األول،5802
80كانون 
الثالثاء، 



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

ندوةحولكتاب"عمىوقعالكعبالعالي"لفرحعيسى
وفي اطار فعاليات اليوم الحادي عشر ،نظمت دار النيار ندوة حول كتاب "عمى وقع الكعب العالي" لفرح عيسى ،شارك فييا

الدكتورة مصطفى الحموة ،الدكتورة نبال أميوني وأدارتيا االعالمية ريتا بريدي في حضور حشد من الميتمين والمثقفين.

Page 1

األول،5802
80كانون 
الثالثاء، 



بريدي 
واستيمت بريدي الندوة بالقول :جمست تشرب القيوة .تنظر الى روعة األشياء بفرح ...الى أن بدأت تتأمل عاصفة أفكارىا

ضجة حروف وكممات ..فسكتت...أغمضت العيون...أخذت القمم وبدأت تنثر عمى الورق حبيا ،كبريائيا ،نسيانيا ..إلى أن
أنبتت من صمتيا ورود كثيرة لتدق أبوابنا بصدق أنثى تفيض مشاعرىا ،أحاسيسيا ،حزنيا وسعادتيا بنصوص إمتزج فييا

حبر القمم مع كل بسمة ومع كل دمعة مع كل غصة ومع كل فرحة.
الحموة 

وتحدث الحموة في بداية مداخمتو بالقول :وكأننا بوقع الكعب العالي قرع أجراس ،تنبو فرحاً ،فتستفيق من دعة وسكينة! تنحل

تتخير عنوان بواكيرىا
عقدة لسانيا ،ولتغدو راىناً في الصميم المشيد الثقافي ،وأضاف متساءال :ىل خطر لفرح عيسى ،وىي ّ
أن تظفر بالمعنى األنثوي الثاني ،أم أنيا طمعت في اإلحاطة بالمعنيين كمييما؟! وكيفما دارت المسألة وميما يكن القصد،

فإن صاحبة البواكير /الخواطر ،تروح بنا عبر ستة وستين نصاً ،الى فضاءات ممؤىا كعوب األقدام ،فتعزف سمفونية تحكي

جوانب من مسيرة حياتيا ،ولنكون بإزاء تأمالت ومواقف وتحديات ....ىي مسيرة حياة أنثى تخترق جدران الصمت ،فكان ليا

أن توقّع ،بكعوب القمب ،رسائل مبمولة بعبرات وتشي بعبر.
واعتبر أن في ىذا الديوان – إذا جازت التسمية – تبدو لنا صاحبتو عمى حظ كبير من العنفوان ،وكأننا بكعبيا العالي – في

العديد من النصوص – يقول بمغة العامة -وعذ اًر مما يقول" ،عمى رجمي!" و "روحوا بمطوا البحر!" .فيي ،أي فرح – والقول

ليا -طميقة أحالميا ال أسيرتيا" .وىي المكابرة التي تعمن عدم إشتياقيا الى المحبوب بشخصو ،بل تفصح عن إشتياقيا
باإلشتياق ،كمعنى مجرد مطمق ":فأنا ال أىواك بل أىوى إشتياقك " وىي في ذلك ،وعبر فمسفتيا الخاصة ،تيوى الفكرة وال
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تيوى حامميا ...شأني  ،في ما كتبت وما فيمت ،كعصفور ينيل من نبع فرح بعض قطرات ماء ،ويبقى أن نعود الى النبع،
ننيل منو ما يروي عطشنا من شعر جاء في لبوس خواطر ،وذلك في زمن الالشعر والالاستشعار.

وختم بالقول :وآخر قولي ل "فرح" بكعبك العالي ،وما بعده من إبداعات قممك،تثبتين ،يوماً بعد يوم ،أنك قطعت شوطاً بعيداً
في عالم الكتابة ،وتبقى أشواط دونيا أشواط ،فالكتابة بحر بال ضفاف ،وال تدرك أمده واآلفاق ميما أوتينا من قوة إبصار ومن

عمق بصيرة.
أميوني 
تسمي طفميا البكر بجزء مما تعتميو المرأة لتخطو
واعتبر أميوني بدورىا أنو لكم من الجرأة أتت في نفس الكاتبة أن ّ
األرض ...وليس بصدفة أن يكون ىذا العنوان ممتصقاً بما يخص األنثى دون سواىا ،فالبدء من إمرأة أنثى .في ىذا الكتاب
تشرق إمرأة تخاف عمى حبيبيا وتضعو حول عنقيا ايقونة ال يمسيا أحد ألنو يشبو الحب ويذوب فيو مثل قطعة الجميد.

إنيا فرح التي كتبت بعد أن حدتّيا الحبيب " في عز الميل" ولقبيا بالشاعرة ووضع نقطة بعدىا....
وأضافت :ىذه ىي شياطين فرح إبراىيم عيسى التي كتبتيا في نصوص أدخمتنا الى حيرة فمسفية تارة ،وأراحت فكرنا تارة
أخرى في جمل سيمة وصمت الى حد السذاجة العفوية ،مثميا مثل الحياة التي تشدنا الى أعماقيا وأسرارىا حيناً ،وتطفو بنا

عمى وجو السخرية المستيزئة بسطحية العيش حيناً آخر ...ىذه ىي فرح عيسى الصادقة في كتابتيا ،ىذه ىي صديقتي التي

حد قوليا ،لتصبح أماً تمد حروفاً تدغدغ بيا كل شعور إنساني،
لم تكتب " عمى وقع الكعب العالي" فحسب ،بل ولدتو عمى ّ
متحدن في أخوة الروح المطمقة.
لتكون ىي النحن ونصبح النحن ىي،
ّ
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عيسى 
وفي الختام ،تحدثت المؤلفة عيسى قائمة :بيروت اليوم ليست ست الدنيا! ىي سيدىا الذي يحتضن عمى وقع الكعب العالي
في ذراعيو ويداعب صفحاتو كخصالت شعر أنثى وال يعرف إن كانت طفمتو أم حبيبتو ...اليوم بيروت الثقافة والعنفوان
والكرامة  ،زجاج شفاف ،تنظر فيو أحرف الكتاب وتحاول أن تختبر جماليا وىي تعمم أن الحبر األسود يالئميا ويزيدىا أناقة

في عيني المحبوب .ىذه حالتي في بيروت اليوم.

وأضافت :لطالما تساءلت إن كانت الكتابة حكرا" عمى طائفة الكتاب ،وان كان فعل الكتابة يحتاج إلى شخص أو حدث ييز
أغصان الوجدان ،ليتساقط الكالم عمى الورق .أما اليوم فأدرك أن لوقع الكعب العالي وقع الدم الذي يجري في عروق كاتبتو
فأنا أغط ريشتي بأحاسيسي لتسيل الحروف عمى الورق فال أستغربن إن ظير قياس ضغط الدم عمى شرايين األسطر

والنصوص .وبذلك يكون ولدي البكر ..يشبو والدتو إلى حد النبض والدم.
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تكريمجمعيةفرحالعطاء 
وفي اطار نشاطات العام  ،95أقام النادي الثقافي العربي تكريما لجمعية فرح العطاء شارك فيو األستاذ مارك طربيو الحمو

عن الجمعية وقدم األستاذ سامي شنيعي ،شيادة عن الجمعية وقدمت الحفل األستاذة رانيا الزعتري في حضور حشد من
الميتمين والمثقفين.
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الزعتري 
استيمت الزعتري كممتيا بالتعريف بجمعية فرح العطاء التي تأسست منذ عام  ،5599ومن حينيا وىي تعمل في عمق

المجتمع المبناني عمى التضامن والتواصل والسمم األىمي الثابت إلقامة روابط بين جميع المبنانيين .إيماناً منيا برسالتيا

السامية ورؤيتيا التي تؤكد بأن لبنان ،بفضل موقعو الجغرافي وتنوعو الثقافي والديني يجب أن يصبح رسالة سالم لمعالم.
سعت جاىدة لجمع شمل العائمة المبنانية عمى أسس التسامح واإلحترام .كما دخمت السجون وقامت بترميميا إحتراماً لكرامة

السجين.

وأضافت :إىتمت بالمدارس الرسمية في القرى النائية ،عمدت الى مساعدة األىالي الذين تضرروا في اإلنفجارات وكما الى
ترميم وتحسين المناطق المنسية .بنت ثقتيا مع كل األطراف المتخاصمة وقد نجحت في تنظيم مخيمات لالطفال ىدفيا نشر
السالم والمحبة من أجل وطن سيد حر ومستقل .وحتى يومنا ىذا ،ال زالت تعتبر إحدى ركائز أي حراك مدني أو أي تحرك

بيئي إجتماعي يرتكز عمى التطوع واشراك المجتمع المحمي .من لبنان الى مختمف إنحاء العالم إنتشرت فروعيا ،فممنجاحات
أناس يقدرون معناه ،ولإلبداع أناس يحصدونو ،فيي أىل لمشكر والتقدير.
الحمو 
قدم الحمو عرضا بصريا لمتعريف بالجمعية وانجازاتيا ،مشي ار الى أن عالقة قديمة تربط بين الجمعية ومعرض الكتاب...

فالجمعية ال سياسية وال طائفية وال حكومية ،فيي قائمة عمى المحبة والتسامح واإلحترام وأعضاءىا جميعاً متطوعين.

تعمم المين ،اضافة الى أعمال الترميم التي جرت في باب
وتطرق الى بعض نشاطاتيا التي تقوم عمى تدريب األطفال عمى ّ
التبانة وتم خالليا انجاز  07مبنى مدارس رسمية وأبنية قديمة أو ميددة بالسقوط ,..وبعد اإلنفجار الذي إستيدف المواء وسام
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الحسن كان ىناك  5077متطوع قاموا بترميم المباني المتضررة ونفذت الجمعية وعدىا باعادة الجميع الى بيوتيم وىذا ما

حدث (تمكنت الجمعية من تجميع  907ألف دوالر أميركي لعممية الترميم ىذه بالرغم من أن الدولة أقرت بانيا تحتاج الى
 50مميون دوالر أميركي) .كما ان الجمعية وألجل روح التضامن مع كل أبناء الوطن قامت بترميم أحد المباني المتضررة في
محمة الرويس بعد االنفجار الذي استيدفيا آنذاك.

بعدىا تحدث شعنيني ليعطي شيادة حية عن كيفية تعرفو الى الجمعية وأىدافيا وبداية العمل معيا في ترميم األبنية بعد

انفجار ساسين والى اليوم.

وفي الختام ،قدم رئيس النادي الثقافي العربي سميح البابا درعا تقديرية الى جمعية فرح العطاء.
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محاضرةبعنوان"محمدكلمافيكعظيم" 
وفي اطار فعاليات اليوم الحادي عشر من المعرض ال ،95نظمت دار المشاريع محاضرة بعنوان "محمد كل ما فيك عظيم"
ألقاىا الشيخ الدكتور جميل حميم في حضور حشد من الميتمين .
واعتبر المحاضر أن مناسبة المحاضرة أتت عمى ابواب شير ربيع األول وىو ذكرى والدة الرسول األكرم ،فكانت ىذه
المحاضرة توطئة لتذكر بشمائل النبي وصفاتو وفضائل النبي التي نحن بحاجة لمتمسك فييا واإلقتداء بالنبي محمد كما بكل

األنبياء كونيم جميعا" دعوا الى الفضائل وحسن الخمق ومحبة جميع الناس وحتى نبين عمى سماحة دين اإلسالم ومحبتو.
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ندوةحولكتاب"عدسوكافيار"لمكاتبةنجالءحمادة
وفي اطار نشاطات المعرض ليذا العام ،نظمت الدار العربية لمعموم ناشرون ندوة حول كتاب "عدس وكافيار"لمكاتبة نجالء
حمادة شارك فييا الدكتور منير بشور ،الدكتور شوقي الدوييي ،الدكتورة ميى زراقط وأدارتيا عزة سميمان في حضور حشد
من الميتمين والمثقفين.
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سميمان 
استيمت سميمان الندوة بالقول :كانت المواطنة ىاجسيا ،ألن الوطن ىو القضية .وبين العدس والكافيار ،نساء متعددة
االنتماءات ،موحدة المعاناة ،تبقى ىذه المواطنة المعيار األساسسي لمعدالة االجتماعية .المواطنة المتمثمة بعالقة اإلنسان
بالمؤسسات والقوانين بما يعرف بالدولة ،وكم ىي غائبة عندما قامت نجال حمادة بتوثيق ىذه السير النسائية .ىذه المواطنة

التي تبدأ بالجنسية وال تنتيي بالحياة الكريمة ببيئة نظيفة .فكيف إن كانت اليجرة القسرية ألسباب أمنية أو اقتصادية أو

االفتقاد إلى أدنى مقومات األمن االنساني في وطن يصر أبناؤه عمى ىذا الرابط رغم إصرار المتربصين بمؤسساتو عمى
قطعو.
واضافت :تركت الحرب مأساتيا عمى المجتمع المبناني وكانت الخيط الظاىر والباطن الذي جمع األسر والسير في الكتاب،

كما طبعت ذاكرتنا الفردية كما الذاكرة الجماعية في ألمنا وادراكنا .لم تمتزم نجال حمادة بما يثيره اإلعالم الممنيج من قضايا
نسائية كفئة ميمشة ،بل بحثت عن القضايا الميمشة والمرأة الميمشة في حياتيا وطبيعتيا وواقعيا .ىذه القضايا التي انتيت

بألم أو نجاحات أو فرح أو إخفاق عكست ظمما عاما تعيشو ىذه البطالت أو عائالتين.

وختمت بالقول :لم ينس الكتاب الواقع الفمسطيني ،ربما ألنيا القضية التي تممكت ىواجسنا وربما ألننا لن نستطيع فصل
توثيق التاريخ الشفوي بين المجتمعين المبناني والفمسطيني بعد نكبة طرحت ظالليا عمى البيئتين ما أنتج معاناة ما كانت

لتنتيي في ظل واقع سياسي عام في العالم العربي والمجتمع الدولي .
بشور 

وقال بشور :ىذا الكتاب ،عدس وكافيار ،حكاية سير لثالثين إمرأة تمثّل كل منين بؤرة مضيئة تخترق شفاف القمب والروح

وتجسد الحياة كفمسفة والفمسفة كحياة .إنو كتاب مضيئ ،يشع بقوة في ثالثين بؤرة من الضوء ويتوىج بكل ما في الحياة من
ّ

Page 10

األول،5802
80كانون 
الثالثاء، 



جمال ومآسي بين الوالدة والموت وىو ليس كتاباً في الفمسفة ولكنو يجسد الفمسفة ويتقمصيا في حياة ثالثين إمرأة معروضة

في ىذه السيرة ،بشغف وميارة وميارة وحنان وفيم.

وأضاف :ولمكتاب خالصة أو خاتمة أيضاً في النياية تعود إلستجماع الخيوط وربطيا بعضيا ببعض ،خاصة بالسؤال الذي
أثارتو في المقدمة حول التمييز في دراسة النساء بين طريقة الفالسفة والعمماء من جية وطريقة األدباء والفنانين من جية

المين الطيع الصادق النابض بالمعنى
ثانية ،كما وضعت المؤلفة لكل من األصناف الخمسة من النساء .أن أثير األسموب ّ
وبالفيم والتعاطف والمحبة لكل النساء التي تضميم نجال بين دفتّي كتابيا  .ىذا األسموب الذي يجسد عمى ما أتصور
انحيازىا الى السموب األدبي الذي تشير اليو في المقدمة عندما تتحدث عن التفاوت بين النظريات (العممية) لمنساء وتصوير

األدب لين
زراقط 

أشارت زراقط الى أمران لفتا انتباىيا وىما :األمر األول ،ىو أىمية التاريخ الشفوي عمى لسان المرأة ،ألنو يعيد ليا دورىا

الذي لم يدونو المؤرخون .وقد يكون المثل األبرز في الكتاب ،دور المرأة المبنانية المياجرة .قمة منا تعرف الدور الذي لعبتو
المرأة المبنانية في ىذا المجال وتأتي سير خمس نساء لتؤكد عمى الموقع األساسي لممرأة ،شريكة الرجل في تأسيس األعمال

وابتكار األفكار الجديدة ،عمى حساب البقاء مع األطفال الذين كانوا يرسمون الى المدارس الداخمية في لبنان.

وأضافت :أما األمر الثاني ،فيو شخصي بعض الشيء .فقد كنت كمما انتقمت من قصة إلى أخرى في قصص النساء،

اتذكر مشيدا" من مسمسل تمفزيوني سوري اسمو الفصول األربعة ...بقي ىذا المشيد يمح عمي ،قصة بعد قصة وعندما
اكتممت السير الثالثون وجدتني أسأل نفسي :حسنا" ،وأي رجل يقبع إذا" في ذاكرة النساء؟ ىكذا أعدت قراءة الكتاب مجددا"،
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باحثة عن الرجال الذي مروا في حياة ثالثين امرأة ،لتيتز عندي صورة لم أشكك بيا يوما" ،عن موقع الرجل في حياة المرأة.
إذ يسمم الجميع بحضوره الطاغي عمى كل ما عداه في تفاصيل حياتيا ..لكنو يبدو غائبا" عن ذاكرتيا ..ال تستعيده إال

لضرو ارت السرد.
وقالت :تأتي الذاكرة الشفوية لمنسوة الواردة حكاياتين في ىذا الكتاب لتيز مسممة موقع الرجل في حياة المرأة.إذ ان العثور
عميو بين طيات بوحين ،ليس أمرا" سيال" ..وعندما يتحقق فيو ال يكون جميال" دائما".
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أجراهااسكندرحبش
ندوةحولكتاب"دمأبيض"ستمحاوراتفيالشعر 
وفي اطار محاضرات عموم االيزوتيريك ،نظمت دار األمير ندوة حول كتاب "دم أبيض" ست محاورات في الشعر أجراىا
اسكندر حبش شارك فييا الشاعر الدكتور محمد عمي شمس الدين ،الشاعر عمر شبمي ومدير عام دار األمير الدكتور محمد
حسين بزي وحضرىا حشد من الميتمين.
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شبمي 
استيل شبمي مداخمتو بوصف محمد عمي شمس الدين بأنو من أكثر الشعراء إثارة لمدىشة في المتمقي ،وىذه اإلثارة من أكثر
مراحل العممية الشعرية دقة ،إنو يتصرف بقارئو ،ويجبره عمى الذىاب معو من رؤيا دون أن يختل قصده ،ودون أن يدخل في

الضبابية المفتعمة التي تعتري ا لكثير من نصوص الشعر الحديث الالحديث الذي يمجأ الى الضبابية لمتغطية عمى العجز

الرؤيوي وتوىم التقاط الشعاع.

وذكر بعض العناصر التي تزدحم بو الشعرية المثيرة لمدىشة في شعر محمد عمي شمس الدين ،وأبرزىا كما رآىا من

معاشرتو شعره منذ مطمع السبعينات ومعاشرتو صديقا" وشاعرا" ورائدا" شعريا" بامتياز وىي :لعبة البديع في شعر محمد عمي

شمس الدين ففيو إشراقات صوفية ،والصوفية جمعت طباق األضداد لخمق الحال ،فالمدامة مدامة وليست مدامة ،وقد سكر
بيا قبمو ابن الفارض " من قبل أن يخمق الكرم".

اضافة الى اإلشراقات وأثرىا في شعره ،ووعيو التراث األدبي وعيا" إبداعيا"  ،لقد تسمقو بذكاء ليقف حيث وجد نفسو مغسوال"
من المحاكاة بأصالة تنتمي ألقاصي الحداثة وألقاصي التراث ،وىذا ال يأتي بو إال شاعر مقتدر متمكن من أدوات صياغتو

التي تقطع الصمة بالتراث ...وحين تق أر أعمال محمد شمس الدين الشعرية التي تضمنيا عمره الشعري تحس ازدحام المعارف
اإلنسانية فيما ىو أبعد من تراثنا العربي.

وأضاف :يكفي أن تكون جنوبيا"  ،بالمعنى الذي يعنيو الجنوب المبناني  ،روحيا" وثقافيا" ومعاناة وتاريخا" ومقاومة  ،وخارج
المفيوم الجغرافي لألرض الجنوبية التي ىي امتداد لكل وجع الذين كانت جغرافيتيم مسحوقة كإنسانيتيم ،أقول يكفي ذلك

لتكون مؤىال" لمدخول في حضرة الشعر ،بمنأى عن دراويش الحضرة ،فالجنوب حال أكثر من كونو جغرافية.
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وختم بالقول :محمد عمي شمس الدين شاعر رموز وأقنعة بامتياز والقناع ىو في حقيقتو رمز ال يفسره غير االلتباس المعنوي
الذي يجعل القناع يحكي لغة غير القناع ،ىو الشاعر في األخر وليس ىو األخر.
شمسالدين 
اشار شمس الدين الى أن الشعر عمى الرغم من أنو معطى تاريخي لو محطات وشواىد وبيئة ولغة  ...الخ ..أي بإختصار
لو تاريخ ،إال أنو في الوقت عينو معطى ميتاتاريخي مرتبط بالغامض والمجيول ...عمى إمتداد التاريخ ،كان مصطمح الشعر

قمقاً وغير مستقر وأحسب أن تاريخ القصيدة ىو تاريخ صراع حول القصيدة .قد نمطّف الموضوع قميالً .فنذكر أنو تاريخ
جواز حول القصيدة أو محاورة في القصيدة ولكنو بالفعل صراع شرس نشات حولو األفكار والمدارس النقدية.

وتطرق الى موضوع الندوة المحاورات الست التي أجراىا إسكندر حبش معو حول ست مجموعات شعرية صدرت عمى
التوالي ما بين عامي  3752 -5550ونشرت تباعاً في جريدة السفير المبنانية فقال أنيا تدور حول ىذا المصطمح القمق
بالذات سواء سمي بالشعر أو باسم معطاه الوحيد في المغة وىو القصيدة ولكن من خالل نصوص ىذه المجموعات .وأنا أرى

أنو تجاه قمق المصطمح فأنو أنسب الكممات لكي يكون موضوعاً لممحاورة.

وختم مداخمتو بالقول :ان إصطياد المحظة الشعرية كان جوىر المسألة  ...أو جوىر الشعري كإشكالية .وكنت أرى أحياناً أن

تعريف الشعر كتعريف اهلل أمر صعب بل مستحيل .لكن ذلك لم يمنع أن يسمك البشر طرقيم نحو اهلل .....كذلك في مسألة

القصيدة :القصيدة تقتات من القصيدة وتبقى جائعة .إن سمطة الكممات (الشعر) تنطوي عمى الكثير من التوىيم وعمى

المجازفة والسحر والمراىنة عمى الغيب ،إذ ال شعر بال متيافيزيك وال حياة بال شعر ىذا ىو جوىر المحاورات الست.
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فيما يمي سمسة من التواقيع شهدها معرض الكتاب العربي الدولي ال 29في يومه الحادي عشر الثالثاء

()5802/05/80–تجدونربطاالصور 


ّبٍو ػيً
عشوس
د.عْا اىذاد
دٍ .ذَذ دبىق
ٌقظاُ اىتقً
دافٍذ شؼٍِْ
ّجالء دَادة
ٍذَذ باقش
ػىدة
وفاء دطٍظ
غغاُ اىذٌشي
د .فٍصو
جيىه
ٍْصىس
ػاصاس

اىظاهشة اىصٍٍْت
ػناصة فً اىؼٍذ
" إٍٍيً ّصش هللا سوائٍت وقاصت "
اإلػالً واىؼىىَت واىذٌَقشاطٍاث
ال  ...تؼًْ ال
ػذط ومافٍاس

ششمت اىَؤعغت اىذذٌخت ىينتاب
B24
داس أصاىت
داس اىفاسابً
داس اىشٌظ
داس اىؼشبٍت ىيؼيىً ّاششوُ

ٍىاقذ بٍشوث
داس اىَذجت اىبٍضاء
اىفٍغبىك وتشنٍو اىؼالقاث االجتَاػٍت اىْادي اىخقافً اىؼشبً
قيٌ سصاص
داس غىاٌاث
" باسٌظ مَا ٌشاها اىؼشب "
ٍْبش تذىالث

داس اىفاسابً
اىْادي اىخقافً اىؼشبً
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فيمايمينشاطاتوبرنامجتواقيعيوماألربعاءالموافقفيه9كانوناالول 5802
4:30 - 6:00

ّذوة دىه متاب "اىؼشفاُ فً ٍغيل
اىتىدٍذ" ىيذمتىس عاًٍ ٍناسً"

د .اىقاضً ػباط اىذيبً
 -دّ .ذٌٌ ّؼٍَت

داس صادس

6:00 - 7:30

تنشٌٌ جَؼٍت جاد

أ .جىصٌف دىاط  -د.
صٌاد ّصىس  -اىؼٍَذ
صالح جبشاُ  -تقذٌٌ أ.
ساٍّا اىضػتشي

اىْادي اىخقافً
اىؼشبً

6:00 -7:30

ّذوة دىه متاب "عقشاط وحىٍاط ٍىس:
سعائو خٍاىٍت" ىالعتار غابشٌٍو شيٍطا

عفٍش اىبشاصٌو أ .جىسد
قادسي  -أٍ .شواُ ّجاس
 اداسة أٍٍ .شاه أبىساشذ

داس عائش
اىَششق

7:30 - 9:00

ٍذاضشة "اختباس تفهٌ اىَىضىع ىألطفاه
فً ػٍاداث اىؼالد اىْفغً"

د .أّطىاُ ً .اىششتىًّ

7:30 - 9:00

ّذوة دىه متاب ٍذَذ ػبذ اىؼضٌض اىذبابً
"اىشخصاٍّت واىغذٌت "2221 - 2211

مَاه ػبذ اىيطٍف  -د.
أّطىاُ عٍف  -تقذٌٌ أ.
ٍشٍش ػىُ
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التواقيع 
3:00-4:30
3:00-5:00
4:00-6:00
4:00-6:00
4:30-6:00
5:00-7:00
5:00-8:00

عاقطاث ٍغ وقف اىتْفٍز
متاب اىخظ
ٍتذف اىىدشت
اىذٍاة اىؼيٍَت واىفنشٌت فً األّذىظ1\2
" أستذششتا اىى بيفىس اىىظٍفت اىٍهىدٌت ٍِ "
آه اىخيٍو فً ىبْاُ
دوه جْىب اىَتىعظ اىؼشبٍت واىَقتضٍاث االقتصادٌت
واالجتَاػٍت واىغٍاعٍت ىيششامت األوسوبٍت اىَتىعطٍت

د .جٍَيت ػباًّ
ساٍّت خاىذ
هاًّ ّذٌٌ
هٍفاء اإلٍاً
د .فهذ دجاصي
ٌىعف ٍشتضى
دّ .بهاُ أبى ػيً

داس اىفاسابً
داس أصاىت
داس اىْهضت اىؼشبٍت
داس اىْهضت اىؼشبٍت
داس اىفاسابً
داس اىؼشبٍت ىيؼيىً ّاششوُ
اىْادي اىخقافً اىؼشبً

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

إداسة اىخشاب
خيطاث ششقٍت
سديت اىى اىشَظ
دٌىاُ " ٍصخ ػقيً "
أغاًّ قىٍّت

غاصي اىؼشٌضً
ىٍيى ػبٍذ
ػيً عشوس
ىىسما عبٍتً
ٍذَذ دغٍِ بضي

داس اىؼشبٍت ىيؼيىً ّاششوُ
أمادٌٍَا اّتشّاعٍىّاه
داس غىاٌاث
داس اىفاسابً
داس األٍٍش

اىنيَاث اىقصاس

جَؼٍت اىَؼاسف االعالٍٍت
اىغٍذة سباب اىصذس اىخقافٍت

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

ٍذَذ ػضٌض اىذبابً :اىشخصٍاٍّت واىغذٌت (-2211
)2221
اىَؼشفت واىبذج اىؼيًَ
" سعائو خٍاىٍت  :عقشاط وحىٍاط ٍىس "

ٍشٍش ػىُ
د .صمً جَؼت
غابشٌٍو شيٍطا
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اىَشمض اىؼشبً ىألبذاث
ودساعت اىغٍاعاث
داس اىفاسابً
داس عائش اىَششق

