
 

                                                  

 16نشاط مستمر لفعاليات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب الـ

 حرب ناعمة وقصص من واقع الحياة وتكريم مدراء مدارس وتميز كتاب صغار

بيروت بتقديم في قاعة البيال في وسط  16يستمر معرض بيروت العربي الدولي للكتاب في نسخته الـ

 .المزيد من النشاطات والفعاليات المنوعة التي تمزج بين السياسة والثقافة والفن واألدب واإلبداع

 قصص من واقع الحياة 

 

نظم المركز الدولي للدراسات التربوية ندوة حول كتاب قصص من واقع الحياة بأجزائه األربع التي تدور 

حول إضطراب نقص اإلنتباه من فرط النشاط والقلق عند األطفال كما التعسر بتعلم القراءة والكتابة 

كتور ميشال صوفيا، والحساب. شارك فيها مؤلفي الكتاب الدكتورة ريما يونس، أستاذ مارون خياط، د

األستاذة رشا ابو نصر وكان لرئيس المركز األستاذ هيثم أمهز كلمة خالل الندوة  لفت فيها الى أن اللجوء 

الى الطبيب النفسي بعض األحيان بالتعاون مع األسرة يخفف من ثقل المشكلة ويساهم في جعل هذا الطفل 

ت واإلتجاهاواجباته وذلك من خالل غرس بعض القيم فردا فعاال في المجتمع ومواطنا صالحا يعي حقوقه و

 التي يرتضيها المجتمع.



 هذا  يانك بناء في األساسي الدور لالسرة أنالدكتورة ريما يونس  التربوية العلوم في خصائيةاألكما أكدت 

 واقع نم قصص" فسلسلة، المجتمع في فعاال فردا جعله بهدف شخصيته بلورة خالل من الفيلسوف الطفل

 المركز ومن كمؤلفين منا ايمانا الموضوع هذا حول تساؤالتهم على ردا معا وللمدرسة لألهل موجهة "الحياة

 .البنائهم التربوية بالعملية ككل االسرة اشراك بأهمية

 وتلى الندوة حفل توقيع للكتاب بحضور مؤلفيه وعددا من المهتمين التربويين في جناح المركز. 

 الحرب الناعمة وتأثيراتها في واقع الشباب اللبناني

 

واقع الشباب اللبناني"، شارك  نظمت مؤسسة المعارف الحكمية ندوة بعنوان "الحرب الناعمة وتأثيراتها في

الشيخ ياسر فلحة، د. سحر مصطفى وأ. ليلى مزبودي، وأدارها االعالمي عدي الموسوي. وتحدث فيها 

الثة محور، األول يتعلق بتأثيراتها على الزواج، وما اذا كان المحاورون عن الحرب الناعمة متناولين ث

الشباب يعتبرون الزواج اولوية في عصرنا الحالي، والثاني يدور في فلك استثمار الشباب ألوقات الفراغ 

وما السبب الذي يبعدهم عن القراءة، أما المحور الثالث فهو مرتبط باستخدامهم لوسائل التواصل 

ة الى ارشادات وجهها المحاضرون لتحويل هذا االستخدام الى أمر ايجابي. االجتماعي، اضاف  

 

 

 

 

 

 



 تكريم مدراء المدارس

 

معرض الكرم النادي الثقافي العربي مجموعة من مدراء المدارس الرسمية ضمن فعاليات اليوم التاسع من 

ليلى حيدر  حيث قدمت عبير حمصي المكرم رياض الخطيب من ثانوية رياض الصلح الرسمية، وتحدثت،

هية سلمان الرسمية وايمان قاروط عرفت عن المكرم محمود ايوب اعن المكرم عصمت ضو من ثانوية ز

عن المكرمة رينيه قطان من ثانوية جبران غسان ابراهيم سكر فيما تحدث من مدرسة الجناح الرسمية 

الثقافية ودورهم المثمر في تحميل تويني الثانية الرسمية. وقد أشاد المتحدثون بإنجازات زمالئهم التربوية و

 األجيال سالح العلم خالل مسيرتهم المثمرة.

 في الختام حصل المكرمون على دروع تقدمة النادي الثقافي العربي بحضور عدد من المعلمين والتربويين. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كلنا مميزون

 

حيث يجسد رضى  سنة يوقع كتاب "كلنا مميزون" في جناح دار أصالة 11وفي اليوم الثامن طفل بعمر ال

طاهر فضل هللا هذه القصة التي تولت كتابتها الكاتبة فدى أبو شقرا بعد توجه والدة رضى السيدة زينة حيدر 

إليها كي تقوم بكتابة حالة إبنها وهي تعثر في النطق أو ما يعرف بالعامية بالتأتأة. هذه الحالة التي جعلته 

ال المستمر "ليش ابنك بيحكي هيك؟" فكانت تجبر على من قبل رفاقه وعرضت األم للسؤرية عرضة للسخ

 اإلجابة عن ابنها كي ال يأخذ الكالم وقتا على لسانه.

أخواله، مضيفا "مرضي ال يعدي كما كان رفاقي لدى أما رضى فقد أشار الى أن هذه المشكلة كانت موجودة 

من إخفاء مشكلته التي جعلته  يقولون". رضى اآلن تخطى هذه المرحلة وبفضل التدريبات النطقية تمكن

 مميزا.

 التيارات السياسية ضمن الطائفة المارونية في لبنان من 6361 – 6391

" الصادر 6191 – 6161أقيمت ندوة حول كتاب "التيارات السياسية ضمن الطائفة المارونية في لبنان من 

ود. ساسين عساف الى جانب  عن دار أبعاد للكاتب سايد فرنجية، شارك فيها كل من د. مسعود الضاهر

 فرنجية، وقدمت الندوة االعالمية وفاء سرايا.



تحدث المحاضرون عن كيفية تشكل هذه التيارات واالتجاهات في الطائفة المارونية في مرحلة ما قبل  

ورا والدة دولة لبنان الكبير وما بعد قيامها، اضافة الى أبناء الطائفة المهاجرين والمثقفين الذين لعبوا د

اساسيا في تأسيس جمعيات وأحزاب طالبت بلبنان دولة مستقلة. كما جاؤوا على ذكر الصراعات السياسية 

في ذلك الوقت، التي دفعت اللبنانيين الى البحث عن صيغة توافق، وعلى األثر نشأت فكرة الديموقراطية 

 التوافقية وخاضوا معا معركة االستقالل.

 

 األدب الوجيز

 

نظم دار نلسن ندوة حول "األدب الوجيز"، شارك فيها معالي األستاذ طراد حمادة، د.أمين الديب، د. مهى 

خير بك ناصر ود. لؤي زيتوني، وقدمت الندوة الشاعرة حكمت حسن. وبحث الحاضرون مسألة التجاوز 

ن الشعر يشكل "عودة في الشعر متناولين الشعر الومضة وحتى القصة القصيرة جدا، بحيث أن هذا النوع م

من اللطافة الى الكثافة في المضمون". وتبلغ أهمية اعادة اطالق األدب الوجيز بسبب تغيّر المزاج الفكري، 

 "فال جديد يحصل بقالب قديم" وفق الدكتور الديب. 

 أمسية شعرية

فيها الفنان  بجّو مفعم بدفء الكلمات وألحان العود، أقيمت أمسية شعرية للشاعر مهدي منصور، رافقه

أشرف شولي على العود، وقّدم األمسية الدكتور حسن يونس. استهل منصور األمسية بشعر القاه تحية 

للقدس، معتبرا أن "هذه األمسية هي فرصة للوقوف دقيقة شعر للقدس"، ومن ثّم تابع القاء بعض من األبيات 

ي جناح شركة المطبوعات للنشر والتوزيع، الشعرية التي اختارها من كتابه "فهرس االنتظار" الذي وقعه ف

 قبل بدء األمسية.

 

 



 7102كانون اول  8تواقيع الجمعة 

ة في لاد"الحرب الع هلكاتب علي فضل هللا كتابكالعادة يشهد معرض الكتاب حفالت تواقيع كتب فقد وقع ا

 بةت الكاتوقعكما "المسلمون في سوريا"  هكتاب لكاتب يوسف مرتضىووقع اقانون النزاعات المسلحة" 

لكاتية ليلى ا . أماكتاب "حدود الدم وخيوط الحبر" و"رائحة زنزانة" في جناح دار الفارابي سندريالمرهج

بود لدكتورة كارولينا الخوري عووقعت ا ."كتبتني األلوان" في جناح مكتبة انطوان هاكتابفقد وقعت  الهادي 

تور لدك. ووقع اهموم يومية" في جناح دار سائر المشرقالبعيني كتاب "الفلسفة العيادية: حوار عالجي ل

كاتبة أميرة الكردي ال توقع. كما "مساحات في مدارات المطر" في جناح دار بركات تهرواي يونس فقيه

لكاتبة ناهد فران كتاب "رحمة" في جناح الدار العربية .ووقعت اكتاب "زنزلخت" في جناح دار سوريانا

قع وعبد القادر قطيش والشيخ نا الروح" ودكتاب "وتق كاتبة هناء عبد هللات ال. أيضا وقعللعلوم ناشرون

"على مر  هاكتابفقد وقعت وفاء سبيتي أما الكاتبة  .في جناح دار الوالء كتاب "إعراب نهج البالغة"

ب "منزل بو رقيبة" "حوض السالحف"، اكت. ومن الكتب التي وقعت اليوم في جناح دار الرمكالعطور" 

 غواياتجناح دار . وفي"خرائط يونس"، "حشيش سمك" و"برتقال" لمجموعة مؤلفين في جناح دار الساقي

 . وفي جناح شركة المطبوعات للتوزيع والنشر"أربعون قصة وقصة" هاكتاب إبتهاج صالح وقعت الكاتبة 

ة "أخطاء الكتاب هكتاب يسيترألستاذ كمال ع". ووقع ا"فهرس اإلنتظار هاديوانوقعت الدكتورمهدي منصور

في  اإللكترونية قي الثاني لمجلة اآلدابرق اإلصدار السنوي الولط. كما أالمنهل اللبناني داروالخطابة" في 

 .في جناح مكتبة بوك بازار"فجر وأرض وأنثى"  هاكتاب دكتورة روز المصريووقعت ال جناح دار اآلداب

عت . ووقأجل لبنان الرسالة" للقاضي عباس الحلبيكتاب "من أما جناح دار نلسن فقد شهد اليوم توقيع 

"دفاتر الحرب األهلية اللبنانية" في جناح المركز العربي لألبحاث ودراسة  هاكتاب لكاتبة دالل البزريا

اسامة . كما وقع الشاعر يوم صالة" 99"كتابه  يوسف رقى في جناح دار المؤلفووقع الكاتب  .السياسيات

  لكاتبة أسماء وهبة. ووقعت اعربيةي جناح دار النهضة الفأغازل الدالية"  .شوة"أعاقر النه محسن ديوان

سفة الحرب لووقعت الكاتبة ماغي عبيد كتابها "ف  العربي.في جناح النادي الثقافي "عاشق سعودي" كتابها 

 واشكالية السالم" في جناح دار النهضة العربية.

 7162كانون أول  3نشاط يوم السبت 

 60.11 – 61.11قراءة قصة شجرة البالونات )دار العلم( للطالب الساعة 

أ. هدى عيد، د. سالم معوش، أ. محمود سعيفان، أ.  ندوة عن كتاب د. غنوة الدقدوقي "وبعد" يُشارك فيها

 1.11 – 0.91نبيل الحاج الساعة 

 0.91 - 1.11الساعة  من تنظيم النادي الثقافي العربي حفلة فنية لكورال المقاصد

ندوة: صالون الكتاب من النبطية يناقش رواية الكاتب المصري سمير زكي "السفينة الحمراء" رحلة في 

 .0.91 – 1.11بحور البهائية الساعة 

أبي درغام،  أ. بولندوة: تطبيق علوم االيزوتيريك، كيف ينعكس على الصحة الجسدية والنفسية يُشارك فيها 

 1.11 – 0.91ني الساعة أ. أنور السمرا

 9 – 6توقيع رواية "لي وتر ضائع" للكاتبة مايا معالوي في جناح دار الفارابي الساعة 

 1 – 0توقيع كتاب "وبعد..." للدكتورة غنوة الدقدوقي في جناح دار الفارابي الساعة 



 1 – 0توقيع كتاب "وجه رجل وحيد" للكاتب مهدي زلزلي في جناح دار الفارابي الساعة 

ناح دار فيصل جلول ورشاد أبو شاور في جينية في منويتها الثانية" للكاتبين توقيع كتاب "القضية الفلسط

 1 – 1الفارابي الساعة 

 1 – 0توقيع كتاب "بروق في فضاء الروح" للكاتب نصر الظاهر في جناح دار سائر المشرق الساعة 

 0391 – 9391في جناح دار ميم الساعة توقيع كتاب "سياط تعزف حرية" للكاتب اسماعيل نياب 

 0 – 5توقيع "سلسلة قصص" للكاتبة رنا الشامي في جناح دار نيوالين الساعة 

توقيع كتاب "شاهد على إغتيال وطن: القضية اللبنانية" للعميد الركن يوسف القش في جناح شركة 

 1 – 5المطبوعات للنشر والتوزيع الساعة 

في جناح المركز الدولي للدراسات التربوية   " للدكتورة ندى عبد هللاfos et electismeتوقيع كتاب "

  5والتدريب الساعة 

 1توقيع كتاب "وهل يالم القمر" للكاتبة نهاد طاطاريان حبيب في جناح دار سوريانا الساعة 

توقيع كتاب "عودة إلى أسباب أحداث القرن التاسع عشر في جبل لبنان" للكاتب أسامة أبو شقرا في جناح 

 0 – 5الدار العربية للعلوم ناشرون الساعة 

توقيع كتب "نصف ضائع" و"الصفحات البيضاء" و"إمرأة عذراء" للكاتبة ناريمان علوش في جناح دار 

 1 – 5الرمك الساعة 

الدولة والمجتمع" للكاتب عامر خياط في جناح المركز العربي لألبحاث  ارض المصالح في توقيع كتاب "تع

 5السياسات الساعة ودراسة 

قضايا في اإلصالح الديني" للكاتب خالد غزال في جناح دار  –توقيع كتاب "اإلصالح الديني في اإلسالم 

 0 – 5بيسان الساعة 

 1 – 5طي في جناح النادي الثقافي العربي الساعة توقيع كتاب "بالء النور" لإلعالمي أحمد 

 1 – 1توقيع كتاب "لي بدل البيت بيتان" للكاتبتين لوركا سبيتي ومنى يقظان في جناح دار الساقي الساعة 

 1 – 1توقيع كتاب "أنوثة يداري نسغها الطوفان" للشاعر المع الحر في جناح دار نلسن للنشر الساعة 

 1 – 1توقيع رواية "وجع اإلنتظار" للكاتب صالح عاصي في جناح دار غوايات الساعة 

 1توقيع ديوان "حين أموت" للشاعر الياس الحلبي في جناح مكتبة بوك بازار الساعة 

 1391 – 1391توقيع كتاب "الشهيد فوزي أيوب" للكاتب محمد مخص في جناح دار الوالء الساعة 

 1391 – 1391ات قيادية" لدكتور محمد حمدان في جناح دار الوالء الساعة توقيع كتاب "استراتجي

 0 – 5توقيع ديوان "نصفي اآلخر" للشاعرة سوسن صالح في جناح دار المؤلف الساعة 



 5توقيع كتاب "خيمة مردى" للكاتب جان هاشم في جناح مكتبة انطوان الساعة 

 0 – 5توقيع كتاب "ناي بدوي" للصحافي نزار سيف الدين في جناح دار العلوم العربية الساعة 

 1 – 0توقيع كتاب "الحضارة الرومانية" لدكتورة سها صالح حمود في جناح دار العلوم العربية الساعة 

  1 – 1توقيع كتاب "زوايا من مسيرة" لسمارة دلباني الساعة 

 1للكاتبة ريم عبد الغني في جناح دار الفكر المعاصر الساعة  توقيع رواية "ريشة شغف"

 1 – 1توقيع كتاب "اإلجتهاد الجماعي" للدكتور باسم عيتاني في جناح دار الرسالة ناشرون الساعة 

توقيع كتاب "العرف وأثره في التطبييق الفقهي" للدكتور باسم عيتاني في جناح دار الرسالة ناشرون الساعة 

1 – 1 

ع كتاب "ماذا على وجه جاد؟ وكتاب "غدا، نهار عطلة" للدكتور أنطوان م. الشرتوني في جناح الفكر توقي

 1 – 0اللبناني الساعة 

" حكايات في اللجوء الفلسطيني" ألبطال القصص أنفسهم في جناح مؤسسة الدراسات الفلسطينية 66توقيع "

  1 - 0الساعة 

 

 

 


