشاره الخاصمكتب رئيس ا
 .السبعيف

 

 ناصر الدين 
عندما أصدر قدري قمعجي مجمة الحرية لـ يكف يقصد إسمًا : وأشار ناصر الديف في مستيؿ كممتو الى أنو

حياتو ليا كأديب ومؤرخ وصحافي مف الطراز  جذابًا يستقطب القراء بؿ كاف يقصد إنو الرسالة التي سيكرس
 ..ويترؾ لنا إرثًا كبيرًا مف األدب والصحافة والتاريخ...ويستمر القمعجي حرًا ال يخاؼ مف قدره: ، مضيفااألوؿ

 
أليست الديمقراطية وليدة الحرية، والحرية بذاتيا أليست القناعة باف الديمقراطية ىي صاحبة الكممة : وتساءؿ

ولو بعد حيف، سبقنا غيرنا في ىذا المجاؿ ولكننا سنمحؽ " نعـ"اإلجابة  !.مصائر األفراد والشعوب األخيرة في
فالحرية قدر واألحرار ال يموتوف إال لينبت مف ترابيـ شجرة الحرية  ..بيـ أييا الراحؿ طاؿ الزمف أـ قصر

الفؾ كثيروف فيما ذىبت إليو واتفؽ معؾ خ: وأردؼ قائال !..وتثمر سيوفًا وأقالمُا وأعالمًا ال يناؿ منيا الزمف
آخروف، وفي سجاالتؾ المميزة مع الفريقيف كنت البرىاف الساطع في أف الكممة كمما غفت أيقظيا المفكروف 

 ..واألحرار
 

رؾ لنا إرثًا خاصًا فصار عامًا وكاف رحمة اهلل ممؾ عائمة فأصبح ممؾ ترحؿ قدري القمعجي و : وختـ كممتو
 !..حرًا وترؾ لنا الحرية في الكالـ عنوعاش  ..وطف وأمة

 

 قمعجي
إف سحبًا كثيرة ..ليس سيال التحدث عنو في مثؿ ىذه الجمسة القصيرةوألقى ابف الراحؿ كممة اعتبر فييا أنو 

لـ السحري حتى ليُخيؿ لنا أنو مف دنيا األساطير، ومف الصعب اختراؽ تمؾ السحب اتتراكـ  فوؽ ذلؾ الع
بالدموع، ويختمط فييا الحمو والمر، ولعؿ المر أعمؽ أثرًا وأفعؿ في النفس الصافية  التي تمتزج أفراحيـ

 . المتفتحة لمحياة
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 .مف مقعد الدراسة الى ساحة الكفاح، رحمة طالت عمى دروب الشوؾ قبؿ أف يشؽ الطريؽ نحو الحياة: وقاؿ
الطبيعة وىي في بيجتيا ونضرتيا  كانت الميوؿ الفنية تستيقظ في نفسو منذ الطفولة كمما توغؿ في أحضاف

في أياـ الربيع، أو في ُعرييا وثورتيا أياـ الشتاء، يراقُب الشمس وىي  تورع الكوف وقت الغروب ويتمتع بغزؿ 
كاف يشعر في أعماقو برغبة قوية ليصور مايشاىد أو يعبر عف انفعاالتو بالمحف أو الكممة،  .القمر لمنجوـ

 .ىي رفيقة الدرب والحب األوؿ واألخيروشاء القدر أف يكوف الكممة 
 

أوؿ صحيفة عمؿ فييا وكاف التي كانت مجمة المكشوؼ : وتطرؽ الى عدة مراحؿ ىامة في حياة والده منيا
يصُدرىا فؤاد حبيش ليا الفضؿ الكبير في نشر مؤلفات عمر فاخوري، توفيؽ عواد، الياس ابو شيمة، 

 مساىمتو ، يـ عمى التأليؼعي حؽ ىؤالء عمى الكتابة وتشجيقسطنطيف زريؽ صالح لبكي ورئيؼ خوري بؿ ف
 ...في تحرير دائرة المطبوعات في الكويت الى وزارة لإلعالـ،

 

فيرى أف وحدة القومية العربية كانت قائمة في  ؤرخ بمنظار واقعي،كمينظر  واشار قمعجي الى أف والده كاف
واحدة في عيد األموييف، تمزقت مع العيود التي تمت  ةمر  جميع العصور أما الدولة العربية الواحدة فكانت

والمذاىب الدينية والحركات الفكرية التي لـ تكف في حقيقتيا سوى مذاىب وحركات سياسة  لشعوبيةبخناجر ا
آثارىا في حياة األمة العربية ورواسبيا في المجتمعات ت تيدؼ الى تمزيؽ العروبة والقضاء عمييا وترك

 .لسيؿ التخمص مف ذلؾ في عيد قصيراالعربية وليس مف 
 

 إذا كانت الوحدة العربية تعني: منذ أكثر مف نصؼ قرفقدري قمعجي وخمص في ختاـ كممتو بسرد ما قالو 
 ة كؿ عربي، فاننانيالخميج العربي زمقياـ دولة عربية واحدة تضـ العرب جميعًا مف المحيط األطمسي الى 

نو مف السيؿ تحقيؽ ذلؾ الحمـ أو تمؾ األمنية في عيد قريب، انشاء نكوف خيالييف وساذجيف إذا تصورنا ا
نيا عمى يا والعمؿ لممستمر لمتقريب فيما بيضـ الدوؿ العربية مع االبقاء عمى شخصية كؿ منيفدرالي اتحاد 

 .الصعيديف الفكري واالجتماعي فإف ذلؾ أكثر واقعية وأقرب الى التحقيؽ
رف ومازلنا نجدد سريعًا نحو الجيؿ والضياع وفمسطيف تحولت الى عمر ىذا الكالـ أكثر مف نصؼ ق) 

 (.زقاؽ
 

الوساـ  ىومشاركتكـ و  وجودكـ ياسنة عمى وفاة قدري قمعجي عشرات األوسمة ال اعتراؼ ب 25: وختـ قائال
 .اؼ الجالؿتي واكبرار والوصدقًا عمى جبيف كؿ الكتب التي ألفيا وانتشرت في السيوؿ  حبا الوحيد المطبوع

 

 عوض
شرؼ الوفاء لمغائب الكبير االديب والمفكر ، الحظى بيذا الشرؼوأنا ىنا في ىذا المنبر : استيؿ كممتو بالقوؿ

 .والكاتب السياسي وراوي السير التاريخية بقمـ فذ االستاذ قدري قمعجي
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الشيشكمي في فيو المستشار االوؿ الديب  .وقدري قمعجي صاحب عراقة في تاريخ المنطقة العربية: وأضاؼ
وصاحب العناية الخاصة بحياة الممؾ عبد  وىو مستشار الدولة الكويتية في الستينات، مطمع الخمسينات،

والنيضة المبنانية التي  العزيز اؿ سعود وحياة الشيخ عبد اهلل السالـ مؤسس دولة االستقالؿ في الكويت،
في النصؼ االوؿ مف  "اليالؿ"وكاف مندوبا لدار .اختار مف اجميا االقامة في بيروت منذ ثمث قرف حتى االف

مف  "الحرية" ولما اشترى امتياز مجمة .الخمسينات وكاف يتعاطى مع حب لبناف وكأنو يرقص مع حبيب
عند شارع الشيخ بشارة "غوموف باالس" واختار ليا شقة في مبنى سينما الصحافي الراحؿ ممتاز الخطيب،

ال بد واف  .انت مف طرابمس"وقاؿ لي انا الصحافي المبتدئ الطري العود،استقبمني  الخوري قرب خزاف الماء،
 !".مدينتي طرابمس :فخذ قمـ العاشؽ واعطني مقاال بعنواف .يرى فييا الحبيبة االولى

 

ويخرج مف نفثات  منتصؼ الثمانينات،"االفكار" كؿ الفخر باف ينضـ قدري الى مجمةو كاف لواشار الى أنو 
في ذلؾ كمو اف اف ينصؼ مف ظمميـ  وكاف حريصا لمقاالت او السير التاريخية لمعظماء،غميونو سمسة مف ا

 .التاريخ
 

 .جياد قمعجي :وسقيا لذكرى قدري قمعجي ما داـ لو ابف يرعى ىذه الذكرى ويحمؿ اسـ: وختـ قائال
 

 سكاف 
أنو لـ يقصر عممو عمى ما يميز عبقرية قدري قمعجي الصحافي واألديب : واعتبر سكاؼ في بداية كممتو أف

دارية عديدة بؿ بوضع مؤلفات قيمة تنـ عف غ ى ناإلنتاج الصحفي الغزير وقد تولي مسؤوليات سياسية وا 
 ...وطني وقومي وانفتاح عمى الفكر اإلنساني وعمؽ تبصر في مجريات األحداث ثترا

 

مف اقات عميقة مع كبار مع اسماء مف كانوا رواد صحافة وأىؿ صدلمع عجي ماسـ قدرى قواشار الى أف 
ذي شأف في مجاؿ السياسة والمعرفة وسواىـ مف مشاىير أدباء وشعراء  ؿأىؿ الحكـ وأىؿ العمراف ومع ك

 .العصر
 

عجي استطاع أف يوافؽ بيف عممو الصحفي والمسؤوليات الوطنية والقومية مستشارًا إعالميًا مقدري قواعتبر أف 
ًا في إرساء قواعد عمؿ وزارة االعالـ وبذؿ ىذا الصحافي األديب لدولة الكويت حيث أسيـ إسيامًا كبير 

العبقري كما يقوؿ النقيب محمد بعمبكي كؿ جيد في خدمة اإلعالـ الكويتي مبتدعا المناىج الحديثة وناسجًا 
 ...يمع الصحافييف العرب ال سيما منيـ المبنانييف أعمؽ وشائج المودة والثقة المتبادلة لصالح اإلعالـ الكويت

 

أجمؿ تكريـ لقدري القمعجي بعد ربع قرف عمى غيابو، اف يقوـ جيؿ اليوـ بقراءة أعالـ وخمص لمقوؿ أف 
وىذه  ..الحرية ليتفيموا ويعمموا بيا أف يذوقوا الحرية التي عاشيا في قمبو وقممو فيعيشيا في قممو وقمبو سواه
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حياء لجيؿ الندوة في معرض بيروت الدولي لمكتاب تحية لذكرى قدرى ال قمعجي الصحافي واألديب الكبير وا 
مف أىؿ القمـ جامعة حية مستدامة ىي مستندامة ىي جامعة الكممة العربية الحرة توحد أحالـ العرب وتعمي 
طموحاتيـ قبؿ أف تقوـ جامعة دوؿ عربية ال تمتئـ إال اضطرارا وال يصدر عنيا اال مواقؼ ال تتعدى حدود 

 ...  الحساسيات الخاصة رفع العتب وتجنب ما يثير
 

 البعمبكي
كالـ  في ذاكره الخامسة والعشريف، الكالـ عمى الزميؿ الحبيب قدري قمعجي،: قاؿ البعمبكي في مستيؿ كالمو

ىيكمو بحب  اولـ يغب يوما عف قراءة الذيف ولجو  عمى انساف مأل الدنيا كتابات في شتى فنوف المعرفة،
 .وعابؽ باريج الذكريات بواب مكتظ بالكتب والمحفوظات واالوراؽ والمجالت،فاذا الييكؿ المشروع اال واندفاع،

 

صرؼ الصديؽ قدري قمعجي اكثر مف خمسيف سنة في خدمة الكممة كاتبا وباحثا اجتماعيا ومفكرا : وأضاؼ
راء فياتييا االدباء والشع عاصمة النشر العربي، ولـ تزؿ، في زمانو المتحرؾ كانت بيروت، .ومؤرخا وصحافيا

فاستقطب  "دار الكتاب العربي"فاسس وقدري قمعجي ادلى بدلوه في ميداف النشر، .العرب لنشر مؤلفاتيـ فييا
 .حولو كتابا مف الرعيؿ القديـ واخريف شبابا نشروا في الدار مؤلفات في مختمؼ مواضيع االدب والفكر

منيا مؤلفاتو عف الخميج العربي  ات الكتب،اغنى الكتبة العربية بعشر  اييا السادة والسيدات، مف نكرمو اليوـ،
 .عندما كاف النفط في بدايتو

 

كما غرد قدري قمعجي داخؿ لبناف فانو غرد ايضا في دولة الكويت الشقيقة اباف استقالليا حيث واعتبر أنو 
قدري قمعجي لقد اعطى  .اسيـ اسياما فعاال في ارساء القواعد لعمؿ وزارة االعالـ الكويتية في اولى انطالقتيا

وغادرىا تاركا فييا بصمات ال تمحى يعرفيا ويذكرىا .الدولة الكويتية فؤاده وعقمو واعواما ثمينو مف زىرة شبابو
  .قادتيا واىميا االوفياء

 

تعاطى -يا طيب ذكراه-الى جانب تعاطيو االدب والصحافة فاف قدري قمعجيواشار البعمبكي أف قمعجي 
مف  فشيد، .ا اختاره رئيس جميورية  سوريا اديب الشيشكمي مستشارا شخصيا لوالسياسة فترة مف الزمف عندم

كما عمؿ عمى تقريب وجيات نظر بيف سوريا  .احداثا ووقؼ عمى اسرار موقعو الرفيع والمسؤؿ الحساس،
 .وبيف الصحافييف المبنانييف والسورييف ولبناف،

 

وبعد خمس وعشريف سنة عمى رحيمو مع كوكبة  .كاف طودا شامخا في عالـ الكممة الحرة: وختـ كالمو بالقوؿ
يبقى مف نكـر اليوـ مدماكا شامخا مف  مف رفاقو المبدعيف المبنانييف في عالـ االدب والفكر والصحافة،

 .كما يظؿ عمما مف اعالـ الصحافة المميزيف .مداميؾ كممتنا المتوىجة ثقافة ونورا
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 العمري
لـ يمت قدري قمعجي بيننا بؿ توارى .. ىو اليوـ في قمب الحدث ...قدري قاعجي مازاؿ بيننا: قاؿ العمريو 

نجازات قدري ق : ، مضيفا..معجي مازالت بيننا اليوـ حاضرةجسده داخؿ الثرى فقط ولكف قدري قمعجي وا 
تبو فمف خالؿ كتابتو سأقؼ مع قدري قمعجي في يوـ تكريمو ال عف سيرتو كما ذكرت بؿ مف خالؿ احد ك

 (:اميركا وغطرسة القوة)أنو كتاب  .تعرؼ عمقو وبعد نظره... تعرؼ فكرة
 

تنبؤ في زمف الحيرة في .. كتاب قدري قمعجي الذي اتحدث عنو ىو كتاب استشرافي سابؽ لزمانوواعتبر أف 
كي الذي لـ نعرؼ كتاب فضح الصمؼ االمير  ...زمف افتراؽ الطرؽ عندما لـ يبصر كثيروف معالـ الطريؽ

مالءات القوة  ...خطره إال بعد سقوط القطب الشيوعي فتغولت الرأسمالية وأصبح العالـ يصاغ بمفاىيـ وا 
 

 : وخمص الى القوؿ
أف كاف ... إنقالبو عمى اليسار ومساندتو بدايات اإلسالـ أقوى.. عالمتاف فارقتاف في مسار حياة ىذا االديب

ميسار أو يرى البعض كتابتو تاريخًا مبالغا ألبطاؿ ليسوا بأبطاؿ فإف لقدري يري البعض قدري قمعجي خائنا ل
 .ألؼ سبب وسبب لئف تقؼ اليوـ ىنا لتكريمو وننحنى إجالال ألجؿ قامتو
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 محاضرة سوريا ومفاوضات السالم

 
سورية ومفاوضات "محاضرة بعنواف  شركة المطبوعات، نظمت ثامفوضمف نشاطات المعرض ليومو ال

 .سعد محيويا الصحافي قدمو وتمحورت حوؿ مضموف كتابو  القاىا جماؿ واكيــ في الشرؽ السال
 

 

 
 محيو

ة العممية والموضوعية، خاصة حيف تطرؽ الى التركيبة الداخمية أاف الكتاب اتسـ بالجر محيو بداية اعتبر و 
تشكيؿ السمطة السياسية والحياة  لمنظاـ السوري، بما في ذلؾ الدور الذي لعبتو األجيزة األمنية، وال تزاؿ، في

، كما أف واكيـ استخدـ ببراعة الوقائع واألحداث التاريخية خالؿ العقود األخيرة، فحوليا السياسية في البالد
الى مصباح لالضاءة عمى الديناميكيات الحقيقية التي تحرؾ السياسة الخارجية السورية ازاء اسرائيؿ وأيضا 

ع ىذه السياسة ترتبط ارتباطا وثيقا بالبنية الداخمية لممجتمأف وسرعاف ما اكتشؼ ، يفي العريف االقميمي والدول
واعتقد اف ىذه نقطة لـ يمتقطيا او يركز عمييا احد قبؿ واكيـ عمى ىذا ، السوري متعدد الطوائؼ والمذاىب

 .النحو
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ووطنية سورية  ربية،اديولوجية قومية ع تندرج في ثالث المؤلؼ وردىاا كما الديناميكياتاف : وأضاؼ
العامؿ الوحيد الذي يمحـ  وربما ال تزاؿ، فالقومية العربية التي اعتنقيا حزب البعث كانت، .واستراتيجية عامة

وقت نفسو مبرر الوجود الوحيد ايضا الكما انيا في  المجتمع السوري المتشظي طائفيا كما المجتمع المبناني،
 .لمنظاـ الراىف

 

فينا نكتشؼ اف االولوية االولى لمنظاـ  .ستراتيجيا فقد تكوف اىـ ما تطرؽ اليو الكتاباما اال: وأردؼ قائال
وثيقا بالدور االقميمي البارز الذي يجب اف تمعبو  اترتبط ارتباط وىي الحفاظ عمى وجوده وامنو، السوري،
لكنيا  صفقة سالـ،صحيح اف سوريا تتفاوض مع اسرائيؿ البراـ  :وىذا يقود الى الخالصة المثيرة .سوريا

وىي تمارس "اسرائيؿ الكبرى"و"سوريا الكبرى"تفعؿ ذلؾ بخمفية خاصة تستند الى مفيوـ التنافس التناحري بيف
-في المفاوضات لعبة المعب عمى الوقت انتظارا لبروز قوى دولية جديدة ولتعديؿ موازيف القوى العربية

 .االسرائيمية
 

اذ اف  .لكاتب حيف حصر عنواف الكتاب فقط في مفاوضات السالـا أاخط: وختـ بتوجيو بعض النقض منيا
، في بعض الفصوؿ كانت طويمة لمغايةاالستشيادات ت، المؤلؼ اشمؿ واوسع بكثير مف لعبة المفاوضا

 .الخاتمة كاف يمكف اف تتضمف اطاللة استشرافية عمى مستقبؿ السياسة السورية انطالقا مف واقع الحاضرو 
 .سع الكاتب ذلؾ بعد اف نجح في تحديد المفاصؿ الرئيسية لبنية السياسة السورية واىدافياونعتقد انو كاف بو 

 

 واكيم 
تحديد مقومات السياسة السورية حياؿ واستيؿ واكيـ محاضرتو باالشارة الى موضوع الكتاب الذي يحاوؿ 

ددت سورية بدقة أىدافًا ثابتة، ىذه المتغيرات الثالثة تفسر كيؼ ح. إسرائيؿ، وأىدافيا ، وقدرتيا عمى تحقيقيا
يتـ ، مشيرا الى أنو سوالتسعينياتوالثمانينات برغـ التغيرات الدولية واإلقممية، عمى مر عقود السبعينيات 

بصفتيا الفترة الحاسمة في محادثات السالـ بيف  1996و1991التركيز عمى محادثات السالـ بيف عامي 
في سياقو  مقارنة تاريخية لوضعو. و سورية في ىذه المفاوضاتالعرب واإلسرائيمييف والدور الذي لعبت

استنادًا إلى أعماؿ المؤرخيف المتخصصيف في شؤوف الشرؽ األوسط وفمسطيف  1990التاريخي حتى عاـ 
أسموب تحميؿ الخطاب السياسي لممسؤوليف السورييف ، اضافة الى وسورية والتاريخ العربي الحديث

 .وسائؿ اإلعالـ األخرىواإلسرائيمييف في الصحؼ و 
 

بالتحميالت والتصريحات التي  نشرتيا األمر الذي حتـ عميو االستعانة  الموضوع حديث بامتياز،واعتبر أف 
وىو إذا كاف يتناوؿ السياسة اإلسرائيمية فذلؾ . بالدرجة األولى عمى السياسة السورية ، كذلؾ التركيزالصحؼ

س  .رائيؿ مف وجية النظر السوريةلشرح تطور عممية السالـ بيف سورية وا 
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يعرض المتغيرات التي تفسر السياسة السورية تجاه اسرائيؿ ويشمؿ أيضًا الخمفية اف الكتاب : وأضاؼ
تاريخ انييار االتحاد السوفياتي وحرب الخميج  -1991التاريخية لفترتي السبعينيات والثمانينيات حتى عاـ 

تحمياًل لمسياسات االميركية واإلسرائيمية  يتضمف، و إلقميمية والدوليةآخذيف في االعتبار التغيرات ا -الثانية
والسورية تجاه السالـ في الشرؽ األوسط والنظاـ اإلقميمي الجديد اآلخذ بالتشكؿ مع األخذ بعيف االعتبار دور 

 .العوامؿ اإلقميمية والدولية في التاثير عمى عممية السالـ
 

تحمياًل لمعوامؿ التي ستتداخؿ لمتأثير عمى مسار المفاوضات : ومنياكما تطرؽ الى بعض عناويف الكتاب 
، 1995بيف سورية واسرائيؿ مثؿ دور فرنسا في الشرؽ األوسط ال سيما بعد انتخاب جاؾ شيراؾ رئيسًا عاـ 

والدور المصري والسعودي في  1994واستئناؼ المحاوالت الروسية لمعودة الى المنطقة خصوصًا بعد عاـ 
بيف اسرائيؿ وسورية ومحاوالت اسرائيؿ لمقياـ بتحالؼ مع تركيا ومحاولة محاصرة الدوريف المصري  النزاع

 .والسعودي
 

تشريف  30المرحمة األولى مف عممية السالـ التي تمتد مف الى اف الكتاب يعرض في احد فصولو وأشار الى 
، وىو تاريخ 1994أكتوبر /ريف األوؿ ، تاريخ افتتاح المؤتمرات في مدريد، حتى تش1991نوفمبر /الثاني 

واسرائيؿ وانعكاساتيا عمى  بيف الفمسطينييفمو ردف واسرائيؿ مرورًا بمعاىدة أوسإبراـ معاىدة السالـ بيف األ
، تاريخ اغتياؿ 1995نوفمبر/ وتشريف الثاني 1994يتناوؿ الفصؿ السابع الفترة ما بيف عامي ، كما سورية

لمحد مف حات اإلسرائيمية عمى الصعيديف اإلقميمي والدولي والمحاوالت السورية إسحؽ رابيف، مرورًا بالنجا
ي انتخابات حزب العمؿ في فيز الفترة الفاصمة بيف اغتياؿ رابيف وىزيمة شيموف بير ، تصاعد النفوذ اإلسرائيمي

 .اسرائيؿ
 

ما يجعميا عاجزة عف ال تزاؿ سورية تعاني مف مشكالت بنيوية عمى صعيد االقتصاد وىو : وخمص بالقوؿ
جسر اليوة مع اسرائيؿ وبالتالي فيي ال تزاؿ تعتمد عى كسب الوقت حتى يتغير ميزاف القوى لصالحيا مع 
ظيور قوى دولية يمكف اف توازف الدور األميركي الداعـ السرائيؿ في المنطقة أو التعويؿ عمى امكانية فتح 

 .قنوات اتصاؿ مع األميركييف
 



 54معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب ال
  2010كانون األول  11السبت 

P
ag

e1
4

 

 
 أمسية فرقة حنين

وفي اطار نشاطات النادي الثقافي العربي ، 54لمعرض الكتاب العربي الدولي اؿثامف ضمف فعاليات اليوـ ال
تبعيا حشد مف فرقة حنيف أحيتيا  حفمة فنية االتحاد العاـ لمفنانيف الفمسطينييف في لبناف أقاـ ،ليذا العاـ

 .الحضور الذي استمع الى اغاف مف التراث الفمسطيني
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 45معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب الـ  –ائية الثانية اإلحص

، لمفترة 54اعمف النادي الثقافي العربي االحصائية الثانية حوؿ معرض بيروت العربي والدولي لمكتاب اؿ
منو، والتي ُأعدت استنادًا إلى احصائيات تعتمد عمى إيصاالت  9ولغاية  2010كانوف االوؿ  3الممتدة مف 
 :دى كؿ دور النشر في المعرض ، وقد جاءت كالتاليبيع الكتب ل

 

 :االعمال العامة
 (قاموس مدرسي وجامعي شامؿ)المتقف معجـ مَصور  .1

 أحمد راتب قبيعة، شركة دار الراتب الجامعية: االشراؼ العاـ    
مـ رمزي منير البعمبكي، دار الع. عربي، تأليؼ منير البعمبكي ود –قاموس انكميزي  -المورد الحديث .2

 .2010-3لممالييف، ط
-دليؿ االفكار العممية، مكتبة العبيكاف ومؤسسة محمد بف راشد اؿ مكتوـ  -سمسمة المدير الممارس .3

2009. 
 

 :إسالميات/دين
الصراط المستقيـ، تأليؼ الشيخ عبد اهلل اليرري، شركة دار المشاريع لمطباعة والنشر والتوزيع، ط  .1

12- 2010 . 
 .2007 - 2لمدكتور عمي شريعتي، دار االمير لمثقاقة والعموـ، ط سمسمسة االثار الكاممة  .2
 .نيج البالغة، لإلماـ عمي بف ابي طالب، شرح الشيخ محمد عبده، المكتبة العصرية .3

 

 :فكر وفمسفة وعمم نفس
، ترجمة د.تاريخ أوروبا وبناء اسطورة الغرب، تأليؼ د .1 -1رلى ذبياف، دار الفارابي، ط. جورج قـر

2011. 
 –، تأليؼ حاـز االميف، دار الساقي "القاعدة"و" الجياد العممي"الوجو الفمسطيني ؿ -ي اليتيـالسمف .2

 .2010-1ط
موقع تركيا ودورىا في الساحة الدولية، تأليؼ أحمد داود أوغمو، الدار العربية _ العمؽ االستراتيجي  .3

 .2010-1لمعموـ ناشروف ومركز الجزيرة لمدراسات، ط
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 :سياسة
الحرب؟ اعترافات جنراالت الصراعات المبنانية، تأليؼ غساف شربؿ، رياض الريس  ايف كنت في .1

 .2011-1لمكتب والنشر، ط
 .2011-1حاـز صاغية، دار الساقي، ط: المقاومات كحروب أىمية مقّنعة، تأليؼ–ىجاء السالح  .2
 :وقد تساوى في المرتبة الثالثة .3

  يني بالتعاوف مع جاف فيميب دوتوناؾ، قدر لبناني، تأليؼ غساف تو  –فمندفف الحقد والثأر
 .2010-1نقمو عف الفرنسية جاف ىاشـ ، دار النيار لمنشر ،ط

 يوسؼ نصراهلل، دار . د: مقاربات نقدية لمشيدية الحرب السادسة، تأليؼ -تداعي االسطورة
 .2011-1الفارابي، ط

 :عمم اجتماع
بؿ، تأليؼ مازف سويد، الدار بيف دروس الماضي وتحديات المستق -مشروع لبناف االقتصادي  .1

 .2011-1العربية لمعموـ ناشروف، ط
كتاب متخصص يصدر عف تجمع الباحثات المبنانيات،  -الممارسة الثقافية لمشباب العربي  .2

 .2010-2009توزيع المركز الثقافي العربي 
النشر، روسيا الوالدة الجديدة، تأليؼ مرواف اسكندر، رياض الريس لمكتب و  -الدب ينقمب نمراً  .3

 .2011-1ط
 

 :شعر
 .2010-1تأليؼ شوقي بزيع، دار االداب، ط مدف االخريف، .1
، الدار العربية لمعموـ ناشروف، ط .2  .2011-1حروؼ مف نور، تأليؼ منى الشرافي تيـّ
 :وقد تساوى في المرتبة الثالثة .3

 1فصوؿ مف سيرتي مع الغيـ، تأليؼ جودت فخر الديف، رياض الريس لمكتب والنشر، ط-
2011. 

 1شعر بالمحكية، تأليؼ غساف مطر، توزيع دار الفرات لمنشر والتوزيع ط -وطّمت فرس-
2011. 
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 الرواية:

 .2011 -  1، تأليؼ سحر مندور، دار االداب ، ط32 .1
، الدار العربية لمعموـ ناشروف، ط .2  .2011-1مرايا إبميس، تأليؼ منى الشرافي تيـّ
 :وقد تساوى في المرتبة الثالثة .3

 2011-1نزار دندش ونرميف الخنسا، دار الفارابي، ط.وحواء، تأليؼ د يوميات آدـ. 
  ،دروز بمغراد حكاية حنا يعقوب، تأليؼ ربيع جابر، المركز الثقافي العربي ودار االداب

 .2011-1ط
 

 االدب:

 .2011 - 1مرايا فرانكشتايف، تأليؼ عباس بيضوف، دار الساقي، ط .1
 .2011-1ط فيزيؾ، تأليؼ حسف داوود، دار الساقي، .2
 :وقد تساوى في المرتبة الثالثة .3

 قراءات في الرواية النسوية، تأليؼ سمماف زيف الديف، الدار العربية  -شيرزاد والكالـ المباح
 .2010-1لمعموـ ناشروف، ط

 رواية عربية، تأليؼ سمماف زيف الديف، الدارالعربية لمعموـ  50قراءة في  -حيف يروي شيريار
 . 2010-1ناشروف ط

 

 :ر وتراجمسي

 .2011-1قصتي، رواية وثائقية، تأليؼ حساف الزيف، دار الساقي، ط -سمير القنطار .1
اسرار خمؼ االستار، تأليؼ صقر ابو فخر، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر،  -أنيس النقاش .2

 .2010-2ط
 :وقد تساوى في المرتبة الثالثة .3

  ضد " االنتفاضة"لمقاومة الوطنية وصفحات مف تاريخ ا -" اسبر البيطار"مذكرات ابو فريد
 .2011-1، اعداد وتقديـ محمد دكروب، دار الفارابي، ط1958حكـ شمعوف 

 2011-1سيى بشارة وكوزيت ابراىيـ، دار الساقي، ط: احمـ بزنزانة مف كرز، تأليؼ. 
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 :تاريخ

محمود جابر،  ، تأليؼ تمارا الشمبي تقديـ منذر1943-1918شيعة جبؿ عامؿ ونشوء الدولة المبنانية  .1
 .2010-1دار النيار لمنشر، ط

فواز طرابمسي، رياض الريس لمكتب .تاريخ لبناف الحديث مف االمارة الى اتفاؽ الطائؼ، تأليؼ د .2
 .2011-3والنشر، ط 

 :وقد تساوى في المرتبة الثالثة .3
  2004-4تاريخ جبؿ عامؿ، تأليؼ محمد جابر آؿ صفا، دار النيار لمنشر، ط. 
  ىشاـ البساط، . في نياية العصر العباسي خالؿ فترة بدر الديف لولو،تأليؼ دتاريخ النقود

 .2010 -1مركز دراسات الوحدة العربية، ط
 

 :عموم
 

 .، تحديات وثورات طبيعية، تأليؼ كارمف قديح شماس، اكاديميا انترناسيوناؿ2011كارمف واالبراج  .1
 .دار الميـ توزيع دار الكتاب المبناني ، سنة المخاطر الصاعقة، تأليؼ ماغي فرح،2011ماغي فرح  .2

 

 : فنون
 .2005-4سمسمة الطبخ العالمي، إشراؼ صدوؼ كماؿ وسيما عثماف، دار العمـ لممالييف، ط .1
 .2009أطباؽ جديدة وعصرية، تأليؼ أناىيد دونيكياف، أكاديميا انترناسيوناؿ،  -سفرة أناىيد الشيية .2
 .سيما عثماف، دار العمـ لممالييفألؼ باء الطبخ الموسع، إشراؼ صدوؼ كماؿ و  .3

 

 :قانون
 .المجمة القضائية، مطبعة صادر، المنشورات الحقوقية .1
تشريع واالجتياد، أشرؼ عمى إخراجو جوزيؼ أديب صادر، مؤسسة صادر المنشورات صادر بيف ال .2

 .  الحقوقية
 .اصوؿ المحاكمات المدنية، مطبعة صادر، المنشورات الحقوقية .3

 
 :كتب اطفال

 .نادي القراء، دار العمـ لممالييف سمسمة .1
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 .سمسمة ديزني، اكاديميا انترناسيوناؿ .2
حكايات لمحروؼ، تأليؼ مي عماد شبقمو، رسوـ ىند ابو اسبر طنوس، الدار العربية لمعموـ ناشروف  .3

 . 2010 -2ط
 

 :مجالت
 .مجمة االدب، اصدار دار االداب .1
 .ع دار الساقيكممف، فصمية ثقافية، تصدر عف جمعية سيف بيروت، توزي .2
 .مجمة العموـ السياسية، مركز دراسات الوحدة العربية .3
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 تالسب)الثامن في يومه  45شهدها معرض الكتاب العربي الدولي الاقيع فيما يمي سمسة من التو 
 تجدون ربطا الصور  – (1111\11\11

 

 دار العمـ لممالييف ،نشاطات ،السيدة مارغو مالتجمياف -
 الدار العربية لمعموـ ناشروف ،(الجزء السابع)يات الحروؼ حكا ،األستاذة مي شبقمو -
 جناح دار الجيؿ" دار المختار " ، (بالغة العربية والفرنسية)وعبرة  سمسمة حكاية ،رولى سعاده -
 دار المنيؿ المبناني ،خريؼ األمـ المتحدة ،سعود المولى. د -
 دار النيضة العربية،   If it doesn't shock you it shakes you ، الكاتبة راشيؿ خميؿ حميؽ -

اعتذر عن الحضور ) دار الفارابي ،تاريخ أوروبا وبناء أسطورة الغرب ،جورج قـر -
 (سباب صحيةال
 دار الكتاب العربي ،فكر فييا ،فيصؿ سميماف -
- Barbara Massaad & Yazbeck   ،Mouneh ، مكتبة انطواف 
  مكتبة انطواف ،الجدراف ال تصنع سجناً  ،جويؿ جيابيزي -
 دار الفرات لمنشر ،الثقافة نموذجاً : مية والسوؽتنالممكية الفكرية بيف ال ،حسيف قاسـ دياب -
 جناح النادي الثقافي العربي ،الحساسية مرض العصر ،رياض خميفة.د  -
 دار النيضة العربية ،حبلالحب ال يسكف ا ،الشاعر غساف جواد -
الدار العربية لمعموـ ػ قضايا ادبية ،النصوص المحرمة ونصوص أخرى، أسبوع رديء، األستاذ حمد -

 ناشروف
 دار الساقي ،أحمـ بزنزانة مف كرز ،سيى بشارة وكوزيت ابراىيـ -
 بيساف لمنشر والتوزيع ،ابناء القدر ،ناديا بو فياض -
 جناح النادي الثقافي العربي  ،شيادات وقيود ،جالؿ شريـ -
 لطب الطبيعي مركز ا ،سحابة خوؼ ما تمطر ،الشاعرة السعودية اصايؿ نجد -
 رياض الريس لمكتب والنشر ،حيف يشؽ الفجر قميصو ،مي منسى -
 دار الفارابي ،تياترو و وجيًا لوجو ،ميدي أحمد حيدر -
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 1111ل كانون األو 11الموافق فيه ج تواقيع يوم األحد ي نشاطات وبرناما يمفيم 

يحًٍ انذٌٍ " ستزكاس انًثذع انعشتً انكثٍشالنقاء  00:00

هفُاٌ انتشكٍهً َداذ نٌهٍه عشض فٍهى قصٍش  "انهثاد

 طاهش اخشاج يحًىد حدٍح 

شاتهسً،أحًذ انهثاد، طحهًً انتىًَ، فىاص 

 عثذهللا كحٍم، طالل سهًاٌ 

00:00-00:00  فشقح انصًىد نهفُىٌ انشعثٍح حسهشج فٍُح فهكهىسٌ 

00:00-00:00 األيح اإلساليٍح تٍٍ وخىب انىحذج وخىاص : يحاضشج 

 االختالف وضىاتطه

 احًذ انقصص.أ

 
 عالتواقي

 داس انفاساتً  انذكتىس عهً تضٌع  خٍىل انتعة  5:00-3:00

 داس انُهضح انعشتٍح  انشاعشج كاتً ًٌٍٍ  دٌىاٌ إيشأج كثٍشج  4:00

 داس انكتاب انعشتً فٍصم سهًٍاٌ فكش فٍها  7:00-5:00

 خُاذ انُادي انثقافً انعشتً  خىسج انشاسً  سهسهح راكشج تٍشوخ  8:00-5:00

 خُاذ انُادي انثقافً انعشتً  سهى تعٍىٌ  قضاء انخهفاء انشاشذٌٍ  8:00-5:00

 داس انًُهم انهثُاًَ  حًذ انطفٍهً . د اقصىصح يٍ االدب انًستدذ00  8:00-5:00

 ُهضح انعشتٍح داس ان انشاعش تشٍش انثكش  يا تعذ تاسٌس  6:00

8:00-6:00 
تم أتٍة  -تاسٌس  -تٍشوخ "صُاعح شهىد انضوس 

 داس انفاساتً  َضال حًادج  "

 داس انساقً  تساو أتى ششٌف  افضم األعذاد  8:00-6:00

 يكتثح اَطىاٌ  خىصٌف يدذالًَ . د أسشاس تكىٌٍ اندسى انثششي )قصتً يع انًعهى 8:00-6:00

 داس انًحدح انثٍضاء  طشاد حًادج . د سج انى انذونح فهسطٍٍ يٍ انثى 9:00-6:00

 انُادي انثقافً انعشتً  َسشٌٍ تهىط  اسخىاٌ انشاطىء  9:00-6:00

 انذاس انعشتٍح نهعهىو َاششوٌ  االستار إسكُذس حثش  حٍىاخ تاسٌخٍح: حٍىاخ يٍتافٍضٌقٍح 9:00-6:00

 ة وانُشش سٌاض انشٌس نهكت خىسج شايً  ركشٌاخ عاسٌح  9:00-6:00

 داس انشيك  انشاعش انهثُاًَ َثٍم يعىض  قًش اٌهىل  9:00-6:00

 


