
                                                

 

 16في دورته الـ يحلقمعرض بيروت العربي الدولي للكتاب 

 حضور نوعي لرواد المسرح وتنوع سياسي وثقافي وإعالمي ومزيد من تواقيع الكتب

ويزداد تنوع السابع  في يومها 16تستمر فعاليات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب الـ

اط حيث تميز نش النشاطات والندوات والتواقيع بحضور شخصيات سياسية وفنية وثقافية

 ورهانات العربي العالماليوم بندوة حول رواد المسرح وتحية إلى عصام محفوظ إضافة إلى ا

 وغيرها من الندوات السياسية والثقافية وتواقيع الكتب. التغيير

 مبدعون ال منتحلون العربي المسرح رواد

 



 ورالبروفس فيها تحدث ،"مبدعون ال منتحلون العربي المسرح رواد" بعنوان ندوة األدبي التراث دار نظمت

 البرامج على االعتماد وعدم التمثيل، في الجديد االبداع الى والحاجة المسرح أزمة عن درجاني طالل

 بالمستوى تكون أن ضرورة وعلى الطالب، اعداد في ودورها الجامعات أهمية على واكد. المسروقة

 بابالش الى موجهة برسالة تاختتم ، العبدهللا خالدللفنان  مسرحي بعرض استهلت التي الندوة. المطلوب

 .االنقراض من ينجو كي المسرح احياء ليعيدوا

 حمالت كسروان في التاريخ السياسي

 

حول كتاب  السياسات من تنظيم المركز العربي لألبحاث ودراسةأقيمت ندوة في قاعة المحاضرات كذلك 

لندوة ا ستاذ محمد جمال باروت. تخلل"حمالت كسروان في التاريخ السياسي لفتاوى إبن تميمة" للمؤلف األ

ضيفا م ،ومذهبي أن الصراع على تاريخ كسروان وجه اشكالي طائفي فيها قال لألستاذ نايل أبو شقرا  داخلةم

جهده على استخالص مذاهبهم من المراجع التي عمل المؤلف ركز على الهوية الكسروانية، إذ انصب "

 ."عليها

وختم أبو شقرا مشيرا الى أن البحث في اإلشكالية الكسروانية أمر صعب والمنهجية المحايدة التي اعتمدها 

 المؤلف أضفت على الكتاب قيمة فكرية.

صلة بالديمغرافية أجاب عن تساؤالت كثيرة مت أن كتاب الباحث باروت طتور أحمد حطيكما علق الدك

 التاريخية لمنطقة مهمة من لبنان الحالي في زمن المماليك.

 



 تحية الى الراحل عصام محفوظ

 

أقام دار نلسن ندوة "تحية الى المسرحي والشاعر والناقد عصام محفوظ" أدارتها الدكتورة مهى خير بك 

ن، األستاذ بيار ابي صعب رثاء ناصروقدم خاللها المشاركون األستاذ سليمان بختي، األستاذ عبدو واز

للراحل مشيرين الى سيرته الفنية ودوره كناقد ربط بين النقد والصحافة وكذلك أشادوا بإصراره على العمل. 

 كما لفت وازن الى ديوان للراحل سيصدر عن دار الفارابي قريبا وهذا ما كان يتمناه محفوظ قبل وفاته.

 االعالم العربي ورهانات التغيير 



 

ندوة حول كتاب "االعالم العربي ورهانات التغيير في ظل  نظم مركز دراسات الوحدة العربيةكما 

تحرير د. نهوند القادري عيسى. شارك في الندوة د. ربيع بركات، د. مهى كيال ونائب رئيس  –التحوالت" 

صعب.  التحرير في جريدة األخبار األستاذ بيار أبي صعب، وقدم الندوة األستاذ فارس أبي  

ناقش المحاضرون مضمون الكتاب الذي يضم مجموعة من أعمال المؤتمر الذي نظمته كلية االعالم في 

الجامعة اللبنانية على ضوء متغيرين كبيرين، أحدهما عالمي يرتبط بسيادة جيل جديد من االعالم واالتصال، 

التحول الحاصل في منظومتَي االعالم  وثانيهما عربي مرتبط بانتفاضات ما سّمي "الربيع العربي"، وتناولوا

 واالتصال، وخاصة التحول في البنية االتصالية.

وطرح أبي صعب في مداخلته أزمة االعالم الذي "يتعرض للتفتت"، مشيرا الى ان "صناع االعالم اللبناني  

الى ما تحت الصفر".هم من انهاروا"، أما في ما يتعلق بامكانية التغيير فاعتبر أن "حلم التغيير عاد اليوم   

 

 

 

 

 



 واقع العيش وارادة التقدم

 

نظمت دار سائر المشرق ندوة حول كتاب "واقع العيش وارادة التقدم"، شارك فيها أ. أديب نعمة و أ. جابر 

سليمان، وأدار الندوة د. زهير هواري. وشرح الحاضرون مضمون الكتاب الذي يقدم مساهمة قيّمة في 

الفلسطينيين في لبنان وما يرتبط بها من مالبسات، دون أن ينهي الكتاب هذا  الجدل القائم حول مسألة حقوق

 الجدل. وحضر الندوة السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور.

 

 

 

 

 

 

 

 



 وجه اسيا

 

بو سمرا، قدمها أ. أنطوان يزبك كما أسيا لمترجمه د. مارون آلتراث االدبي ندوة حول كتاب وجه نظم دار ا

الخوري حنا و د. جوزيف لحود مفرج و الفنان زياد مارون. يشكل هذا الكتاب حلقة شارك فيها د. كنعان 

سيا و تحديدا آن الكتاب يغوص في تاريخ أعصر النهضة كما تحدث المشاركون  من السلسلة الواسعة في

.األناضول و ايران، و كيف تتشابك هذه المناطق فيما بينها من احداث و ثورات –تركيا  الهالل الخصيب  

 في الختام وقع الكاتب كتابه في قاعة المحاضرات.

 

 7162كانون اول  1تواقيع الكتب ليوم األربعاء 

يشكل معرض بيروت العربي الدولي للكتاب الحاضنة التي تجمع الكتاب الذين يرغبون في توقيع كتبهم في 

و لجغرافية السياسية" و"جيبيه "اأجنحة الدور الموجودة في المعرض، فقد وقع اليوم الدكتور وسام مالك كتا

العظمى" في جناح دار المنهل اللبناني. ووقعت الكاتبة نازك سابا يارد كتابها "فقدان" في  استراتجيات القوى

شهد اليوم توقيعين، األول مجموعة قصصية بعنوان "نورمال" جناح مكتبة انطوان. أما دار الفارابي فقد 

والثاني ديوان "بماء عينيك كتبت" للشاعرة أغنار عواضة. وفي دار البالغة للكاتب حسن فياض اسماعيل 

وقع البروفسور محمد قاظم المهاجر كتابه "لبنان أمام عضوية منظمة التجارة العالمية مفاعيل وأبعاد". كما 

كاتبة قعت الوقعت الكاتبة لينا عبد الكريم غانم كتابها "حواء في أهدابها موطني" في جناح دار سوريانا. وو

منال الربيعي كتابها "حتى آخر العشق" في جناح دار أبعاد. كما تم توقيع كتاب "اإلسالم المحمدي والجاهلية 



المعاصرة" من قبل الشيخ هشام شري في جناح دار الوالء. وفي جناح شركة المطبوعات للنشر والتوزيع 

 6076ة والدولية لقرار مجلس األمن الدولي الجوانب القانوني كتابه " وقع الدكتور محمد محمود دوغان

بك" في سيف بعل –كتابها "يوم غاب القمر  وإشكالية تطبيقه في لبنان". ووقعت الكاتبة زهراء سيف الدين

حيدر  ووقع  الكاتب حسين جناح مكتبة الحلبي بحضور حشد من الشخصيات اإلجتماعية والثقافية واإلعالمية.

" في جناح دار غوايات. ووقع الكاتب عبد القادر النيال كتابه "ماذا يجري في كتابه "مرايا القلب والوطن

سوريا" في جناح الدار العربية للعلوم ناشرون. ووقع الدكتور مروان أبو فراج كتابه "رحالت في كتاب 

ر فكحلم" في جناح دار الووقعت الشاعرة زهية عماد كتابها "بقايا  .العجائب" في جناح دار سائر المشرق

اللبناني. كما وقعت الكاتبة فدوى نور الدين الخطيب كتابها " تعادلية توفيق الحكيم في زمن التطرف 

 بحضور حشد من الشخصيات.  ي جناح د. الفرات للنشر والتوزيعالمعاصر" ف

 7162كانون اول  2نشاط يوم الخميس 

 60.77 – 0.77 الساعة المحاضرات قاعة في  إقرأ جمعية تنظيم من" قصص قراءة" نشاط-

تنظم مؤسسات الرعاية اإلجتماعية دار األيتام اإلسالمية نشاطاً خاصاً في معرض بيروت العربي الدولي 

"، Aظهراً في قاعة المحاضرات " 67صباحاً حتى  61في مركز بيال للمعارض من الساعة  16للكتاب الـ 

إضافة إلى إطالق كتاب لطفلة كفيفة من ويتضمن النشاط أناشيد ورقصات وعروض ومشهديات منوعة 

 خريجي المؤسسة.

ندوة حول "كتاب الخصخصة" للدكتورة غريتا صعب يُشارك فيها أ. عدنان الحاج، أ. انطوان فرح، أ. زياد 

 1.77 – 7..0الحايك الساعة 

، أ. فادي مناقشة كتاب " أزاهير الخراب" للشاعر بسام حجار يُشارك فيها أ. حسن داوود، أ. عباس بيضون

 1.77 – 7..0الطفيلي، أ. يوسف بزي الساعة 

" يُشارك فيها أ. انطوان فرنسيس، أ. ندوة: مطران القدس والقضية. المطران كبوجي " ذكرياتي في السجن

 7..0 – 1.77سركيس أبو زيد، أ. حسن حماد، أ. حبيب فرام، أ. جورج قرداحي الساعة 

ندوة حول كتاب " حسن الرفاعي حارس الجمهورية" يُشارك فيها معالي أ. ادمون رزق، معالي أ. رشيد 

 7..0 – 1.77درباس، أ. سعدون حمادة، تديرها أ. لين الرفاعي الساعة 

أمسية شعرية عربية بالتعاون مع اتحاد الكتاب اللبنانيين وبدعوة من الملتقى الثقافي العربي، تتضمن كلمة 

يس الملتقى الشيخ فضل مخدر، قراءات السادة الشعراء، د. المتوكل طه )فلسطين(، أ. خليل عاصي لرئ

، أ. أحمد بخيت )لبنان(، أ. حازم التميمي )العراق(، أ. ابراهيم صديقي )الجزائر(، د. باسم عباس )لبنان(

 0.77 – 7..0)مصر( ويقدم األمسية الشاعرة أ. أسيل سقالوي الساعة 

ندوة: حوار األديان يُشارك فيها الرئيس فؤاد السنيورة، د. رضوان السيد، األب سهيل مطر، أ. انطوان قربان 

 0.77 – 7..0الساعة 

 س7..0 – 67.77 الساعة من  AEFE-MIF جناح في النشاطات متعدد برنامج-

 1 – 0توقيع رواية "زند الحجر" للكاتبة ضحى عبد الرؤوف المل في جناح دار الفارابي الساعة 



" للكاتب جمال أحمد عرفات في 6007 – 6091توقيع كتاب "اإلجتماع البعلبكي من خالل العمل البلدي بين 

 1 - 1الساعة  جناح دار الفارابي

تكمل في أصول التنفيذ الجبري ومشاكله" في جناح دار توقيع الجزئين السادس والسابع من مجموعة " المس

 9 – .المؤسسة الحديثة الساعة 

  9توقيع ديوان "ضو القمر" للشاعر فارس عبد الصمد في دار مؤسسة الرحاب الحديثة الساعة 

توقيع كتاب "الخصخصة: تاريخها ودورها" للدكتورة غريتا صعب في جناح شركة المطبوعات للنشر 

 1 – 1والتوزيع الساعة 

  0 – 9توقيع كتاب "الظاهرة الرحبانية" للكاتب هاشم قاسم في جناح دار بيسان للنشر والتوزيع الساعة 

 7.:0 – 1 توقيع كتاب "ذكرياتي في السجن" في جناح دار أبعاد الساعة

 0 – 9توقيع كتاب "ورد يبكي" للكاتب علي قبوط في جناح دار الوالء الساعة 

توقيع كتاب "المعنى" للكاتب حسن المقداد في جناح دار الوالء الساعة   ٍ9 – 0  

 7.:1 – 7.:1توقيع كتاب "ساراي" للكاتبة فاطمة عبدو أبو ريا في جناح دار الوالء الساعة 

" للدكتورة ليلى عبد الغني قطره جي في جناح دار سوريانا 0+6الجزء  –توقيع كتاب "الصحة الفموية 

 1الساعة 

 0 – 7.:1توقيع كتاب "التربية بنظرة فلسفية" للشيخ سامر عجمي في جناح دار البالغة الساعة 

 0 – 1توقيع ديوان "رباعيات في الحب" للكاتب راضي علوش في جناح دار غوايات الساعة 

 1 – 0توقيع كتاب "بشر وال تنفر" للكاتبة دانية نعماني في جناح الدار العربية للعلوم ناشرون الساعة 

 1 – 1توقيع  كتاب "قاموس لبنان" للكاتب اسكندر فرحات في جناح دار الساقي الساعة 

 0 – 0توقيع كتاب "أغباني" للكاتبة ياسمين مناوي في جناح الدار العربية للعلوم ناشرون الساعة 

 1 – 1توقيع كتاب "رفاعة الطهطاوي والغرب: للدكتورة ريما لبان في جناح دار نلسن الساعة 

 0 – 0ساعة في جناح دار أبعاد ال ”sino- german relations”للكاتب علوان أمين الدين  توقيع كتاب "

 0 – 1توقيع كتاب "ألى حيث ال ناس وال بشر" للكاتب ربيع الحوراني المصري في دار مكتبة نبيه الساعة 

 67 – 1في جناح دار الفارابي الساعة  توقيع ديوان "أسكنتك أرض النساء" للشاعرة ايلدا مزرعاني

 1 – 9توقيع كتاب "نشيد فوق الغمام" للكاتبة سلوى الخليل األمين الساعة 

 0 – 9توقيع كتاب "كرسي إعترافي" للشاعر مردوك الشامي في جناح دار الرمك الساعة 

  1 - 1توقيع كتاب "اإلنتحاري والفول" للكاتبة حنان رحيمي في جناح دار المؤلف الساعة 



ة االوروبية" للكاتب خالد زيادة في جناح المركز العربي لألبحاث ودراسة توقيع كتاب "المسلمون والحداث

 0.77السياسات الساعة 

                                                                                                    


