السبت 50 ،كانون األول5500 ،

فيما يمي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي لمكتاب ال 95في يومو الثامن:
محاضرة "البوتينية أسس السياسة الروسية الحديثة" لألستاذ جمال دممج
وفي اطار نشاطات دار سائر المشرق ليذا العام ،عقدت محاضرة "البوتينية أسس السياسة الروسية الحديثة" لألستاذ جمال
دممج شارك فييا سفير روسيا الكسندر زاسبكين الدكتور نزار يونس وأدارتيا ريتا نعوم في حضور حشد من الميتمين
والمثقفين.
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استيمت نعوم الندوة باالشارة الى أنو ليس من المبالغة القول أن روسيا ىي اليوم قمب الحدث ،ال بل إن الرئيس فالديمير
بوتين أصبح ىو الحدث نفسو ،ال سيما بعد إعالنو الحرب عمى اإلرىاب وخاصة" عمى الدولة اإلسالمية أو ما يعرف بداعش

في سوريا.

وأضافت أنو منذ مطمع القرن الحادي والعشرين وضع الرئيس بوتين حجر األساس لعقيدة سياسية جديدة أطمق عمييا لقب

العقيدة البوتينية .وكان اإلعالمي والكاتب جمال دممج الصحافي العربي األول الذي أطمق ىذا المصطمح وفق ما آره في
مسيرتو المينية وخطو في كتابو الصادر حديثا" عن دار سائر المشرق بعنوان "البوتينية أسس العقيدة السياسية الروسية

الحديثة .ىذا الكتاب ىو إعادة سرد لوقائع وأحداث من وجية نظر شاىد عيان ،بدءا" من حرب الشيشان الثانية ،مرورا"
باألزمة األوكرانية ومواقف روسيا من الربيع العربي وصوال" إلى العالقات الروسية اإليرانية وخمفياتيا السياسية واالقتصادية،

إضافة إلى أبعاد الحرب الجورجية.
يونس

رأى يونس أن العالم مقسوم الى قسمين األسياد والعبيد ،فاألسياد ىم الذين استسمموا لمعبودية بينما العبيد ىم المستضعفين،
ليذا وجدت أن دممج ن خالل مقدمتو أراد أن يكون من األسياد وليس من العبيد ،وىنا بيت القصد اليدف ىو السعي الى ما

وراء الحقيقة ،كان يبحث عن بطل وىذذا البطل كان بوتين.

لقد رأى فيو رجال يحب بمده ويمثل حالة عالمية تتخطى روسيا ،ووجد في سياستو في البعد الداخمي رغبتو وسعيو لتقديم
األفضل الى الشعب الروسي ومحاربة الفاسدين ولفت نظر الشعب الى أن المستقبل ليس سيال ،سيما ان األنظمة السابقة قد

تركت لو ارثا كبيرا .لقد رأى فيو بال يتألق ويممع كل ما يتعمق بو.

واشار الى أنو وجد من خالل قراءتو لمكتاب أن ىذا البطل الذي وجده دممج يمثل الى حد ما أو حد كبير عودة التوازن في
العالم وليس األحادية.
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وبدوره تحدث السفير الروسي ألكسندر زاسبكين مشي ار الى أىداف الكتاب لمتوضيح لمرأي العام واظيا ار لمحقائق حول
األوضاع في روسيا ولمواقف الرئيس بوتين كنيج ،نحن نعتبر أن ممارسة بوتين تحددت في اطار السياسة الداخمية
والخارجية الروسية  ،مضيفا الى أن لمكتاب مميزات جيدة ال سيما عمى مستوى المواءمة بين السياسة البوتينية المنيجية
والوقائع الميدانية.

واعتبر السفير الروسي الى أن العالم في حاجة الى سياسة عالمية مستقمة ومتوازنة وىذا ما تريده روسيا في ظل بوتين .منذ
البداية وروسيا لدييا رؤية واضحة لمربيع العربي واتضحت أكثر في ىذا الكتاب ...ىناك خطة متكاممة طويمة األمد ،وىناك

تعميمات من الرئيس الى الحكومة ونالحظ تفاؤال عند بوتين بقدرتو عمى االنتصار عمى كل ما نمر بو ونرى انفراجات عمى

كافة الصعد.

واكد من ناحية أخرى ،أن مجريات األحداث في الشرق األوسط تعرضت لمكثير من التزوير والتشويو ،لذا فان روسيا في
المرحمة القادمة ستواصل النيج نفسو في االنتقام من مرحمة الصراع حول النفوذ لموقوف في وجو التحديات وذلك من خالل

الجيود المشتركة ،مع الحفاظ عمى التوازن بطبيعة الحال ،ألنو منذ البداية دعا بوتين الى التعددية التي يبنى عمييا التوازن.

وفي رده حول الموقف الروسي من التسوية في لبنان ،اعتبر بوتين أنو بطبيعة الحال روسيا تريد التسوية وتتمنى أن يكون

المبنانيون متفقون ،اال أنيا ال يمكن ان تحدد الخيار الذي سيتخذه المبنانيون .جميع األطراف صديقة لنا لذا فاننا في موقف
حساس ال يمكننا تأييد أي طرف ألن ذلك لن يكون في صمح الرئيس المقبل ،ونرى ان اقتراح السيد حسن نصر اهلل في حل

بسمة متكاممة ىو الفضل.
دممج

واشار دممج في ختام الندوة الى أنو :اما اليوم ..فثمة حرب تخوضيا روسيا ضد اإلرىاب في سوريا ..حرب ما أن بدأت،
حتى رأينا بأم أعيننا أن النتائج التي حققتيا فاقت من حيث قدراتيا االستيدافية ،وبكثير ،وفي غضون أسبوع واحد فقط ما

Page 3

السبت 50 ،كانون األول5500 ،

حققو التحالف الستيني الذي تقوده الواليات المتحدة في مجال محاربة داعش وأخواتو عمى مدى أكثر من ثالثة عشر شيرا"..
والمضحك المبكي ىنا ىو أننا عوضا" عن أن نركز في وسائل إعالمنا عمى طرح التساؤالت ورسم عالمات االستفيام حول

ما إذا كان األميركيون ،ومن يقف وراءىم ،جادين فعال" في محاربة اإلرىاب ،رحنا نشكك باإلنجازات الروسية ونقزميا..

بعضنا ألنو يكره بشار األسد ،وبعضنا ألنو يحب رجب طيب أردوغان ،ورحنا نروج لدعارة إعالمية أقميا عيرا" ما نسب عن
حرب صميبية يخوضيا الروس في بالدنا ،وأكثرىا وقاحة ما جاء عمى لسان بعض المسؤولين العرب ،مثل عادل الجبير ،عن

أن ال مستقبل لألسد في التسوية السياسية ،وذلك في الوقت الذي كان فيو اإلرىاب يضرب شرم الشيخ والضاحية الجنوبية
وباريس ومالي ...وكأن ثمة رغبة دفينة تستيدف تحويل األنظار عن نزاىة الحرب الروسية عمى اإلرىاب ،وادخاليا في

متاىات تبعدىا عن أىدافيا الحقيقية.

وختم بالقول :واذا كنت ال أعتقد أن النجاح سيكتب لمثل ىذه المحاوالت ,انطالقا" من إيماني بحكمة القيادة الروسية ،إال أنني
أخشى ما أخشاه أن نكون نحن العرب ،أو بعضنا ،قد أدمنا العيش في ظل سحب الصيف العابرة والماكرة ..ومن ىنا تأتي

أىمية إصدار ىذا الكتاب.

Page 4

السبت 50 ،كانون األول5500 ،

أمسية شعرية " قصائد حب من لندن الى بيروت " وتوقيع ديوان شعر "حين تبكي مريم" لشاعرة المبنانية البريطانية مريم
مشتاوي

وفي اطار فعاليات اليوم السابع من المعرض ال ،95نظمت دار المؤلف أمسية شعرية " قصائد حب من لندن الى بيروت "
وتوقيع ديوان شعر "حين تبكي مريم" لشاعرة المبنانية البريطانية مريم مشتاوي.

بداية ،استيل مدير عام دار المؤلف وشركة المجموعة الطباعية ناصر عاصي األمسية بالقول :دار المؤلف عائمتي الكبيرة،
وأبنائي جزء منيا...غالية بغالوة أسرتي ،فمن خالليا ينبضقمبي وتتحرك أحاسيسي وكل عمل ينتج فييا ىو مولود جديد وأمل

إستمد منو الحيوية والنشاط...
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وأضاف :ىذه األمسية ليا وقع خاص بين األنشطة التي نقوم بيا ،فيي نافذة عمى عمل إنساني نحترمو جميعاً ،ونحن
والشاعرة الكريمة جزء من ىذا النشاط الذي يعود ريعو الى مركز سرطان األطفال ،فنحن نعتبر بأن أي دعم ليذا المركز ىو

بمثابة عالج يساىم في التخفيف من طأة مرض خبيث.

تحدثت بعدىا ىناء الشعار شعيب ،مدير عام مركز سانت جود حول األمسية قائمة" :قصائد حب من لندن الى بيروت"
عنوان يشبو ميمة مركز سرطان األطفال اإلنسانية ،التي فييا كثير من الحب إتجاه األطفال والتضامن اإلجتماعي .في

الوقت الذي توسعت فيو ميمة مركز سرطان األطفال الى لندن بيدف نشر الوعي وجمع التبرعات لتأمين العالجات األفضل

ألطفالال داىميم مرض السرطان عمى غفمة.

بعدىا ألقت الشاعرة المشتاوي قصائدىا عمى أنغام العود ،من ثم عرض فيمم وثائقي قصير عن لبنان ومن ثم تقديم ىدايا
ألطفال المصابين بمرض السرطان ومن ثم وقعت دويانيا.
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لقاء حول وضع االقتصاد المبناني
وفي اطار نشاطات النادي الثقافي ليذا العام ،نظم لقاء حول وضع االقتصاد المبناني مع الخبير االقتصادي المبناني مروان

اسكندر وقدمو مدير عام المعرض األستاذ فادي تميم في حضور حشد من الميتمين والمثقفين.

تميم
استيل تميم المقاء بالقول :لعل األزمة السياسية تطغى عمى اىتمامات المبنانيين وتحتل الحيز االكبر من شاشات التمفزة

وصفحات الجرائد واالذاعات .ذلك ان االحداث الدامية التي تجري في المنطقة حولنا أصابتنا بشظايا االنفجارات احيانا .لكن

االنقسام الذي خمفتو وال زالت أصابت مؤسسات الدولة المبنانية بالشمل .فالقصر الجميوري ال يزال شاغرا" ينتظر مبادرات
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عسى ان تصل اخرىا والتي اطمقيا الرئيس سعد الحريري الى خواتيميا السعيدة .والحكومة كما المجمس النيابي في اجازة
تقصر أو تطول ( حسب الظروف أو الممفات) وان كانت ال تخمو من انجازات ىنا او نجاحات ىناك وىي في اغمبيا فردية

الطابع أو لحظية الموقف أو الحدث.

وأضاف :لكن المبنانيين الذين استشعروا خطر تفاقم االزمة السياسية باتوا يعيشون ىواجس القمق والخوف لكل ما يمت الى

حياتيم اليومية .فالفساد وأزمة النفايات والكيرباء والنفط وسمسمة الرتب والرواتب والبطالة وافالس الشركات أو توقف معظميا

عن ا لعمل والفقر والعوز كميا عناويين لمواقع االقتصادي الذي نعانيو والذي يطمق صرخة كبرى ال تتردد أصداؤىا لالسف
عند القوى السياسية لتتعالى فوق المصالح الفئوية والضيقة وتمتقي العادة بناء الدولة واعادة ثقة المواطنين بيذه الدولة.

وقد يكون الحراك المدني الذي شيدناه إنذارا" أولي جرى احتواءه لكن استمرار االزمة قد يطيح بما تبقى من أمل بالمستقبل...
وختم بالقول :ولمحقيقة فإن النادي الثقافي العربي لم يجد بدا" من الباحث االقتصادي الصديق د.مروان اسكندر لمحديث عن

الوضع االقتصادي عرضا" وتحميال" واستشرافا" لممستقبل الذي نرجوه آمنا" ليس لنا وانما لالجيال القادمة..
اسكندر

استيل اسكندر مداخمتو بالقول أن االدارة الحكومية في لبنان ىي من أسوأ االدارات في العالم ،فكيف يمكننا أن نأمل بوضع

اقتصادي جيد في لبنانن وىناك عمى أرضو ما يفوق المميون والنصف مميون سوري وعدد كبير من الفمسطينيين وغيرىم من
الجنسيات األخرى ،ما يمثل أكثر من عدد الشعب المبناني وبالتالي فان الضغط يزداد عمى الحاجات األساسية مع ازدياد

الضغط السكاني ،وبذلك يكون المواطن الغير لبناني يأخذ من حقوق المبناني المقيم في بمده.

واعتبر أن المعالجات االقتصادية تسمح لنا بالتنفس ،اال أنو مع مرور الوقت لن تفي بالحاجة ،من ىنا ضرورة ايجاد حمول
جذرية ليذه المشاكل ...ولن ننسى أيضا ىجرة الشباب وذلك بسبب تردي األوضاع االقتصادية الذي يمعب الموضوع

السياسي دو ار أساسيا في تردييا ..وراى أنو اليوم المستقبل ليس ألوالدنا كما كان يقال لنا ،ألن لبنان أصبح مختمفا عن قبل،
فال ىواء وال حريات وال تمييز وأكبر مثاال عن ىذا السرية المصرفية التي كان يمتاز بيا لبنان وباتت اليوم في خبر كان.
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وختم المقاء بالقول :نريد أن نسقط كل األثقال التي ال تجعنا نسير الى األمام بل نحن في تراجع مستمر ،نريد أن نجعل
االقتصاد من أىم االقتصادات واال سنخسر كثي ار ألننا اليوم في مرحمة صعبة ال يمكن نكرانيا ويجب العمل جاىدن عمى

تحسين اقتصادنا.
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محاضرة "زمن المذلولين" لممؤلف برتراند بادي
وفي اطار فعاليات اليوم السابع ،نظم المركز العربي محاضرة "زمن المذلولين" لممؤلف برتراند بادي ،شارك فييا الدكتور
سعود المولى ،جان جبور ،األستاذ برتراند بادي وقدميا خالد كموني – وحدة الترجمة في المركز العربي لألبحاث في حضور
حشد من الميتمين والمثقفين.
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وبدوره تحدث المولى مبينا اسباب ترجمة ىذا الكتاب وأىميتو المتمثمة بتشخيص االختالل في العالقات الدولية واذالل دول
العالم الثالث ومحاولة بناء مجتمعاتيم ومحاولة إعادة توازن القوى في نظام متين يقوم عمى أساس المساواة والعدالة.
واشار جبور الى أنو ين صدر ىذا الكتاب في فرنسا ،في ربيع  4102أثار جدال واسعا ،ألن الموضوع حمل عنصر
المفاجأة ،ذلك أن العالقات الدولية تختمط الى حد كبير بفن بسط النفوذ ،من ىنا بدت الضاءة عمى مسألة االذالل وكأنيا
ابحار عكس التيار ،أو طرح لممسائل بطريقة معكوسة ...اال أن الرسالة كانت واضحة :لقد اصبحنا نعيش في عالم يبدو فيو

القير االجتماعي – أكان ماديا أو رمزيا – أكثر تاثي ار من حجة القوة أو السمطة .فالنظام – أو الالنظام -الدولي الذي كان
فيما مضى يقوم عمى الييمنة ،يتشكل اليوم عمى وقع القدرة التفاعمية لممحكومين.

وأضاف جبور :وفي الواقع إننا أمام كتاب غني بالمعمومات وبالتحاليل ،يفتح عيون القراء والباحثين عمى إشكاليات حقيقية

يعاني منيا ال نظام الدولي الحالي .آمل أن تمقى النسخة العربة االىتمام الكافي من قبل الجميور ألننا بحاجة لممشاركة في
إعادة طرح المسائل التي نعاني والمتأتية بشكل اساسي من تركيبة ىذا النظام الدولي الذي ال يقيم وزنا" إلرادة الشعوب

المستضعفة .ال بد من أن نكون شركاء فاعمين في تقرير مصائر دولنا وشعوبنا ،والكتاب يرسم في الواقع مسارا" واضحا"
إلعادة النظر بالواقع المؤلم الذي تعاني منو دول كثيرة ولبناء غد أفضل يكون فيو لمجميع المكان الذي يستحقونو.

بادي
واعتبر بادي في الختام الى أن اإلذالل أصبح ميدان درس وأنو سعى لرؤية كيف أن اإلذالل حالة وكيف تفرض عمى
اآلخرين مكانة ال تميق بيم ،وأشار الى أن العامل اآلخر ىو أن اليزيمة في الحرب لم تعد ىزيمة ألمير أو لرئيس بل ىي
لشعوب أصبحت معنية وليست بحالة إفرادية تمر بين الزعماء أو القادة ،والقوى الغربية لم تعرف كيف تدخل الى العولمة

فسبقت الدول األوروبية في مرتبة دنيا ،مثال الصين :تجارة األفيون ،معاقبتيا ودفع تعويضات  -تمقينيم درساً لن ينسوه أبداً-
الدول الغربية وتشجيعيا النخاسة ،فالمستعمر والمستعمر تكاد تكون العالقة بينيما متباعدة.
وختم بالقول أن اإلذالل أصبح منظم العالقات بين الدول.
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أمسية شعرية بعنوان " :أخاف اهلل والحب والوطن واألرض حذاء مستعمل " لمشاعر مهدي منصور
في اطار النشاطات الثقافية ،نظمت شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر أمسية شعرية بعنوان " :أخاف اهلل والحب والوطن

واألرض حذاء مستعمل " لمشاعر ميدي منصور في حضور حشد من متذوقي الشعر والميتمين.

قدم الممثل جمال حمدان الشاعر منصور قائال :ىو صديق لمكممة عالقتو بيا عالقة خاصة صادقيا منذ نعومة أظفاره وفي
أامو ولياليو ونسج من أحرفيا عقودا من الياسمين ...لم تكن الكممات مع ميدي منصور فقط قصيدة كانت لوحة ،وكانت
معزوفة موسيقية حممت عطر البساتين ووجع الناس وتراب الوطن والكثير من األسئمة ...طبع األحرف وخاطيا فساتين ممونة
والبسيا الى حسناواتو عمى امتداد الوطن العربي .

بعدىا قدم الشاعر ميدي منصور مختارات من آخر انتاجاتو الشعرية.
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فيما يمي سمسة من التواقيع شهدها معرض الكتاب العربي الدولي ال 09في يومه الثامن السبت (– )5500/05/50

تجدون ربطا الصور

دٔ .ىسا ِشػٍ
ٔبٍَخ ػغخ
فبؽّخ ششف اٌذَٓ  -عّش ِؾفىظ
ثشاط
د .ششثً داغش
هٕبء طٕذلٍٍ
ِبصْ دهبَ
د .عٍُّخ ؽغُٓ
وعذٌ اٌؼشَؼٍ
هٕبدٌ اٌشُخ ٔغُت
سعبء ٔؼّخ
ػجذ اٌؾىُُ اٌمبدسٌ
عًٕ ٔظش هللا
سأُب ػبهش
إوشاَ اٌذاػىق
د .أٔطىاْ َ .اٌششرىٍٔ
د
عًٕ أثى طبٌؼ
ِؾّذ اٌجٕذس
عّبي دٍِظ
ثشرشاْ ثبدٌ
َبلىد دٔذشٍ
أعبِخ ِؾغٓ
ثبعً اٌضَٓ
فُظً صَذ
ػجبط ثُؼىْ
ِبَب ِىٌىٌ ٔبطش
سأُب وشثبط
ؽشاد ؽّبدح
ثبعُ ِّذوػ شجى

" اٌشؼش اٌؼشثٍ اٌؾذَش رٕىع اٌذالالد فٍ "
أٔب واٌظشطىس

داس اٌفبساثٍ
داس أطبٌخ

لظض ِٕب وػٕب
اٌشؼش اٌؼشثٍ اٌؾذَش اٌمظُذح إٌّضىسح
إػطشاة أَ ِشع ٔفغٍ
خٍٍُٕ وػٍ اًٌٍُ
" اٌّشأح اٌٍجٕبُٔخ اٌّؼبطشح " 9001-9911
ِؾطبد وأعشاس
ِٓ هٕب ٔجذأ
شُطبْ فٍ ُٔى لشؽبط
اٌخٍذاْ اٌظّبء
إٌىَ األثُغ
لظض أؽفبي
وال َٕزهٍ اٌٍؼت
ِهبساد فٍ اٌزشثُخ إٌفغُخ ثُٓ اٌؾذَش
واٌغٕخ
واٌشبؽئ اٌشٍٍِ اٌزهجٍ " ؽُزى"
اٌجُئخ ِب ثُٓ إٌظشَخ واٌىالغ
ٌغّبٌه اٌىؽشٍ
" اٌجىرُُٕخ ،أعظ اٌغُبعخ اٌشوعُخ اٌؾذَضخ "
صِٓ اٌّزٌىٌُٓ
شجهخ ؽت
لفض لضػ
طالح ٌشاؽخ ٔفغٍ
ثّٓ أثذأ؟
خشَف اٌجشاءح
ٌٕٕمز اٌهشح و صَذ وعبد فٍ وسؽخ
أَٓ أٔذ؟
أوساق اًٌٍُ
فزبح ِٓ اٌّخُُ

ِىزجخ ٌجٕبْ ٔبششوْ
ِٕزذي اٌّؼبسف
داس إٌهؼخ اٌؼشثُخ
ِؤعغخ اٌشؽبة اٌؾذَضخ
داس اٌفبساثٍ
داس اٌزشاس األدثٍ
داس اٌمٍُ
ششوخ اٌّطجىػبد
ِىزجخ إٔطىاْ
داس اٌشَظ
أوبدَُّب أٔزشٔبشُىٔبي
إٌبدٌ اٌضمبفٍ اٌؼشثٍ
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داس اٌفىش اٌٍجٕبٍٔ
داس اٌؼشثُخ ٌٍؼٍىَ ٔبششوْ
داس األُِش
داس عبئش اٌّششق
اٌّشوض اٌؼشثٍ ٌألثؾبس ودساعخ اٌغُبعبد
داس إٌهؼخ اٌؼشثُخ
داس إٌهؼخ اٌؼشثُخ
داس إٌهؼخ اٌؼشثُخ
داس اٌشؽبة اٌؾذَضخ
داس اٌغبلٍ
داس أطبٌخ
ِٕشىساد ػفبف
ِٕشىساد اٌغًّ
داس غىاَبد

السبت 50 ،كانون األول5500 ،
شىلٍ ثضَغ
ِؾّذ ؽّىد
أعّبء وهجخ
إعىٕذس ؽجش
اٌشُخ وبظُ َبعُٓ
ششثً سؽّخ
ػجذ اٌشؽّٓ ِؾّذ اٌغّبن
أؽّذ طالػ ػضّبْ و خًٍُ اٌمبػٍ
ِفُذ َىعف ِٕظىس
د .إفٍُٓ ػمبد
ؽغُٓ ٔهبثخ

اًٌ أٌ رأخزٍٔ أَهب اٌشؼش
صهشح اٌؼشك
" سالظخ داػش "
خُؾ ٌُظ ٌإلٔزؾبس
ربسَخ اٌشُؼخ واٌطىائف
ِخجً اٌمّش
لجؼبَبد ثُشود
ِب ٌُ َىزت ػٓ داػش
هُبَ اٌشوػ
عفش فٍ ثالد اٌغشؽبْ
ؽمىط ِب ثؼذ األسثؼُٓ

داس اِداة
داس اٌّؾغخ اٌجُؼبء
إٌبدٌ اٌضمبفٍ اٌؼشثٍ
داس اٌّؤٌف
داس اٌّؾغخ اٌجُؼبء
داس اٌغًُ
داس اٌؼشثُخ ٌٍؼٍىَ ٔبششوْ
إٌبدٌ اٌضمبفٍ اٌؼشثٍ
داس اٌفشاشخ
داس اٌفبساثٍ
داس اٌشافذَٓ

اٌغُذ ػجذهللا ؽبهش
ِشَُ شّض

عٍغخ اٌّؼٍُ اٌفؼبي
" ؽبفُخ ثُٓ ػّشَٓ "

عّؼُخ اٌّؼبسف االعالُِخ اٌضمبفُخ
داس اٌفبساثٍ
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فيما يمي نشاطات وبرنامج تواقيع يوم األحد الموافق فيه  6كانون االول 5500
12:00 - 2:00

ٔذوح ؽىي سواَخ "اػذاَ اِشأح" ٌٍىبرت ػّبد
ثُطبس

أ .ؽغٓ اٌؼبٍٍِ  -اٌفٕبْ عُّش اٌؼىد  -أ .صَٕت
ُِبعخ
ػشوة  -اٌؼبصفخ سَُ ُِبعخ  -رمذَُ سأُب
داس اٌفبساثٍ

4:30 - 6:00

ٔذوح ؽىي وزبة " اٌغٍفُخ واٌغٍفُىْ اٌغذد "
ٌٍذوزىس عؼىد اٌّىًٌ

إٌبئت خبٌذ اٌؼبهش ،د .ػجذ اٌؾُّذ األؽذة،
إداسح ِشواْ ؽشة

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

ِغشؽُخ " أاللٍ صَه فُٓ َب ػٍٍ"
ٔذوح ؽىي وزبة "اٌفهُ اٌضىسٌ ٌٍذَٓ
واٌّبسوغُخ"
ٔذوح ثؼٕىاْ "دوس اٌفٕىْ فٍ طمً
اٌشخظُخ اٌجششَخ"

داس عبئش اٌّششق

وزبثخ ورّضًُ اٌفٕبٔخ سائذح ؽه  -اخشاط إٌُٔ .ب
اٌجُغ
إٌبئت صاهش اٌخطُت  -أ .غبٌت لٕذًَ  -أ.
غبصٌ فشَظ

داس اٌفبساثٍ

د .عىصَف ِغذالٍٔ

االَضورُشَه

إٌبدٌ اٌضمبفٍ اٌؼشثٍ

التواقيع
12:00-2:00
2:00
3:00-4:30

دَىاْ " أؽالَ ٔبدسح "
سواَخ " إػذاَ إِشأح "
لٍُ سطبص

ٔبدسح ؽشثُه
ػّبد ثُطبس
د .ػبطُ عزُزُخ
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داس اٌفبساثٍ
داس اٌفبساثٍ
داس اٌفبساثٍ

3:00-5:00
4:00-6:00
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اٌؾظبٌخ اٌؼغُجخ ،أفؼً وزبة اٌّغبِش واٌفظأس اٌؼغُت
أؽّذ ؽٍ
د .ػبؽف اٌؾىُُ وثبٌٍغخ
" ِؾّذ إٌجٍ اٌضبئش"
اٌفشٔغُخ فُفُبْ شىَشٌ

4:00-6:00

ِغبس ورطىس اٌؼاللبد اٌٍجٕبُٔخ  -اٌفٍغطُُٕخ و اٌؾشوة
اٌؼشثُخ اإلعشائٍُُخ
َ 99ىِبً فٍ اٌّؼزمً
اٌمظُذح اٌؼبئؼخ
أصش لبٔىْ عشَخ اٌّظبسف ػًٍ أؽىبَ االسس (ارؾبد
اٌّظبسف اٌؼشثُخ)

4:00-7:00

ؽىاساد عبخٕخ 3

ِؾغٓ دٌىي

4:30-7:00
5:00
5:00-7:00
5:00-7:00
5:00-7:00
5:00-8:00
6:00
6:00-8:00
6:00-8:00
6:00-8:00
6:00-9:00
6:00-8:00

دَىاْ " وبْ َىفٍ أْ ٔىىْ ِؼب ً "
" أػبع ؽشَمه اًٌ اٌشبَ اٌغُشح اٌزارُخ ٌؼظفىس "
صوسق اٌشوػ
لظض أؽفبي
اٌزمبعُُ
ؽىبَخ اٌؼشثٍ األخُش
" اٌغٍفُخ واٌغٍفُىْ اٌغذد "
"أٔب ػذ"...
اٌىٍّبد عالؽف ِمٍىثخ
لٕبدًَ ٌؾُٕٓ داوٓ
راوشره أٔب
ّ
سواَخ " ػشُمبد إٌزي "

ؽالي شزىٌ
إٌُبط ػشٍ
ٔجًُ ِؼىع
شُشَٓ أثش
ػٍٍ وغشواْ
واعٍُٕ األػشط
د .عؼىد اٌّىًٌ
ػظبَ َىٔظ
سثُغ شٍهىة
فبسوق شىَخ
رسي اٌجشاصٌ
وّبي اٌشَبؽٍ

4:00-6:00
4:00-6:30
4:00-6:00
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داس أطبٌخ
إٌبدٌ اٌضمبفٍ اٌؼشثٍ

وداد اٌذَه

داس إٌهؼخ اٌؼشثُخ

هبٍٔ عىشَخ
ٌجىح ِظطفً

داس إٌهؼخ اٌؼشثُخ
داس اٌّؾغخ اٌجُؼبء

د .صهُش ثشٕك

داس اٌىزت اٌؼٍُّخ
داس اٌؼشثُخ ٌٍؼٍىَ
ٔبششوْ
داس اٌفبساثٍ
داس عبئش اٌّششق
داس اٌشؽبة اٌؾذَضخ
أوبدَُّب أٔزشٔبشُىٔبي
ِٕزذي اٌّؼبسف
داس اِداة
داس عبئش اٌّششق
داس ٍٔغٓ ٌٍٕشش
داس إٌهؼخ اٌؼشثُخ
داس إٌهؼخ اٌؼشثُخ
داس غىاَبد
داس اٌغبلٍ

