األربعاء  01كانون األول 4102
فيما يمي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي لمكتاب ال 85في يومو الثاني عشر:

مسرح وقصص وطالب
يستمر معرض الكتاب العربي ليومو الثاني عشر عمى التوالي بالقيام بنشاطات مختمفة لألطفال ،ومن أبرزىا دار أصالة عبر
نشاط ترفييي وقرائي لمدرسة البيادر –عرمون حيث ق أرت سناء شباني لطالب المدرسة قصة عازفة الكمان تتحدى عازف

الناي.

وقرأت الكاتبة سمر براج محفوظ وفاطمة شرف الدين في قاعة المحاضرات قصة غدي وروان وناقشوىا مع طالب مدرسة

.grand lycee

كما استمرت مجموعة اق أر بنشاطيا المعتاد وىي ورشة عمل لطالب المدارس حول قصة "خط أحمر".
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أمسية شعرية – دار العموم العربية
وفي اطار نشاطاتيا لمعام الحالي ،نظمت دار العموم العربية أمسية شعرية ألقى خالليا الشاعر األردني أنور األسمر

مقتطفات من أبياتو الشعرية من ديوانو الجديد "أبابيل الغياب" في حضور حشد من الميتمين والمثقفين.
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قدم األمسية صاحب ومدير عام دار العموم العربية خالد ناصر واستيميا بكممة قال فييا :شرف لي أن أكون معكم بصفتي
مدي ار لدار العموم العربية بصحبتكم وبينكم سيد من سادة الشعر العربي الزاىر الشاعر العربي األردني النشأة المبناني اليوى

والمزاج أنور األسمر الذي حضر متأبطا خي ار اقصد ديوانو الشعري الجديد "أبابيل الغياب".

نص مضاف الى الشعر ىو عبء بنفسو ،أنا لست محبوبا من النقّاد فيم يأتون
وبدوره قال الشاعر شوقي بزيع " :فعال أي ّ
أن أنور يتقدم الى قصيدة النثر من روحية التفعيمة،
بعد نياية القصيدة لكن األىم ىو الحرب مع ىذه المغة ،وما أريد قولو ىو ّ

سطر موزون وسطر ال وواضح وجود النبض التفعيمي بإمتياز" ،مضيفا" :الشعر العظيم أكبر من شكمو مثل جمال المرأة
فيو أكبر من تفاصيمو" ،وقصائد فاطمة ىي رائعة وفاتنة وصادقة فييا كل أنواع النضارة والعشق الحقيقي".
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حفل دار الفارابي
بمناسبة نيميا جائزة أفضل دار نشر عربية لمعام  4102في معرض الشارقة الدولي لمكتاب ،أقامت دار الفارابي حفال في

جناحيا رحب فييا مدير عام دار الفارابي الدكتور حسن خميل بالحضور ألقى نائب رئيس النادي الثقافي العربي مدير عام
المعرض فادي تميم كممة قال فييا :معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب ودار الفارابي توأمان...فك اًر وروحاً ومنيجاً .دار

الفارابي ونحن شريكان في اليم وفي التحدي-ألننا معنيان سوياً بالثقافة بجذوة اإلبداع فييا وبخمودىا أحياناً الذي يسمب منا

قيمة الحياة وقيمة اإلنسان.
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وأضاف :دار الفارابي وىذا المعرض-ىما فسحة حرية وواحة ديمقراطية نطمق في فضائيا إبداعات الفكر والفمسفة والسياسة
والفن .ىنا يمتقي كتّاب ومفكرون ومبدعون تتالطم أفكارىم فيفتحون لنا نوافذ نطل منيا عمى العالم .ىنا يمتقي رواد الكممة
الحرة والباحثين بشغف عن تاريخ يطل عمى المستقبل وحضارة تتحدث بمغة العصر فال تبقى أسيرة الماضي وان كان جميالً.
وأكد أنو :ىنا ننشد شع اًر ونسبح في رواية ،ىنا ننتشي أدباً وفناً ومسرحاً ،ىنا نغوص فك ًار وتاريخاً ،وسياسة 85 .عاماً معاً

نبني مستقبالً ونصنع نيضة 85 .عاماً معاً ننال جائزة نركنيا بفرح ،لكننا معاً نبحث ونعمل ونناضل ونجتيد في سبيل وطن
ومستقبل أمة .معاً ندفع ضريبة الدفاع عن اإلنسان في بالدنا عن حريتو وقضاياه ومعاً نحاول أن نحدد مصيرنا بيدنا معاً.

وختم بالقول :مبروك لدار الفارابي جائزة أفضل دار نشر عربية التي نالتيا في معرض الشارقة الدولي لمكتاب مبروك لنا

جميعاً ألننا نمثل روح ىذا الوطن الجميل ونؤكد رسالتو في الحرية والتعددية والتنوع والقدرة عمى اإلبداع.
حدادة

بعدىا قدم أمين عام الحزب الشيوعي المبناني الدكتور خالد حدادة درع تقديرية من رفاق الحزب الشيوعي الى رئيس مجمس

إدارة دار الفارابي األستاذ جوزيف أبي عقل ،وذلك "لمدور الكبير الذي لعبتو ىذه الدار في نشر الفكر التقدمي .خاصة إن
الفكر التقدمي كان يتسمل الى العالم العربي ولكن ىذه الدار إستطاعت أن تفرض عالقة بين الدول العربية والشعوب لنشر

ىذا الفكر" كما قدم لو العاممون في الدار درعا تكريمية.

الصورة المرفقة :كريم مروة – خالد حدادة – جوزيف أبي عقل – فادي تميم – الياس عون – حسن خميل
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ندوة "مسيرة االنخراط في الحرب السورية" لمكاتب أنطوان الحداد
وفي اطار فعاليات اليوم الثاني عشر من المعرض ال ،85نظمت دار شرق الكتاب ندوة حول كتاب ندوة "مسيرة االنخراط

في الحرب السورية" لمكاتب أنطوان الحداد شارك فييا الوزير السابق طارق متري ،النائب سمير فرنجيو والصحافي عمي
األمين في حضور حشد من الميتمين والمثقفين.
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قدمت الندوة رلى كساب حداد واعتبرت أن الندوة يحمل عنوانا "يورطنا" اذا جاز التعبير بالقضية التي تيز لبنان كل يوم،
واعتبرت أنو ال مبالغة في القول وال مديح وال تكمف اذا ما قمنا أن نصوص الكتاب قادرة عمى أخذ موقعيا في مجرى
األحداث في لبنان والمنطقة وتحديدا في سوريا التي تأخذنا مشاركة "حزب اهلل" في الحرب ىناك الى قمب النزاع في المنطقة

والى األزمة المبنانية التي لم تعرف مستق ار بعد مضي ربع قرن عمى والدة اتفاق الطائف الذي ال تزال ىناك اصوات تدعو

الى مناقشتو او مراجعتو وحتى االنقالب عميو.
متري

واعتبر الوزير السابق طارق متري أن الكتاب موضوع الندوة نوع جديد من الكتابة وال شك أننا نغتني بالكتابة السجالية في

متن ،وقال :لبنان يقترب من الياوية دون أن ييوى ،صرفنا جيودا وطاقات كثيرة ال لكي نبني دولة وتصالحا سياسيا ونقوم
بنيضة بل صرفنا جيودا لنبعد عن الياوية".
وأضاف "انا كنت أطمح باإلسيام في االصالح لكن ساىمت مع البعض بإبعاد لبنان عن الياوية ،وىو كان ساحة صراع
مفتوح إقميميا واليوم انتقل الصراع الى سوريا ،وىذا يحمي لبنان لكن ليس كثي ار خصوصا في ظل الشائعات التي تحولت الى

وساوس مثل تحويل شبعا الى عرسال ثانية".

معين من النواب معروفون بإتجاىاتيم
وعن انتخاب رئيس لمجميورية ،شدد متري عمى أن ىذا الموضوع ىو بيد عدد ّ
أن رئيس الجميورية ىو ورقة تُعطى لجية إقميمية ما في وقت ما
وميوليم ،وىناك من ال يزال يحسب أنيا مسألة إقميمية أو ّ

أن انتخابات رئاسة الجميورية ىي مسألة مطروحة عمى طاولة التفاوض
كي تحصل عمى مقابل الحقا .وىناك من يحسب ّ
عززان من فرص انتخاب رئيس
الدولي وعمى قائمة أوليات العالم وانتقال الصراع الى سوريا وانخفاض مرتبة لبنان ُي ّ

لمجميورية.
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فرنجيه
استيل النائب فرنجيو مداخمتو بالقول :وجدت نفسي أمام مشيد قديم يعاد إحياؤه اليوم بصيغة جديدة .من معالم ىذا المشيد
الجديد القديم :دولة عاجزة يتحكم بقرارىا "مارونية سياسية " من طبيعة طائفية مختمفة ،ويتمخص دورىا في " تنظيم الخالف "
و" إدارة اإلشتباك" في ظل معادلة "األمن مقابل الفراغ" ،إنقسام مذىبي حاد يذكر باإلنقسام الطائفي الذي كان في أساس

حرب لبنان ،مؤسسة عسكرية تتعرض لمحاوالت توريط متزايدة في اإلنقسام المذىبي وت ّذكر بما حصل مع الجيش في العام
 0791قبيل إنقسامو وبروز ما سمي آنذاك "جيش لبنان العربي" ،إنييار لنظام القيم شبيو بم حصل في نياية الحرب األىمية

مع عصابات الخطف وعصابات تصنيع المخدرات وترويجيا ومافيات األطعمة واألدوية ومراىنات خارجية ت ّكرر تجارب

ماضية دفع المبنانيون ثمنيا غالياً.

وتطرق الى جديد المشيد المكرر الذي لخصو بأمران األول ىو إقدام فريق من المبنانيين عمى خوض حرب خارجية وراء

الحدود وىذا امر لم يحدث من قبل والحجة المعتمدة لتبرير ىذا التدخل – الذىاب لمقتال في سوريا لتجنيب لبنان حربا داخمية
– ىي حجة غير مقنعة ،بدليل ما شيدتو الضاحية الجنوبية من تفجيرات ،ردا عمى التدخل في سوريا وما تشيده المنطقة
الحدودية من قتال يدفع فيو الجيش المبناني أثمانا باىظة .وقد ساىم ىذا التدخل في توسيع رقعة الصراع المذىبي ليشمل

عددا من الدول العربية.

وأكمل بالقول :اما األمر الثاني فيو انكسار المعادلة التقميدية التي تقضي بان تتحول خسارة فريق بالضرورة ربحا لمفريق

الخصم .ان فريق  5آذار وعمى رأسو حزب اهلل ىو من دون أي شك عمى طريق الخسارة ،ذلك أنو يخوض حربا ال يمكنو
الخروج منيا منتصرا .فكل ما يستطيع انجازه ىو تأخير سقوط نظام لم يعد في أي حال من األحوال قاد ار عمى استعادة

سمطتو عمى البالد .وكمفة ىذه الحرب العبثية مرتفعة بشريا وسياسيا .لكن ىذه الخسارة المحتومة ال تعني ربحا لمفريق اآلخر.
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وأشار الى أنو استممت القوى السياسية المتصارعة السمطة ولم تستطع انجاز ما تريده .قوى  02آذار عجزت عن احداث

تغيير في طبيعة السياسة ,وقيل آنذاك إن العقبات التي وضعيا الفريق اآلخر بدعم من سوريا حالت دون ذلك .أما قوى 5

اذار التي استممت السمطة في العام  4100فكان الفشل أيضاً من نصيبيا .وقيل لتبرير االمر إن الثورة التي اندلعت في
سوريا ىي التي حالت دون إنجاز "التغيير واالصالح" الموعودين.

واعتبر فرنجيو أن األزمة في حقيقة األمر ليست في االدوات السياسية المعتمدة لكي يتم حميا باستبدال فريق بآخر ،إنما ىي

في طبيعة السياسة المعتمدة التي لم يعد ممكناًونحن عمى أبواب االنخراط في الحرب السورية أن تبقى قائمة عمى مبدأ الفرز

التمييزي ...إن االنجاز الوحيد الذي تحقق في ىذه المرحمة ،وىو "انتفاضة االستقالل" لم يكن فعل قوى سياسية بقدر ما كان

فعل الناس الذين تحركوا بقرار ذاتي ،لم يأتوا إستجابة لنداء من خارجيم ،بل اعتبر ك ّل منيم نفسو ،وعمى طريقتو ،شريكاً
أصمياً في المعركة الدائرة.
وختم بالقول :نعيش في لحظة تاريخية بالغة األىمية بين عالم قديم يتياوى وعالم جديد يجيد لمظيور والسياسة المطموبة ىي
التي تساعد ىذا العالم الجديد عمى البروز ال تمك التي تحاول تاييد المحظة الراىنة.

األمين
جر لبنان الى ىذه الحرب
اعتبر األمين بداية أن موضوع الكتاب "مسيرة االنخراط في الحرب السورية" بالطبع ىي مسيرة ّ
تم ذلك بإرادة ذاتية حينا او بفعل التطورات السياسية واالجتماعية التي
االىمية اإلقميمية المحمية الدولية الكبيرة ،ولألسف ّ

مدى ىو سي ٌل االستثمار في الجيل
كشفت ىشاشة الدولة المبنانية في وطننا وضعف االجماعات الوطنية ،وكشفت الى ّ
اي ً
ندعي البراءة منو.
الوطني المبناني الذي ال ّ
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وأضاف :وبالتأكيد ال ينطوي القول ىذا ،عمى رغبة جامحة لالستعالء عمى امثالنا من المواطنين المبنانيين ميما كان انتماؤىم

الديني او كانت ميوليم السياسية .بل ىي محاولة ابتدائية الستنياض لبنانيتنا .تمك التي نعتقد ّانيا الجوىرة الكامنة في عمق
وتحد النتمائنا
كل لبناني ،ميما استفحمت عواصف المذىبية والطائفية ...لبنانيتنا ىي شرط حياتنا ،بما تعني الحياة من عيش
َ
االنساني ،وتنظيم لمعيش فيما بيننا كمواطنين ومجموعات ضمن شروط المساواة في الحقوق والواجبات والحق في الحياة،

وتوفير فرص الحياة الكريمة.

وأشار الى أن خصوصية كتاب انط وان حداد ،ليست في الرصد والمتابعة من دون استفاضة في التفاصيل او اليوميات ،وال
في الموضوعية التي يتناول فييا الحدث ،وال في النزعة النقدية المستفزة لمعقل ال لمعصب ...بل ىي في ان ىذه المنيجية

قدم لنا كتابا منحازا ،فيو ليس
ان الكاتب ّ
اتّبعيا من دون اخالل بشروط الموضوعية في عرض االحداث وتحميميا ،واالى ّم ّ
مسكون بقضية ،من دون ان يثقل عمى القارىء بالشعارات او الكممات
كتاب
حياديا بال طعم وال لون وال رائحة ،بل ىو
ٌ
ٌ
الرنانة والعناوين االيديولوجية.

وقال األمين أن قضية انطوان حداد بين سطور الكتاب ال في العناوين ،ثمة خيط خفي يربط خاتمة الكتاب بمقدمتو ،ىو

لبناني ،ىو خيطُ المبنانية الذي يحيك بو نصوص الكتاب دون ان يظير الى العيان ،لكنو
خيط المبنانية وال اقول ىو خيطٌ
ٌّ
مسار
موجود وبو تتماسك نصوص الكتاب وافكاره ،ىو كتاب منحاز الى لبنان الوطن والدولة ،الدولة بما ىي منطمق اي
ٌ

ان االلتزام بشروط الدولة وتطوير العقد
تحميمي لالحداث ،منيا يبدأ لينتيي الييا ،وأضاف :لم يقل لنا انطوان حداد في كتابو ّ
ٌ
ان كل خروج عمى قواعد االجماع الوطني تحت سقف الدولة ودستورىا
االجتماعي فييا ىو شرط الحياة المبنانية اليوم ،و ّ
بيم الوطن ،لذا ىو منحاز الى
وقانونيا ىو مغامرة يدفع اصحابيا اثمانيا غاليا قبل غيرىم من المواطنينّ .
لكنو كتاب مسكون ّ
ىذه المعايير.
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لكن مبضع النقد كما لم يوفر اولئك
وخمص في ختام مداخمتو لمقول :والكتاب الذي بين أيديكم ليس ذخيرة حزبية او جبيويةّ .
الذين غرقوا في الوحول السورية واستجمبوا نارىا الى بالدنا ،لم يوفر ايضا اولئك الذين جمسوا عمى ضفة النير ينتظرون جثة
عدوىم ،وال وفّر الكتاب في نقد الذين لم يكونوا عمى مستوى القضية المبنانية التي رفعوا شعارىا وما برعوا بالدفاع عنيا....
ّ
وحر مثل سورية
حرة ديمقراطية ،وعاش لبنان صديقاً ّا
عشتم وعاشت سورية ّ
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أمسية شعرية – دار الرمك
وكعادتو من كل عام ،أقام دار الرمك أمسية شعرية شارك فييا الشعراء :من السعودية عبير السمكري ،شذا عزوز ،صباح

فارسي ونوال سروجي ،من لبنان باسكال بالن نشار ومن األردن ريمان المصري وغدير حدادين ومن سورية نيى غطاس
وادارتيا إكرام حسيب زين الدين في حضور حشد من الميتمين ومتذوقي الشعر.
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ندوة :حول كتاب " الالمركزية الشاممة الباب الى اإلنماء واإلستقرار"
وفي اطار نشاطاتيا ليذا العام ،نظمت دار سائر المشرق ندوة :حول كتاب "الالمركزية الشاممة الباب الى اإلنماء واإلستقرار"

لممؤلف زكريا حمودان شارك فييا الدكتورة ريان عساف وشارل عربيد ،وأدارىا الدكتور ألفرد رياشي وألقى محمد قدوح كممة
وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس الذي تغيب بداعي السفر ،في حضور حشد من الميتمين والمثقفين.
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رياشي
استيل رياشي الندوة باالشارة الى أنو تقاسمنا مع الكاتب طرح الالمركزية الشاممة الشاب الطموح والمتفوق ايضا المتمايز
والشغوف والمحب لمتغيير كما كثر منا ،واضاف :ارتكز الكاتب عمى عدة مسائل ونقاط مرتك از بالتسائل عمى أنو مضت فترة

ربع قرن عمى إتفاق الطائف ...ربع قرن كان كفيال بأن يفضح ك ّل من تآمر عمى الشرعية منتقداً المارونية السياسية ليسألو
يكف لبناء دولة أصغر من بعض محافظات فرنسا ،ربع قرن كان
عما قدمتو باقي المذىبيات السياسية لمبمد ،ربع قرن لم ّ
كافيا لتدمير صورة لبنان السياحية في الخارج...

وأشار الى أن الكاتب يتطرق لمواضيع ومحاور عدة ،حيث يتحدث عن قراءة في التجارب العالمية وما حققتو من نجاح بعد

تبنييا أنظمة الالمركزية ،كما يقوم بمقارنة مع أنظمة ومفاىيم أخرى كالالحصرية والفدرالية ويكمل بشكل ممنيج وعممي بشرح

لمفرص التي تؤمنيا األنظمة الالمركزية من نمو وعدل واستقرار ويقدم آليات واقتراحات لتنفيذىا.
عساف
اشارت الدكتورة عساف في مداخمتيا الى ان الكتاب تناول في فصل منو ،الفارق بين مفاىيم الالمركزية ،والفدرالية
والالحصرية .إن ىذه المسألة ميمة جداً إذ أنني ومن متابعتي ليذا الموضوع ،الحظت أن ىناك خمطاً ومزجاً بين ىذه

المفاىيم عند المواطنين وأيضاً لدى بعض المسؤولين ،ما يؤثر سمباً عمى الممركزية وقد يكون في بعض األحيان ساىم بعدم

الشروع في ىذا اإلصالح.

وتطرقت الى فصل آخر إستوقفيا في الكتاب ،وىو الفصل المتعمق بدور الالمركزية في اإلنماء وتطوير الحياة اإلقتصادية
في المحافظات واألقضية .يقدم فيو مقاربة عممية لألثر اإليجابي الذي يتركو إعتماد الالمركزية اإلدارية في مختمف
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المحافظات واألقضية المبنانية من تطوير لمسياحة أو اإلقتصاد أو الزراعة أو تنمية لممجتمع ونشر التوعية اإلجتماعية .ي ّشد
ىذا الفصل القارئ ليس فقط القانونيين وأصحاب اإلختصاص في ىذا المجال ،إنما أيضاً المواطن العادي.

عربيد
واعتبر عربيد بدوره أن المؤلف حمودان أجاد في االشارة الى منافع الالمركزية عمى المستويات كافة مستعرضا التجارب

العالمية الناجحة والتغيير الذي حققتو ،وتطرق الى المفاىيم المرتبطة بو ،وبخاصة عمى صعيد آليات العمل والمحاسبة

والرقابة ،مضيفا :أن المناطق المبنانية عم ى طول لبنان وعرضو تتمايز عن بعضيا البعض بخصوصيات اقتصادية وميزات

سيساىم في إنعاش ىذه المناطق شرط أن تكون عممية التطوير تتوافق مع
تفاضمية وان تطوير ىذه الخصوصيات والميزات ُ
مكونات كل منطقة ،وان يكون التخطيط واإلدارة التي ستنفذه يتالءمان مع ىذه الخصوصية بإعتبار أن اإلدارة المحمية عمى
ّ
تماس مباشر مع المجتمع المحمي والقوى العاممة.

وأشار عربيد الى أن كل ما تقدمو الالمركزية في شقّيا االقتصادي يقودنا حتماً الى تنافسية خالقة تبرز كل منطقة ما ليا من
إن التنافسية الخالفة الناجمة عن الالمركزية تدفع المجتمع الى الدفاع عن
قيمة مضافة وميزات تفاضمية وفن وذوق وجمالّ .

مصالحو االقتصادية وتعزيز القدرات المحمية من أجل تحسين نوعية الخدمات المقدمة وىذا ينسحب عمى كل الوحدات

الجغرافية ضمن اطار ىذه الالمركزية ال سيما اذا ما كانت مدعومة وموجية بخطة تطويرية.
أن
وختم بالقول :إال ّأنو عمينا في المقابل المحافظة عمى التكافل والتضامن االجتماعي بين كل المناطق ،وأنا عمى قناعة ّ
ويشارك ويجيد في في تطويرىا .فيتصالح مع الدولة تحت شعار" :الالمركزية
الالمركزية تجعل المواطن يتعمق بمنطقتو ُ

إداريا....والدولة لمجميع".
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حمودان
وبدوره تحدث المؤلف حمودان واعتبر أن كتابو يأتي بعد ربع قرن عمى اقرار اتفاق الطائف .ربع قرن والوطن بين األخذ
والرد ،ربع قرن واالنماء غير متوازن ،ربع قرن وركام الحرب ما زال في الكثير من المناطق المبنانية ،ربع قرن وما زال القيد

الطائفي طاغيا عمى السياسة المبنانية ،ربع قرن وما زلنا ننتخب تارة بحسب قانون  0711الذي يعتمد القضاء دائرة انتخابية
وطو ار بحسب قوانين صدرت في عيد الوصاية السورية ورسمت دوائر جديدة بحسب المصمحة السياسية لتغميب الحمفاء دائما

بحجة عدم توافر الوقت المناسب الصجار قانون انتخاب جديد يؤمن صحة التمثيل ومقتضيات العيش المشترك .ربع قرن

واالحتقان الطائفي ىو الرابح األكبر في المعادلة المبنانية....

وختم بالقول :انطالقا من ما حدث خالل الربع قرن الماضي ،وايمانا بمبنان وطنا سيدا ح ار مستقال ،وشعبا مقداما ذكيا متفوقا
يستحق األفضل ،وموقعا استراتيجيا ميما اقميميا ودوليا ،كان ال بد من العمل لتقديم رؤية حقيقية لمبنان المستقبل تتناسب

والبية المبنانية المعقدة.

صورة الندوة :حمودان&عربيد&عساف& قدوح ورياشي
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فيما يمي سمسة من التواقيع شهدها معرض الكتاب العربي الدولي ال 85في يومه الثاني عشر (األربعاء

 – )1102/01/01تجدون ربطا الصور
زواٌخ انُطٍبٌ

روكس أضطفبٌ

ديع انمًر

وثبل فٍصم أيبٌ انذٌٍ

دار انعرثٍخ نهعهىو
َبشروٌ
انُبدي انثمبفً انعرثً

رحهخ األنىاٌ

إنهبو غراثً

دار انجُبٌ

فىج األلبحً

يحًذ يىضى حًبدح

ٍَى الٌٍ

يٍ اضرار انطٍبضخ األيٍركٍخ

روثرد َبًٌ

دار انُهبر

انهكًخ اندبَجٍخsideswiped-

robert w.ney

دار انُهبر

اإلرٍكٍذ

َبدٌٍ ظبهر

دار يكزجخ انًعبرف

يطبر َطبء وأيهبد
انًعبرف انعمهٍخ فً االضالو

نٍهى شٍخبًَ وفٍهٍت
عرلزُدً
احًذ يبخذ

انُبدي انثمبفً انعرثً

نؤنؤح

خىيبَخ عٍزبًَ

اناليركسٌخ انشبيهخ انطرٌك انى اإلًَبء

زكرٌب حًىداٌ

ورد انكالو

أيم زوادي

أنف ثبء انحٍبح

د.أيًٍخ عهٍك

دار انىالء

خٍىل لهجً

عجذانكرٌى ثعهجكً

دار انفبراثً

ثٍرود ثألالو انشعراء ،صراع انمًخ
وانهبوٌخ
رو انمرٍٍَ ثٍٍ االضكُذر وأخُبرىٌ
رحهخ األضرار انًخفٍخ
ضىء ورراة -نغخ انطًبء -اندرش
االخٍر

خبٌ طُىش

دار ضبئر انًشرق

دار انًعبرف انحكًٍخ
دار انعرثٍخ نهعهىو
َبشروٌ
دار ضبئر انًشرق

ضعٍذ حًىد يالعت
صبنح اثراهٍى

دار انجُبٌ
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فيما يمي نشاطات وبرنامج تواقيع يوم الخميس الموافق فيه  00كانون األول 1102
10:00-12:00

َشبط يدًىعخ إلرأ

يدًىعخ إلرأ

10:00-10:30

حكبٌبد

أحًذ طً

أصبنخ

4:30-6:00

َذوح رواٌخ (ش) نهراوٌخ
كفى انسعجً
َذوح حىل كزبة "انرأي
انعبو ثٍٍ انذعبٌخ واإلعالو"
نهعًٍذ انركٍ د .عهً عىاد

اضكُذر حجش – د .فبرٍ انًر

دار انزكىٌٍ

6:00-7:30
7:30-9:00

َذوح
حفهخ عسف ثٍبَى عبنًٍخ

7:30-9:00

يحبضرح :انزهفسح انًعبصرح

6:00-7:30

دار انُهبر نهُشر وانًركس
انذونً نهذراضبد
اإلضزرارٍدٍخ واإلعالو

انرئٍص يٍشبل ضهًٍبٌ ،يعبنً وزٌر
اإلعالو ريسي خرٌح ،يعبنً وزٌر انجٍئخ
يحًذ انًشُىق ،ضعبدح انُبئت غبزي
انعرٌضً ،رئٍص رحرٌر خرٌذح انطفٍر أ.
طالل ضهًبٌ.،
َبدٌٍ األضعذ ،طالل حٍذر ،زٌبد ثبرود.
انفُبٌ يهزذي انحبج ،رمذٌى :أ .أضًٍخ ديشمٍخ انُبدي انثمبفً انعرثً
د .عًبد ثشٍر ،د .خًبل واكٍى ،د .روال أثى شركخ انًطجىعبد
شمرا ،أ .فبطًخ عىاضخ ،رمذٌى :د .غطبٌ
يراد.
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التواقيع
5:00-8:00

صهٌل صمتً

لٌندا عبد الباقً

النادي الثقافً العربً

5:00-8:00

غلٌان عطشى

حسٌن نهاب

النادي الثقافً العربً

5:00-8:00

ان أكثرهم للحق

فادٌا المقترن

النادي الثقافً العربً

6:00

قصٌدة مرٌم

مهدي منصور

دار البنان

6:00-8:00

رواٌة "س "

كفى الزعبً

دار التكوٌن

6:00-8:00

األمنٌة الثالثة

محمود الحبال

6:00-9:00

اإلصالحات القانونٌة والسٌاسٌة فً المملكة
العربٌة السعودٌة
الرأي العام بٌن الدعاٌة واإلعالم

أ .جوزٌف كشٌشٌان

دار العربٌة للعلوم
ناشرون
رٌاض الرٌس للكتاب

العمٌد الركن د .علً عواد

7:00-9:00

بٌن قبلة وقبلة  ...شوق

طونً األمٌونً

7:30
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دار النهار و المركز
الدولً للدراسات
دار الفارابً

