األول،5602
60كانون 
األحد، 
 

فيمايمينشاطاتوفعالياتالمعرضالعربيوالدوليلمكتابال25فييومهالتاسع:
ندوةتانغوفيبيروت"جرائمحب"لبارعةاألحمر
وفي اطار فعاليات اليوم التاسع ،نظمت دار سائر المشرق ندوة بعنوان تانغو في بيروت "جرائم حب" لبارعة األحمر ،شارك

فييا الصحافي صبحي منذر ياغي ،الدكتورة نادين األسعد فغالي وأدارتيا رنا أبو ظير في حضور حشد من الميتمين
والمثقفين.
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فغالي 
اعتبرت فغالي أن بارعة األحمر في " تانغو في بيروت" تبكيك تارة وترسم البسمة عمى شفتيك تارة أخرى ،ىي تشبو إمرأة
ترتدي ثوب " شانيل" وحذاء "كريستيان لوبوتان" لتتنقل بيما األحرف بأناقة عبر أسموب روائي في البساطة األجمل والسرد

السيل الممتنع واالنتقال بين األفكار بسالسة وذكاء.
وأشارت الى أن رواية تقع خارج منطقة الحمم رواية ترصد واقع الحب والحرب وخيبات األمل في إيقاع حياتنا اليومي الذاىب
بنا إلى حيث ال ندري ،لغة أنيقة وسرد روائي ذكي تود أن ال ينتيي ،فمنذ بيروت  57لم يالمس أحد أحزاننا واحالمنا
وقصص اليوى التي نعيشيا بانكساراتيا وانتصاراتيا كما فعمت بارعة األحمر في تانغو بيروت ،منذ زمن لم أمسك برواية

تحكي واقعي وال أدعيا تفارق يدي قبل االنتياء من آخر حرف اقترفتو بيروت عمى صفحات بارعة.
ياغي 
استيل ياغي مداخمتو باالشارة الى أنو معجب جداً بيذه الرواية التي تشبو القصيدة ،التي في لحظات تعود فتتقمص رواية
مثيرة صاخبة كشخصية كاتبتيا التي كتبت تاريخاً لوطن مقيور كان يرافقيا حتى في حبيا ،وعشقيا وعطرتو بأريج ىذا

الحب ...جميل جداً مع بارعة عندما تصير المدن تشبو األم ،صارت بيروت أمي ،أنتمي الى تاريخيا ،أختبئ في حضن
التنوع فييا ،ألىرب من شعارات طائفتي ،ولون منطقتي ،وألوان عائمتي...
حبيا ،أحتمي وراء تناغم ّ

وأضاف :ىذه البارعة ،تمكنت في روايتيا من طرح إشكاليات وطنية واجتماعية محمية وعالمية وتعود معيا الى ذكريات
الحرب األىم ية العبثية ،فتسمع صوت المدفع السوري وصراخ األطفال في الممجأ ،تجعمك ببراعتيا تيرب معيا في لحظات
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التيجير في الحقول نحو المجيول ،تتنشق معيا عبق الزعتر البري مع عبق الموت الذي إستوطن البيوت ...ىذا الموت

البشع الذي سرق منا األحبة واألصدقاء.

واعتبر أنو حين تق أر بارعة ال يدركك الممل وىي تعالج اإلشكاليات السياسية واإلجتماعية ألنيا تعود وبسحر كمماتيا تأخذك

في قصيدة شاعرية الى بيوت الحب ...ىذا الحب الذي كان سالحيا األمضى الذي واجيت بو صعوبات الحياة ...بارعة لم

ترقص التانغو فقط في بيروت بل أيضاً في عواصم العالم في تونس مع اليسار ممكة قرطاج وفي القاىرة قرب حنين النيل
 ...في نيويورك رسمت لنا لوحة رائعة عن سحر ىذه المدينة واخذتنا في وصفيا الجميل لتقطعو فجأة بإنفجارات الحادي

عشر من أيمول ،ورقصت التانغو في باريس وكنا معيا نزور المتاحف والشانزيميزيو وبرج إيفل.
عالجت إشكالية الفروقات الدينية والقومية والمناطقية واختالف الميجات العربية ،وكل ذلك من خالل الحب وفي إطار
الحب ...فما بالك أيتيا العاشقة التي تشبيين غيمة تمطر حباً؟
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ندوةحولرواية"اعدامامرأة"لمكاتبعمادبيطار 
وفي اطار نشاطات دار الفارابي ليذا العام ،عقدت ندوة حول رواية "اعدام امرأة" لمكاتب عماد بيطار شارك فييا األستاذ
حسن العاممي ،الفنان سمير العود  ،األستاذة زينب ضروب ،الطفمة ريم مياسة في حضور حشد من الميتمين والمثقفين .
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استيمت الندوة رانيا مياسة قائمة :ال أعرف شيئاً عن الكيفية التي يشعر بيا القراء تجاه رواية " إعدام إمراة" لكني عرفت أن
الحرية والعدالة في حياة المرأة ىي أكبر من كل األشياء الممنوحة لنا في الحياة  ...وأن الوعي بيا والتمرد عمى نفييا ىي

أفعال تعطي لمحياة معنى ...ىي رواية تشعرك وكأنك إحدى شخصياتيا ،فال يمكنك الخروج منيا قبل النياية.
العاممي 
لقاؤنا اليوم عن رواية " إعدام إمرأة" لكاتبيا عماد بيطار فمن ىو عماد بيطار أوالً؟ انو عماد بيطار فنان موىوب بالفطرة وىو
ييوى الرسم والموسيقى،مسرحي ومخرج وروائي وكاتب مميم .إذا شاء فيميت بطمة الرواية بإعداميا ،أو يبعث فييا الروح بعد

موتيا .كتب روايات عديدة :ومنيا "الكاتبة الصغيرة" و "إمرأة قبل اآلوان" و "إمرأة لن تتكرر" و "الحب من مئة سنة" و "إعدام
إمرأة" .يفاجئنا الجانب اآلخر من شخصيتو الفياضة بالحركة والطاقة ،إذ إنو يواكب تطور التكنولوجيا ،فييتم بالمعموماتية

ويعالج برامج الكومبيوت .ومع إنو في كل رواياتو ال يتخمى عن المرأة إال إنو يجعميا مرآة لمتغيرات الحياة بحموىا ومرىا.

وأضاف :في روايتو الجديدة " إعدام إمرأة " تبقى المرأة ىي الحالمة والحبيبة والطموحة ،وأحياناً تكون بائسة أو مظمومة .ومن
خالل ىذه الرواية يصور عمق العواطف والمشاعر اإلنسانية التي تواجو إمراة في حياتيا اليومية ،من ألم وخوف وانفعاالت

حينما تطمب الحرية .أسموبو يجعل القارئ متميفاً لمتابعة األحداث .فيو يعرض مفيوم العدالة بشرح واقعي أو فمسفي .ويسمط

الضوء عمى الظمم الذي يمكن أن يواجو اإلنسان في حياتو .وىو يكشف معاناة السجين كأنو عاش فعالً في زنزانة ،حيث
يعرض آالم إنسان بريء أو خاطئ .في ىذه الرواية إبداع فني في تسمسل األحداث التي تبدو واقعية لكنيا مغمفة بنكية من

الخيال ،ومن يباشر بقراءة أول كممة فييا ال يتخمى عن متابعتيا حتى آخر سطر ،فيكتشف مفاجآت ومواقف مثيرة.
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وختم بالقول :ىذا ىو عماد بيطار الذي تعرفت عمى جوانب من شخصيتو ،أتمنى لمقارئ العزيز أن يستمتع بقراءة ىذه الرواية
إلنيا صورة من حياتنا اليومية.

ضاروب 
اعتبرت بداية أن ما بين عدالة اهلل وظمم اإلنسان إستوقفتني جمالية رواية الكاتب عماد بيطار وأدخمتني معيا الى محكمة

الحياة .يجذبك العنوان ،يسترعي إنتباىك لما فيو من تركيبة غربية تجمع ما بين نقيضين ،فتتساءل تمقائياً" :إعدام إمرأة" ؟
كيف يمكن لإلعدام أي الموت أن يقتل إمرأة أي الحياة ....تتحاور مع فضولك فيدعوك الى تصفح تمك األوراق الماثمة

يتنقل
أمامك فإذا بك تواجو سرداً م ّشوقاً تستيويك الكممات وحوار ما بين شخصيات الرواية يظيرىا لك الكاتب وكأنيا قطار ّ
يشيد الكاتب مشاىد ممسرحة وال يتردد في إستخدام خبراتو في اإلخراج
ما بين محطات الحياة المتنوعة ،وعند كل محطة ّ
المسرحي في حياكة أحداث روايتو بأسموب سمس وشفاف طارحاً عدداً من القضايا اإلجتماعية واإلنسانية.

وأضافت :تتداخل ىذه القضايا فتعبر مع الزمن بوجود متناقضة منيا المؤثرة :الفرح ،الحزن ومنيا المتسمطة :العدالة ،الظمم،
منيا الجدلية :االمرأة ،الرجل ومنيا الثابتة :االنسانية والحب .وما بين السرد والحوار عنصر المفاجأة ولو واقع خاص يعتقل

أفكارك لبرىة ويجبرك عمى متابعة االحداث حتى تصل الى نياية فييا ما ال يشبو المتوقع يطبع معيا الكاتب بصمة متفردة

تستشف منيا حكمة وعبرة.

واعتبرت أنيا ىناك قيمة مضافة تحمميا ىذه الرواية الى حياة كل فرد منيا يتناول الكاتب مفيوم االنسانية بشكل عام
واضطياد المرأة بشكل خاص بطريقة تجعمنا نعيد خمط األ وراق ،فتضاء أمام أعيننا دىاليز الظمم التي قد تؤدي بحياة االنسان
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تحت شعار العدالة عدالة تشوبيا ضمائر غائبة يحكميا مجتمع مضطرب يفتك بالجوىر والقيم ويتعالى بالماديات والمصالح

الشخصية.

وختمت بالقول":إعدام إمرأة" ىذه الرواية الراقية التي نسجتيا أنامل كاتب متألق أضافت الى المكتبة العربية إبداعا" جديدا".
ريممياسي 
وقالت العازفة مياسي :بدي إزعل كتير ،لو كنت أنا كتاب محطوط ع شي رف بمعرض الكتاب ،والناس رايحة وجايو وما
حدا عم يمكشني؟ بس قديش حمو ،إذا حدا مد إيدو ومسك الكتاب المي ىو أنا  ....وصار يفمفش أوراقي ويق ار ....يا اهلل شو

رح إرجع إزعل من جديد أما إذا إبتسممي ومد إيدو

رجعني عالرف وفل؟
حمو ىالشعور لما حدا ييتم فينا  ....بس إذا ّ
وحممني ومد إيدو عمى جيبتو واشتراني ....رح تغمرني السعادة .....نحن الكتب مثل البشر منحب حدا ييتم فينا

ويفيمنا ......والمي بيشتريك أحمى من يمي ببيعك  ....لكن شراء الكتب يعني إنك عم تشتري نفسك مش عم بتبيعا......
وختم الفنان سمير العود بتقديم عرض مسرحي كوميدي.
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مسرحية"أالقيزيكفينياعمي" 


وفي اطار نشاطات النادي الثقافي ليذا العام ،عرضت مسرحية " أالقي زيك فين يا عمي"كتابة وتمثيل الفنانة رائدة طو،

اخراج أ .لينا أبيض.
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من عمى كنبة تتوسط خشبة المسرح ،تقدم رائدة طو مسرحية «أالقي زّيك فين يا عمي» في اطار مونودرامي ،تعرض خالليا
لقصص طفولتيا بعد استشياد والدىا عمي طو في العام  ،2751حين كانت طائرة بوينغ  ،505ذات الرحمة رقم  752التابعة
فيتم خطفيا من قبل أربعة فدائيين ىبطوا بيا في مطار
لشركة «سابينا» البمجيكية ،تتجو من مطار فيينا إلى «تل أبيب»ّ ،
المد .العممية ،خطط ليا عمي حسن سالمة ،أما المنفذون فيم :عمي طو وعبد الرؤوف األطرش (استشيدا) وتيري از ىمسو وريما
عيسى (اعتقمتا) .ىي ابنة الشييد التي تحكي وجعيا عن عشق والدىا لمقضية وتفضيمو االستشياد عمى العائمة ،والتي

تضحكنا من خالل أخبارىا المرحة عمى خشبة المسرح.
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ندوةحولكتاب"الفهمالثوريلمدينوالماركسية"لزاهرالخطيب 


وفي اطار نشاطات دار الفارابي ليذا العام ،نظمت ندوة حول كتاب "الفيم الثوري لمدين والماركسية" لمنائب زاىر الخطيب ،

شارك فييا عضو المجمس الوطني لالعالم غالب قنديل واألستاذ محمد غازي فريج وحضرىا حشد من الميتمين والمثقفين.

Page 10

األول،5602
60كانون 
األحد، 
 

قنديل 
أشار قنديل في مستيل مداخمتو الى أن ىذا الكتاب كائن حي تتجد قيمتو منذ ثمانية وثالثين عاما وتؤكد األحداث والتطورات

صحة االتجاه الذي اختاره المؤلف الرفيق زاىر الخطيب في التصدي الحدى أشد االشكاليات الفكرية حراجة وحساسية وىي

عالقة الماركسيين بالمتدينين في بالدنا وىي عالقة راكمت ذاكرة من التضاد والتناقض التناحري االفتراضي الذي بدد الكثير

من الجيود واالمكانات الفكرية والثقافية.

واعتبر قنديل أن المقدمات األربع تتصل بنسيج الكتاب فكريا وثقافيا وىي تشيد بصورة واقعية عمى التحوالت والتحديات

المتراكمة في واقعنا العربي وتركز كل مقدمة في زمانيا وضمن اطارىا التاريخي عمى الموضوع الجوىري في السجال الفكري
والثقافي ولذلك عاين المؤلف في مقدمة ىذه الطبعة ظاىرة االرىاب التكفيري وتمثل المقدمة الرابعة مفتاحا فكريا في النضال

الذي يحتاجو مجتمعنا لتحصين الشباب الساخط ضد دعوات التكفير وضد التضميل الذي يجعل اآلالف منيم أدوات قتل

وعنف أعمى لصالح منظومة الييمنة االستعمارية الرجعية الصييونية.

وأكد قنديل أننا لسنا أمام محاولة انشائية لتمفيق التالقي بين الماركسية والدين فقد اطمق ىذا الجيد العممي من حقيقة منيجية
استدل عمييا الكاتب من دراسة تاريخية وفكرية تثبت أن األديان انطمقت في شروط انبثاقيا تاريخيا بوصفيا تعبي ار عن
حركات ثورية تغييرية في المجتمع الذي انطمقت منو وىي حممت بذلك مجموعة من المفاىيم والمبادىء والقيم المعبر عنيا
في العديد من الصوص التي تدين الظمم االجتماعي وتبشر بالعدالة والمساواة ضمن الشروط التاريخية لزمانيا وتبنت مفيوما

معينا لكيفية تحقيق العدالة في توزيع الثروة ودعت جيا ار لمقاومة الظمم االجتماعي والسياسي وىي حضت عمى العتماد العقل
والفكر.
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واعتبر أن الخطيب في ىذا الكتاب قام بمعالجة منيجية فكرية ومفاىيمية لممحاور الرئيسية التي تحدد مضمون الخيار

االجتماعي وطريق التغيير في كل من االسالم والمسيحية والماركسية ليصل الى االستنتاج الفكري بتماثل القيم االنسانية التي
تبشر بيا وتسعى لتحقيقيا.
فريج 
أشار فريج في مداخمتو الى أن الكتاب الحظ بداية وجود قاسم مشترك بين األديان والفمسفات اإلجتماعية بشكل عام وعمى
رأسيا اإلسالم من جية والماركس ية من جية أخرى يتمثل بالدعوة الى العدالة اإلجتماعية .فيي تدعو جميعيا الى اإلرتقاء
باإلنسان الى مراتب الحياة الكريمة التي تنبذ الظمم واإلستغالل وتسعى الى تحقيق العدالة والكرامة والمجتمعات البشرية

قاطبة .وىذه ىي الفكرة المحورية التي حرص األستاذ زاىر عمى تأكيدىا والبناء عمييا.
وأضاف :ومع وجود ىذه األىداف المشتركة لكل من الدين والماركسية فال بد لنا من اإلعتراف بأن لكل منيما وسائمو
وأساليبو المختمفة لتحقيق ىذه األىداف ،وليس اآلن مجال البحث فييا .كذلك فأن وجود أىداف مشتركة بينيما ضمن دائرة

العدالة اإلجتماعية ال يعني أبداً إلتقائيما خارج إطار ىذه الدائرة.

واعتبر أنو ال بد من اإلشارة الى مالحظة ىامة أوردىا المؤلف حين أكد عمى حصول اإلنحراف عند التطبيق العممي لكل

منيما فكانت تمك سمة أخرى مشتركة بينيما ...يذكر المؤلف في مقدمة الطبعة الرابعة أن إنحرافات الرؤية في الدين
وتفسيراتو تتركز في ثالث مسائل فكرية وفقيية وسياسية تندرج تحت العناوين التالية :تكفير غالبية المجتمعات العربية

واإلسالمية ،إعتماد العنف اإلرىابي تحت ستار مقولة "الجياد" ،إتخاذ مواقف عدوانية من أتباع الديانات األخرى ،وقد فند

الكاتب مواقف التكفيريين في ىذه المسائل الثالث بأدلة قاطعة تثبت شططيم وانحرافيم عن الفيم الصحيح لمنصوص

االسالمية.
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محاضرةبعنوان"دورالفنونفيصقلالشخصيةالبشرية"
مؤسس مركز عموم اإليزوتيريك في لبنان والعالم العربي،
في سياق نشاطات معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب  ،77ألقى ّ
الدكتور جوزيف مجدالني محاضرة بعنوان " دور الفنون في صقل الشخصية البشرية".
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مؤكدا َّ
دور جوىرًيا في صقل الشخصية البشرية وتفتيحيا كصمة وصل بين
أن "الفنون تمعب ًا
انطمق الدكتور جوزيف مجدالني
ً
الباطن والظاىر ،وبين ما ىو كامن وما ىو فاعل في النفس البشرية".
كما شدد الدكتور مجدالني في الندوة عمى َّ
جانبا من حرية الفكر والتعبير الذاتي المذان تتوق الييما النفس
أن "الفنون تعكس ً
البشرية ،فيي تعكس بالتالي جانبين من النفس :األول مقدرتيا عمى االستنباط واالبتكار وابداع شيء (كخمق) جديد؛ والثاني
فنيا".
ًا
تعكس من خاللو مكوناتيا اي صورتيا الداخمية .وىذا الجانب الثاني ىو حاجة من حاجات النفس أكثر منو
تعبير ً
شارحا َّ
أن الفن الحقيقي ،في أي نطاق كان ،ىو ابداع شيء جديد ُيغني تجربة النفس البشرية ويوسِّع معرفتيا عمى الصعيدين
ً

أصال ولذلك ال ُيخمّد.
أما الفن الذي يقع في خامة التكرار ليس ًفنا ً
الخاص والعامّ .

كشف الدكتور مجدالني الجانب األىم لتأثير الفنون في النفس ،أال وىو اكساب النفس مقدرة الغوص إلى ما ىو خمف
صح التعبير.
الفنية الخالدة
ً
أحيانا تتخطى في خمودىا وقوة تأثيرىا اإلختراعات العممية "الخالدة" إن ّ
القشور .فاألعمال ّ
ختم الدكتور جوزيف مجدالني محاضرتو بالقول":الفن أبجدية "االبداع" عمى األرض ،االبداع الذي يعكس مقدرة الخالق

سيعبر في المستقبل عن الترقي في الوعي بحيث يتماشى مع طموح اإلرتقاء في
الكامنة في اإلنسان .فاإلبداع اإلنساني
ّ
تمقائيا ...ىذا والمسيرة إلى تحقيق ىذا االبداع ىي مسيرة ارتقاء النفس فوق النزاعات مع تصعدىا عمى
صمب مشاغل العمل
ً
دائما أن الفن
مسار الوعي ،وتنقيتيا عمى الصعيد العام من طبائع أوجدت الفساد و"الشر" في عالم المادة ...ىذا ولنتذكر ً
اإلنساني المبدع ىو المسار باتجاه محور الخير في النفس البشرية".
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مذكر أنو باالمكان االطالع عمى التفاصيل الوافية عن اإليزوتيريك من خالل مؤلفاتو التي
وأنيى الدكتور مجدالني محاضرتو
اً

بمغت التسعين كتاباً حتى تاريخو بسبع لغات (منشورات أصدقاء المعرفة البيضاء ،بيروت -لبنان) والمعروضة في الجناح

أيضا من خالل المحاضرات المجانية األسبوعية في مركز اإليزوتيريك الرسمي في
الخاص باإليزوتيريك (رقم  ،)B47و ً
الحازمية والموقع الرسمي عمى االنترنت  ،www.esoteric-lebanon.comأو من خالل الدخول الى منتدى اإليزوتيريك

عمى الـ  facebookوالـ  Twitterأو  blogاإليزوتيريك (.)www.blog.esoteric-lebanon.org
أعقب المحاضرة حوار أجاب فيو الدكتور مجدالني عن أسئمة الحضور.
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نشاطات Beirut Digital Space
ولممرة األولى في تاريخ المعرض ،يسجل مشاركة ما يسمى بجناح  Beirut Digital Spaceوىو الجناح الرقمي الجديد

الذي ُينظم لممرة االولى من قبل شركة  Graphic shopباالشتراك مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة وبرعاية شركة
 MTC TOUCHلالتصاالت.
ونظم الجناح منذ اليوم األول عروضا ترويجية لمجموعة واسعة من المنتجات الرقمية الناشطة والفعالة في االسواق ،منيا
التطبيق الياتفي الجديد لمنادي الثقافي العربي الذي يتضمن برنامج المعرض المفصل ،دور النشر المشتركة في المعرض من

جميع البمدان ،صور عن المعرض وغيرىا.
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توزيعشهاداتمعرضالفنونالتشكيمية 
وفي اطار النشاطات المقامة عمى ىامش المعرض ،قام رئيس النادي الثقافي العربي األستاذ سميح البابا ورئيسة لجنة الفن
التشكيمي في النادي الثقافي العربي السيدة أسيمة دمشقية بتوزيع شيادات لمفنانين الذين شاركوا في الزاوية التشكيمية المرافقة

لمعرض بيروت الدولي لمكتاب.
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تجدونربطاالصور 


َادسج طشتُه
عًاد تُطاس
د .عافى عرُرُح
أزًذ طٍ

دَىاٌ " أزالو َادسج "
سواَح " إعذاو إيشأج "
لهى سفاؿ
انسقانح انعدُثح ،أفضم كراب انًغايش وانفأس انعدُة

داس انفاساتٍ
داس انفاساتٍ
داس انفاساتٍ
داس أفانح

د .عاطف انسكُى وتانهغح
انفشَغُح فُفُاٌ ؽىَشٌ
وداد انذَك

" يسًذ انُثٍ انثائش"

انُادٌ انثمافٍ انعشتٍ

يغاس وذطىس انعاللاخ انهثُاَُح  -انفهغطُُُح و انسشوب انعشتُح
اإلعشائُهُح

داس انُهضح انعشتُح

َ 22ىياً فٍ انًعرمم
انمقُذج انضائعح
أثش لاَىٌ عشَح انًقاسف عهً أزكاو االسز (اذساد انًقاسف
انعشتُح)

داس انُهضح انعشتُح
داس انًسدح انثُضاء

هاٍَ عكشَح
نثىج يقطفً
د .صهُش تؾُك

داس انكرة انعهًُح

يسغٍ دنىل

زىاساخ عاخُح 3

طالل ؽرىٌ
إنُاط عؾٍ

دَىاٌ " كاٌ َكفٍ أٌ َكىٌ يعا ً "
" نعقفىس أضاع طشَمه انً انؾاو انغُشج انزاذُح "

داس انعشتُح نهعهىو
َاؽشوٌ
داس انفاساتٍ
داس عائش انًؾشق

َثُم يعىك
ؽُشٍَ أتؼ
عهٍ كغشواٌ
واعٍُُ األعشج
يسًذ انثُذس

صوسق انشوذ
لقـ أطفال
انرماعُى
زكاَح انعشتٍ األخُش
ندًانك انىزؾٍ

داس انشزاب انسذَثح
أكادًَُا أَرشَاؽُىَال
يُرذي انًعاسف
داس اِداب
داس األيُش
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عقاو َىَظ
ستُع ؽههىب
فاسوق ؽىَخ
رسي انثشاصٌ
كًال انشَازٍ

"أَا ضذ"...
انكهًاخ عالزف يمهىتح
لُادَم نسٍُُ داكٍ
راكشذك أَا
سواَح " عؾُماخ انُ ّزل "

داس َهغٍ نهُؾش
داس انُهضح انعشتُح
داس انُهضح انعشتُح
داس غىاَاخ
داس انغالٍ
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فيمايمينشاطاتوبرنامجتواقيعيوماالثنينالموافقفيه7كانوناالول 5602
4:30 - 6:00

يُالؾح كراب "انخالؿ
انًغُسٍ اذداهاخ أستعح
عانى ذعذدٌ"
لشاءاخ أدتُح يًغشزح
"عهً يا أركش"

6:00 -7:30

َذوج زىل فشَذ األطشػ
نشئُظ يُرذي فشَذ األطشػ
انًهُذط يسًىد األزًذَح
يُالؾح كراب "سؤي يٍ
انمهة" نُىعف َىس انذٍَ

6:00 -7:30

7:30 - 9:00

7:30 - 9:00

َذوج زىل كراب " انقفماخ
انعًىيُح :ثغشاخ وضىاتظ
" نألعرارج هذي فاتش

د .األب خىسج فثشا  -د.
األب خىسج خىاو  -انؾُخ
يسًذ صسالظ
أ .تغاو أتى دَاب  -أ .فثا
كىساٍَ  -أ .سوَذا انغانٍ -
أ .خهُم انساج عهٍ -
ذىنُف واخشاج أ .سوَذا
انغانٍ  -أصَاء تؾاسج عطا
هللا
دَ .ىس عهًاٌ  -اَهُا
فشَغُظ انقافٍ -
انًهُذط يسًىد األزًذَح
انُائة د .زغٍ فضم هللا -
د .وخُه فاَىط  -أَ .ىعف
َىس انذٍَ
انُائة اتشاهُى كُعاٌ  -أ.
صَاد انساَك  -أ .صَاد
َىَظ  -اداسج أ .عثذو يذنح
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داس انًعاسف انسكًُح

انُادٌ انثمافٍ انعشتٍ
ويشكض  PENنثُاٌ

داس انشيك
داس األيُش
داس عائش انًؾشق
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التواقيع 
4:30-6:00
4:30-6:30
5:00-7:00
6:00-7:30
6:00-8:00
6:000-8:00
6:00-8:00
6:00-9:00
7:00
6:30-7:30
7:00-9:00

دَىاٌ " َؾىج انعقُاٌ "
" كشايركى إَرفضىا كٍ ال ذفمذوا "
فًد األوسدج
دَىاٌ " أتعذ يٍ وزذذٍ "
وانغهطح انغُاعُح فٍ انطثماخ اإلخرًاعُح "
" نثُاٌ
انثُضح انغىداء و هشوب عقفىس
انماَىٌ انذعرىسٌ انعاو
أعًال انؾاعش غاصٌ عُغً
انُافر
" وضىاتظ انقفماخ انعًىيُح :ثغشاخ "
يهاساخ انرىافم وأعانُة اإللُاع فٍ فٍ
عُازح األفكاس تٍُ انعمىل

سيضٌ زًُذاٌ
عثذو يذنح
فشذ دغُى
َاهذ انسهثٍ

داس انفاساتٍ
داس عائش انًؾشق
داس انعشتُح نهعهىو َاؽشوٌ
داس انفاساتٍ

فىاص طشاتهغٍ
دَُاصاد انغعذٌ

داس انغالٍ
داس أفانح
داس انًُهم

د .زغٍُ عثُذ وانعًُذ د .فانر
طهُظ
انؾاعش غاصٌ عُغً
انؾُخ يىعً األعذٌ
هذي فاتش
يها يُُش فرسح
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داس غىاَاخ
خًعُح انًعاسف االعاليُح
انثمافُح
داس عائش انًؾشق
داس انعشتُح نهعهىو َاؽشوٌ

