األول،5702
70كانون 
اإلثنين، 



فيما يمي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي لمكتاب ال 95في يومو العاشر:

قراءاتأدبيةممسرحة"عمىماأذكر" 
وفي اطار نشاطات النادي الثقافي العربي وليذا العام بالتعاون مع مركز  PENلبنان نظمت قراءات أدبية ممسرحة "عمى ما

أذكر" شارك فييا األستاذ بسام أبو دياب ،األستاذة صبا كوراني ،األستاذة رويدا الغالي ،األستاذ خميل الحاج عمي ،توليف
واخراج رويدا الغالي وأزياء بشارة عطا اهلل وحضرىا حشد من الميتمين باألدب.
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والمسرحية توليفة لستة روائيين أخذت من كل رواية مقطع ،أوجدت المخرجة خطا يربطيم ببعضيم اليجرة ،السفر ،الحرب،
الموت ،ليتم تجسيد الكتاب في مشيدية رائعة.
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ندوةحولفريداألطرشلرئيسمنتدىفريداألطرشالمهندسمحموداألحمدية 


وفي اطار نشاطات دار الرمك في معرض ال ،95نظمت دار الرمك ومنتدى أصدقاء فريد األطرش ندوة حول كتاب "فريد

األطرش العالمي نابغة عصره" لرئيس منتدى فريد األطرش الميندس محمود األحمدية شارك فييا الدكتورر نور سممان،
الدكتور وجيو فانوس ،العميد ايميا فرنسيس الصافي ،االعالمي السعودي عمي فقندش وقدمتيا االعالمية نيى الريس حاطوم

في حضور حشد من متذوقي الموسيقى والمثقفين .وتمحورت الكممات تقارب مواضيع الكتاب وتقّيم أبعاده وتفاصيمو وتتحدث
عن عالمية الموسيقار الخالد فريد األطرش.
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كما شاركت غناء فنانة منتدى أصدقاء فريد األطرش المبدعة سندي ريمون المطي التي ستقدم كوكتيالً من األغاني الخالدة
لمموسيقار فريد األطرش والفنانة الخالدة أسميان وشارك عزفاً كل من األستاذ الفنان أديب شعبان عمى العود والموسيقار

مأمون ضو عزفاً عمى الكمان.

والكتاب يقع في أربعماية صفحة ويشكل مجمداً يوثق المحطات العالمية التي أبرزت فن فريد األطرش واكدت تميزه وابداعو

عبر أكثر من سبعين حدثاً تاريخياً ...ويسمط الكتاب الضوء عمى التعتيم والظمم الذي واكب مسيرة فريد األطرش خالل حياتو
وبعد رحيمو بالوقائع والوثائق..متحدثا عن فريد األطرش اإلنسان الذي ال يقل شأناً عن فريد األطرش الفنان.

كما وفي الكتاب عدة أبحاث عن الخالدة أسميان وأىمية وجودىا بالنسبة لفريد وبعد رحيميا وأثره عمى أخييا الموسيقار

الخالد ،اضافة الى توثيق عميق لكافة المطربين والمطربات الذين لحن ليم فريد األطرش وعددىم ثالثة وأربعون مما يمغي
المقولة إن لفريد لونو الخاص وال أحد يستطيع غناء ألحانو..

كما تضمن الكتاب قسم خاص لكافة أغانيو واالفالم التابعة ليا واسماء الكتاب واخيرا" قسم المقاالت لزمالء المؤلف الميندس
محمود االحمدية عن فريد االطرش واسميان ومقاالت عن فنانات وفناني منتدى اصدقاء فريد االطرش.
اخيرا" ىذا الكتاب اخذ جيد عشرين عاما" ويفتخر مؤلفو الميندس محمود االحمدية انو سحب الغبار عن الجوىرة في تاج
الفن العربي :فريد االطرش .
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مناقشةكتاب"رؤىمنالقمب"ليوسفنورالدين
وفي اطار النشاطات الثقافية ليذا العام ،نظمت دار األمير مناقشة كتاب "رؤى من القمب" ليوسف نور الدين شارك فييا
النائب الدكتور حسن فضل اهلل ،الدكتور وجيو فانوس وحضرىا حشد من الميتمين والمثقفين.
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استيمت الندوة االعالمية بثينة عميق بالقول :الكتب يمتمىء بمفردات ايجابية انسانية ...غريب كم تشبو ىذه النصوص التي
بين أيدينا كاتبيا السيد يوسف نور الدين ،فيي تثبت وتؤكد مقولة الفيمسوف فوكو "ان المغة تشكمنا تشبينا ترسم معالم

شخصياتنا" ولغة السيد يوسف تنضح بالطيبة والمحبة والود.
فضلاهلل 
وتحدث النائب فضل عن الكتاب قائال :لم أر في نثر السيد يوسف نور الدين اال شع ار يحاكي بعضو العواطف وبعضو
اآلخر يالمس لغة العقل بأسموب األدب ،وىذا ال يبمغو اال كاتب مزج بين التفكير العقمي في قضايا الحياة ،ولغة األديب

الممسك بالعبارة يطوعيا لحساب النص ،فيتبدى كأنو لوحة فنية نقشتيا يد رسام مبدع ...الحديث عن لغة النص يجذبني نحو
المضمون بما فيو قضايا اجتماعية وتربوية وتجار انسانية يحاول السيد نور الدين تقديميا بقالبو الفني الخاص .لكنو يحرص

في معالجتو عمى العودة الى الينابيع األصمية لثقافتو المبنية عمى القيم الدينية بما تتضمنو من أخالقيات.

وأضاف :صحيح أن الكاتب ال يعود الى استشيادات من النص الديني ليثبت ىذه القيم وىذا ىو حال الكتاب بمجممو ،فيو لم
يعتمد المنيج المتعارف في االستدالل بمصادر ومراجع ألنو ال ينحو بيذا المنحى ،فيو يعتمد المقاربة األدبية عمى شكل
رسائل انشاىا المؤلف لتعبر عن وجدانو ال ليحاول تقيم بحث عممي لو مقدماتو واشكالياتو ومنيجو وبالتالي نتائجو

واستخالصاتو .من ىنا ال يمكن محاكمة النص اال باعتباره نصا أدبيا وجدانيا يتضمن حكما ودروسا في الحياة ،وان كنت

أفضل لو عمد الكاتب الى تبيان مناسبة كل رسالة وتارخيا وأظير لنا من ىم أشخاص النص.

واستطرد قائال :تكر سبحة الكالم لمعالجة قضايا تيم المجتمعن ومن بينيا مواضع الخمل ،وفي مقدميا أزمة التواصل بين
المكونات االجتماعية داخل السرة أو الجماعة ،وىو ينسجم ىنا مع موقف الكاتب االعالمي ،ألن منشأ االعالم ىو التواصل،
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وعمم االتصال قائم عمى ركائز ثالث مرسل ورسمة ومتمقي .الرسالة ىي تمك األفكار التي يعبر عنيا الكتاب والمتمقي ىو كل

قادر عى فتح قمبو عمى الكالم النابع من الوجدان.

واعتبر فضل اهلل أن الكتاب بين دفتيو قضايا شتى أدبية واتماعية وتربوية ،ويدخل في دقائق الحياة اليومية لمفرد واالسرة

واالصدقاء وما يعتري ىذه القضايا من إشكاليات ،وما يواجو ىذه الحياة من مشكالت ،تتطمب مقاربة حموليا العودة إلى

االصول التربوية المستندة الى القيم االخالقية ،وىذه من مسؤولية المجتمع بدءا" من االسرة إلى المجتمع االىمي وصوال" إلى

الدولة ومؤسساتيا.

وختم بالقول :نرى اليوم الحاجة ممحة إلى منظومة القيم التي ينادي بيا الكتاب بخاصة في ظل تفشي ظواىر تربوية وثقافية
وفكرية أبعد ما يكون عن ىذه القيم ،وىي ظواىر تيدد بنيان المجتمع وأحد مظاىرىا الفجة رفض اآلخر وتكفيره ،واالدعاء أن

المنشأ ،ىو ثقافي وديني وفي ذلك أسوأ تشويو لمفيوم الثقافة ،ولصورة الدين الناصعة.
فانوس 
استيل فانوس كالمو بالقول :تبدأ رؤى من القمب من خبرة أستاذ تربوي أمضى العمر في تعميم الناشئة وتربيتيا ،ىو السيد
يوسف نور الدين؛ وتنطمق إلى الوجود  ،عبر الكممة ،بإيعاز من عالم في الوجود اإلنساني ومسارات روحانياتو ،ىو المرجع
الكبير السيد محمد حسين فضل اهلل (رض) .وىنا يمتقي ،في ىذه الرؤى أصالن عظيمان؛ يتمثل أحدىما في الخبرة التربوية

ويتجمى ثانييما قي صفاء الرؤية اإلنسانية.
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وأضاف :تنيض رؤى نور الدين  ،كما يذكر في مقدمة عممو ،من جماليات اجتماعية مجبولة بالذات ومميئة باإلحساس
وطافحة بالمشاعر؛ وتتمظير كتابة ،وأيضا" وفاق لما يقولو صاحبيا ،بأجمل ما تمكن من التقاطو من كممات وأفضل ما

استطاع إمساك ىذه الكممات بو من بالغة ...يدعو السيد نور الدين إلى محبة الوجود ،بكل ما فيو وتتجمى ىذه الدعوة

بمحبة خالق الكون وما خمق ،وزرع المحبة بين ناس ىذا الكون فعل عطاء وفرح إغناء وبمسم معاناة ...الدنيا في "الرؤى"

عطاء واع يحقق أمانة الخالق في خمقو ،ويؤكد أن الناس أىل لمخير ،حتى وان سعوا إلى جفاء معو؛ إذ لن يمكن لما ىو
خير إال أن ينتج عنو الخير وان طالت بو العيود ونأت المسافات .ىنا يقدم السيد نور الدين التواصل عبر المحبة المعطاء
مفتاح طيبة مجتمعية باتت كبريتا" أحمر ،في مجتمع متيالك عمى الكسب األناني.

وختم بالقول :ىي رؤى من القمب السيد يوسف نور الدين جيد صاحبيا في إبرازىا وعمل ما قدر عميو لحسن توجيييا وصاغ
ما استمبتو ذائقتو الجمالية لتبميغيا .ىي رؤى من خبير تعميم وتربية منطمق بتشجيع من عالم عالمة مفضال فيل تراه أصاب

في ما نيد إليو من رؤاه وىل تراه وفي نفسو بما وعدىا بو قبل أن يعد متمقيو؟


نورالدين 
وتحدث في الختام المؤلف قائال :صفحات كتابي كانت عبارة عن كتابات تتناول حوادث متناثرة في الزمن ،ومنت ّقمة في
ٍ
التأمل واالستعبار .لذا لم أجد ليا من جام ٍع
المكان .وقد كانت
ً
انعكاسا لتجارب ذاتية ،وتجارب اآلخرين في أجواء من ّ
وتنضم إلى
جامعا ،ليا عنوان واحد،
فر
موح ًدا ،أو ِس ًا
كتابا ّ
يجمعيا ،أو رابط يربطيا .ولم يخطر في البال بدايةً أن تكون ً
ً
ّ
ٍ
أفكار ورؤى
المتنوع ،وما يرد فييا من
وتأممت في مجموعيا
بعضيا البعض بين دفّتينّ .إال ّأني عندما جمعت صفحاتيّ ،
ّ
متحركة في دروب المجتمع ،ومن مشاعر منطمقة من نفوس تائقة لمحياة،
إنسانية
وتطمّعات ووجيات نظر ،وما يتجمّى من
ّ
ّ
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شعرت ّأنو ليس من الترف ،وليس من الذاتية ،أن أسعى ألن يكون ك ّل ذلك في كتاب ،بل من الفرض والواجب أن تُحفظ
ُ
قدم بطريقة سيمة االطّالع والتناول.
وتُ ّ
وبعضا
شيئا من معاناتو،
يتسنى لمن يقرأه أو يطالع مقاالتو أن يرى فييا ً
وأضاف :لذلك كان اليدف األساس من كتابي أن ّ
ً
من تجاربو ،فيعيش فيض مشاعره في الحياة ،وعبق عواطفو في دروب الواقع .وليعاين في مفترقات الطرق ،وعند تعقيدات
المؤدي إلى االنزالق إلى كثير من المشكالت ،سواء كان ذلك في األسرة الواحدة ،أو في بيئات العمل ،أو
األمور ،االنفعال
ّ

تأمالتو،
في أي دائرة من دوائر المجتمع .كما كان إلى جانب ذلك ،في ىدفي من الكتاب ،أن يعيش القارئ معي في ّ
ليكتشف جمال النفس في اآلخرين ،وقدرة العواطف والمشاعر والبوح بيا عمى الوصول إلى قموبيم وأعماق داخميم.

أردت حفظيا
اقعية،
ُ
لقد كانت صفحات كتابي عبارة عن مذ ّكرات النطباعات اجتماعية ،أو لحظات من الوجد في حوادث و ّ
آمال أن يجد فييا ما ِ
مت من الفائدة،
فوحدتيا بعنوان واحد ،وربطتيا بغالف جامعً ،
أم ُ
وايصاليا إلى القارئ والقارئة الكريمينّ ،
طياتيا ما رغبت من األنس والمتعة.
وأن يعيش بين ّ
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ندوةحولكتاب"الصفقاتالعمومية:ثغراتوضوابط"لألستاذةهدىصابر
وفي اطار نشاطات دار سائر المشرق ليذا العام ،نظمت ندوة حول كتاب " الصفقات العمومية :ثغرات وضوابط" لألستاذة
ىدى صابر شارك فييا النائب ابراىيم كنعان ،األستاذ زياد الحايك ،األستاذ زياد يونس وأدارىا األستاذ عبدو مدلج وحضرىا

حشد من الميتمين.
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مدلج 
وبدوره إعتبر عبدو مدلج أنو ال يمكن قراءة ىذا الكتاب الشيق دون اإللتفات إلى ما يجري في الساحات النابضة في بيروت،
إذ يشرح الكتاب آليات قانونية لما يستنزف الكثير من المال العام ،وىو الصفقات العمومية .وذكر ما ورد في الكتاب عن

قاعدة الصفقات العمومية ،ليقول من بعدىا إنو يجب أن يتمكن كل لبناني ،وفق مبدأ الشفافية وحق الحصول عمى

المعمومات ،أن يعرف ما يجري من مشاريع وكيف تعطى وتنفذ .فالشفافية ىي أساس المحاسبة؛ والمحاسبة ىي أساس

الدمقراطية وشرط لبناء المؤسسات .وختم بدعوة كل مواطن لفعل ما بوسعو كي يكون ناشطاً في بناء وطن يحترم مسؤولوه
القوانين.
كنعان 
وجو كنعان تحية الى الكاتبة ،مثنيا عمى جيدىا في إيجاد الحمول في تطوير واصالح القوانين ،وخاصة القانون الذي نعمل
عميو اآلن فيما يتعمق بالموازنة ،مضيفا الى أ ن الصفقات العمومية واإللتزام الكامل بتنظيميا والرقابة الذي يفرضيا القانون

عمى المجان التابعة لمدول (نظام لمصفقات العمومية) وىو من أجل المحافظة عمى المال العام واألىم ىو أن نعرف كيف يتم
اإلنفاق؟ ،وىذا األمر يحتاج الى موازنة ،حسابات مالية...
واعتبر أن كل المجالس التي تنفق  01أضعاف ىي خارج الرقابة التي تتكمم عنيا ىدى صابر في كتابيا ،إن الرقابة المؤخرة

التي يمارسيا ديوان المحاسبة ىي وقف التنفيذ ،أن القانون الجديد في المجمس النيابي والذي نناقشو والذي يخضع لمرقابة
ولكنو غير كافي ...ان ديوان المحاسبة منذ عشرين سنة يرفض المحاسبة لإلدارات العامة ،أما في الدول األخرى نرى إن
المحاسبة تتم من كل أسبوع وفي أقصى حد كل شير ...المحاسبة العمومية تحدد الموازنة إلن في المحاسبة ىناك  021بند

 01منيا تتعمق بالموازنة (قانون السير ،الجامعة المبنانية.)..،
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وأشار الى أن الكتاب يطرح عدة تساؤالت منيا :ما ىي الثغرات والحمول المقترحة في القانون الجديد الذي يتم مناقشتو في
المجمس النيابي والمحال من الحكومة ،إن نظام المناقصات السابق يحدد لجان التقييم وصالحياتو ،في التشريع الحالي ال
يوجد أحكام خاصة في تقديم الشكاوى (الموردين والمتعيدين) والنصوص غير واضحة ويجب أن تكون تنص عمى آليات

محددة.

وختم بالقول ان ثقافة اإللتزام واحترام القوانين ىي أىم بكثير من سن القوانين.
يونس 
ركز يونس في مداخمتو عمى بعض الحقائق المستخمصة من تجربتو في القطاع الخاص ،ومنيا أن وجود القوانين التي ترعى

يدعي الديمقراطية والحرية والشفافية ،كما أن مناقشة القوانين من أجل
اجراء الصفقات العمومية ىو أمر بدييي في بمد ّ
تطويرىا لتتالءم أكثر من تطور قطاع االعمال واالقتصاد عموما ،أمر ضروري .ولكن األولوية بالنسبة لمبنان ىي في تطبيق

القوانين المرعية والموجودة فعال .فال تمغى المناقصات بقرار سياسي ،وال تمنح التمزيمات كحصص طائفية .فالقطاع الخاص
ال يستطيع اداء دوره في نيضة االقتصاد المبناني اذا لم يتوفر القرار السياسي الذي يؤمن الحماية والمواكبة القانونية .
وأضاف :ان الخصخصة ىي خيار يتعمق بالفمسفة االقتصادية لمبنان وبسياساتو العامة ،ونحن نعتقد ان البحث فيو حاليا
عبثي وال جدوى منو ...ان االولوية اليوم ىي لمحفاظ عمى المرافق العامة ،وقبل الحديث عن مستقبميا ينبغي الحرص عمى

ديمومتيا واستم ارريتيا ....من ابرز االمثمة عمى ذلك قطاع الكيرباء ،ىذا المرفق الحيوي الذي يعاني مشكالت جمة أوقعتو
في عجز دائم  ،وىو يكبد الخزينة حوالى ممياري دوالر دوالر سنويا  ،كخسائر مباشرة.
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وختم بالنقطة الخامسة في أن التجربة اثبتت في مرفق الكيرباء نجاح القطاع الخاص الذي نمثمو في تحسين االمور ووقف

االنييار ،وقد اثبت مشروع مقدمي الخدمات انو قادر مثال عمى زيادة مداخيل كيرباء لبنان بنسبة  01في المئة خالل سنتين.
ىذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب ان تكون نموذجا لمتعميم لمحفاظ عمى المرافق العامة ومنعيا من االنييار،

ومن ثم العمل عمى تطويرىا وتحسينيا .
حايك 

ٍ
اطي ر ٍ
حب لمفساد ،قاربتو بكل موضوعية ومينية،
نصاً اكاديمياً عن
مجال تكنقر ٍّ
اعتبر بداية أنو ارتأت ىدى صابر أن تكتب ّ
ِ
الضعف في ىذا اإلطار .....دخمت االستاذة
فوصفت لنا اإلطار القانوني والعممي لمصفقات العمومية
وتبي َن لنا نقاطَ
َ
لتعود ّ
لتفند أطر ودقائق المناقصة العمومية والمناقصة المحصورة واستدراج العروض واالتفاق بالتراضي
صابر في التفاصيل ّ
وصفقات الخدمات التقنية والصفقات بموجب بيان او فاتورة والصفقات غب الطمب...

وأشار الى أنو حين ينظر القارئ العارف الى ما جاء في كتاب ىدى صابر من مشاكل ومقترحات ،يرى من خالليا مباشرةً
حجم الفساد الشائع والذي يدفع ثمنو المواطن العادي من حيث ال يدري ...وألن الوضع ىو عمى ىذا المستوى من الخطورة،
تمت
كنت ّ
تمنيت لو أن األستاذة صابر كانت قد أرفقت ما ّ
تطرقت إليو من مشاكل بأمثمة صريحة عن بعض الصفقات التي ّ
في العقد الماضي والتي اعترتيا ىذه الشوائب ،فتتضح الصورة لمقارئ الغير عارف بما يجري في كواليس السمطة من
يت ،ولكني أعرف
صفقات يزّينيا السياسيون بالصبغة العمومية في النيار ليعودوا فيتناولوىا طبقاً خاصاً في الميل ...كنت ّ
تمن ُ
القراء مع األمثمة وينسوا
مخاطر ذلك من جية وحرص ىدى صابر عمى موضوعية ما تقدمو لنا من جية أخرى ،فال يتفاعل ّ

األىم...
المبدأ الذي ىو العبرة
ّ
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وتناول من بين اقتراحات األستاذة صابر موضوعين فسمط الضوء عمييم معطيا األمثمة الممموسة ،خاصةً وانيما الموضوعين
الذين ترتكز عمييما مبادرة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي ما زال يجاىد في سبيل إق ارره منذ أن

طرحتو لممرة األولى في العام  ،211٢الموضوع األول ىو سمطة الوزير المطمقة ،فمموزير في لبنان من بعد اتفاق الطائف
سمطة تفوق سمطة رئيس الجميورية .أما الموضوع الثاني ،فيو ما تشير اليو االستاذة صابر بأن "من يتولى وضع دفاتر
الشروط الخاصة في كل إدارة ىم موظفون ال يتمتعون في أكثر األحيان بالخبرات الالزمة ..فيؤدي ذلك الى وضع دفاتر

جمة في مراحل التمزيم والتنفيذ.
شروط منقوصة أو غير واضحة" ،وىو وضع ينتج عنو مشاكل ّ
نستمر عمى ىذا المنوال؟! ومتى سيصحى المواطن المبناني الى أىمية السياسة االقتصادية
وختم بالتساؤل :الى متى
ّ
واالجتماعية والى أىمية اإلصالح ليس بالشعارات فقط ولكن بالتطبيق والتدقيق ولو المم ّل!
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نشاطات Beirut Digital Space
ولممرة األولى في تاري 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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تجدونربطاالصور 


رٍسٌ زَُداُ
ػثدو ٍدىح
فرذ دغٌُ
ّاهد اىسيثٍ
فىاز طراتيطٍ

دار اىفاراتٍ
دَىاُ " ّشىج اىؼصُاُ "
دار ضائر اىَشرق
" إّرفضىا مٍ ال ذفقدوا مراٍرنٌ "
دار اىؼرتُح ىيؼيىً ّاشروُ
صَد األوردج
دار اىفاراتٍ
دَىاُ " أتؼد ٍِ وزدذٍ "
اإلخرَاػُح واىطيطح اىطُاضُح اىطثقاخ " دار اىطاقٍ
" فٍ ىثْاُ

دُّازاد اىطؼدٌ
د .زطُِ ػثُد واىؼَُد د.
صاىر طيُص

اىثُضح اىطىداء و هروب ػصفىر
اىقاّىُ اىدضرىرٌ اىؼاً

اىشاػر غازٌ ػُطً

دار غىاَاخ
أػَاه اىشاػر غازٌ ػُطً
خَؼُح اىَؼارف االضالٍُح
اىثقافُح
اىْاصر
" اىصفقاخ اىؼَىٍُح :ثغراخ وضىاتظ " دار ضائر اىَشرق
ٍهاراخ اىرىاصو وأضاىُة اإلقْاع فٍ دار اىؼرتُح ىيؼيىً ّاشروُ
فِ ضُازح األفنار تُِ اىؼقىه

اىشُخ ٍىضً األضدٌ
هدي صاتر
ٍها ٍُْر فرسح

دار أصاىح
دار اىَْهو
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فيمايمينشاطاتوبرنامجتواقيعيومالثالثاءالموافقفيه8كانوناالول 5702
 4:306:00

ٍْاقشح مراب "ثىرج مىردضراُ
وٍرغُراخ اىؼصر"

د .زثُة أفراً ،أ .زْاُ ػثَاُ،
إدارج خَاه دٍيح

 6:007:30

ذنرٌَ خَؼُح فرذ اىؼطاء

أٍ .ارك طرتُه اىسيى  -أ .ضاٍٍ
شُْؼٍ  -شهاداخ :أ .اَيٍ
اىْادٌ اىثقافٍ اىؼرتٍ
صافٍ  -أ .اَفىُ خىرٌ -
ذقدٌَ أ .راُّا اىسػررٌ

6:007:00
7:309:00
7:008:30

ضَُرج ػاصٍ

 7:309:00

ّدوج تؼْىاُ "ٍسَد مو ٍا فُل ػظٌُ"

اىشُخ اىدمرىر خَُو زيُة

ّدوج زىه مراب "ػدش
ومافُار"ىيناذثح ّدالء زَادج

دٍُْ.ر تشىر ،د .شىقٍ
اىدوَهٍ ،دٍ .هً زراقظ ادارج
ػسج ضيَُاُ
دٍ .سَد ػيٍ شَص اىدَِ  -أ.
اضنْدر زثش  -اىشاػر ػَر
شثيٍ  -دٍ .سَد زطُِ تسٌ

ّدوج زىه مراب "دً أتُض" ضد
ٍساوراخ فٍ اىشؼرأخراها اضنْدر
زثش
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دار ضائر اىَشرق

خَؼُح اىَشارَغ
اىدار اىؼرتُح ىيؼيىً
ّاشروُ
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التواقيع 
3:00-5:00
4:30-6:00
5:00
6:00
5:00-7:00
6:00-8:00
6:00-8:00
6:00-9:00
6:00-9:00
7:00-9:00

ػنازج فٍ اىؼُد
" وقاصح إٍُيٍ ّصر هللا روائُح "
اإلػالً واىؼىىَح واىدََقراطُاخ
ال  ...ذؼٍْ ال
ػدش ومافُار
ٍىاقد تُروخ
اىفُطثىك وذشنُو اىؼالقاخ
االخرَاػُح
قيٌ رصاص
" تارَص مَا َراها اىؼرب "
ٍْثر ذسىالخ

د.ضْا اىساج
دٍ .سَد دتىق
َقظاُ اىرقٍ
دافُد شؼُِْ

دار أصاىح
دار اىفاراتٍ
دار اىرَص

ّدالء زَادج
ٍسَد تاقر ػىدج

دار اىؼرتُح ىيؼيىً
ّاشروُ
دار اىَسدح اىثُضاء

وفاء زطُظ
غطاُ اىدَرٌ
د .فُصو خيىه
ٍْصىر ػازار

اىْادٌ اىثقافٍ اىؼرتٍ
دار غىاَاخ
دار اىفاراتٍ
اىْادٌ اىثقافٍ اىؼرتٍ
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