
                                                      

 

 16فعاليات اليوم قبل األخير لمعرض بيروت العربي الدولي للكتاب الـ

 علم فلسطين زين مدخل المعرض وحوار حول تطوير األحزاب ومواجهة التطرف 

بتزيين مدخل  16فعاليات اليوم قبل األخير لمعرض بيروت العربي الدولي للكتاب بنسخته الـتميزت 

من النادي الثقافي العربي ورئيسه فادي تميم إستكماالً المعرض بعلم فلسطين تضامناً مع القدس بمبادرة 

 شاركة في المعرض،اللبنانية والعربية الم 222لبيان التضامن الذي صدر أمس عن النادي ودور النشر الـ

 

كما شهد النشاط اليوم ندوتين حول "اإلسالم واألديان ومواجهة التطرف " و"تطوير األحزاب لتطوير 

 الديموقراطية في لبنان"، إلى جانب الموسيقى والشعر وحفالت تواقيع الكتب".



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "لبنان في الديمقراطية لتطوير االحزاب تطوير"

 

 بدع سمير. أ أدارها" لبنان في الديمقراطية لتطوير االحزاب تطوير" كتاب حول ندوة المشرق سائر دار نظم

 يف السياسية الحياة حول اشكاليات عدة عن سعيد نديمو قعقور حليمة. د عمار، طارق. د فيها وتحدث الملك،

 إدارة في لطةالس شغل عدة لتعطيل العمل كيفية" ؟"لبنان في سياسية حياة بلورة من نتمكن لم لماذا"منها: لبنان

وقدم  ؟"ديدةج سياسية طبقة انتاج في المساهمة كيفية ؟"بينها ما في المنافع وتوزيع الناس عند والخوف القلق

 . والعملية الشخصية تجاربهم على مبنية قصيرة مداخالتالمتحدثون 

 التطرف ومواجهة واألديان االسالم

 



 الزعبي، أحمد الدكتور اشراف –" التطرف ومواجهة واألديان االسالم" كتاب حول ندوة الفارابي دار أقام

 الزعبي، جانب الى( مصر) مرقص سمير والدكتور( األردن) الحافي عامر الدكتور من كل فيها شارك

 ".أديان" مؤسسة وبحضور طالب، أحمد المفتي الندوة ضيف الى اضافة

 يالدين بالنص ربطه تم الذي الفساد كل من الفضاء هذا اخالء واجب على مداخلته في طالب المفتي وشدد

 تفسير في عليها اعتمدت مقدسات الى غرائزها حّولت أمة نحن" وأضاف معا، والعيش بالتسامح وملئه

 ".الدين

 االصالح،و والتحرير للتصحيح وثقافية فكرية حملة تعكس وثائق يحتوي الذي الكتاب عن الزعبي تحدثو

 ياناألد مع والتعاوني االصالحي للعمل واالتجاه الفكري، بالتحليل والعنف التطرف ظواهر لمواجهة سعيا

 ةظاهر اليها تعود التي األسباب الى أشار كما والواحد، المشترك العيش تجارب لتجديد األخرى والمذاهب

 . والعنف التطرف

 في والموجودة" أديان" مؤسسة عن الصادرة الرسالة/للوثيقة الثالث المحاور في قراءة فقدّم مرقص أما

 تطرفوال الراديكالية مع للتعامل األديان بين والتعاون السياسات لصنع بيضاء ورقة" المعنونة الكتاب،

 طرفالت لمفهوم شرحا مرقص قدم كما التنظير، عن بعيدا عملية مبادرات" أديان" فيها قدمت التي ،"العنيف

 .  به الدين وعالقة

 لتيا والقضايا البيان بها جاء التي الظروف الى وتطرق ،"الجنة بطريق هذه ما" بيان في قراءة الحافي قدمو

 .الفارابي دار جناح في للكتاب توقيع الندوة وتلى.البيان في النواقص الى الفتا تناولها،

 اللغة الفارسية

 

نظم الجناح اإليراني في المعرض ندوة لتعليم اللغة الفارسية قدمها رئيس المركز الدولي لتعليم اللغة الفارسية 

دوة الحديثة وكانت النعرض خاللها أساليب تعلم اللغة إستنادا إلى وسائل التكنولوجيا دكتور احسان قبول 

 الحاضرين.عبارة عن ورشة عمل إضافة إلى نقاش وطرح أسئلة من قبل 



 اإليزوتيريك –علوم باطن اإلنسان 

 

بعنوان تطبيق علوم اإليزوتيريك، كيف يؤثر على الصحة  نظمت دار المعرفة البيضاء "اإليزوتيريك" ندوة 

. وتحدث فيها نور السمرانيأبول أبي درغام واألستاذ  المهندسشارك فيها كل من الجسدية والنفسية؟! 

 مراض الجسدية وعالقتها بالباطن اإلنساني.المشاركون عن كيفية تجنب األ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أمسية شعرية وعزف موسيقي

 

 



واختتم نشاط اليوم بأمسية موسيقية للفنان مهتدي الحاج تخللها عزف على البيانو واستهلت بتقديم درع 

 تكريمي للحاج من قبل رئيس النادي الثقافي العربي األستاذ فادي تميم.

كذلك أقيمت أمسية شعرية شارك فيها الشعراء إيمان زياد "فلسطين" عال حويدق "مصر" آمنة الذروي 

"السعودية" نريمان علوش وروال ماجد ودالل غصين "لبنان" وأدارتها الكاتبة سارة ضاهر، وتخلل األمسية 

 قصائد منوعة 

  وبسام أبو شريف يتغيب عن الحضور ليوماتواقيع 

معرض بيروت العربي الدولي للكتاب وكان الفتا اليوم عدم تمكن الكاتب والسياسي لكتب في تستمر تواقيع ا

ار رياض في جناح د الطبيب الثائر" –"جورج حبش من الحضور لتوقيع كتابه  بسام أبو شريفالفلسطيني 

  الريس وذلك بسبب حصوله على إذن خروج من رام هللا دون عودة من قبل سلطات اإلحتالل اإلسرائيلي.

وقد وقعت اليوم الدكتورة مهى جرجور كتابها "لم نعد صغارا" بحضور طالب مدرسة المقاصد في قاعة 

 "هكذا ارخت الثورة السورية لحيتها"المحاضرات. وفي جناح دار الفارابي تم توقيع ثالثة كتب، كتاب 

لمؤسسة األديان وكتاب  "اإلسالم وألديان األخرى في مواجهة التطرف"، كتاب للكاتب رضوان مرتضى

لبلدات "التحوالت المدينية في اكتابها  إلهام فرج. ووقعت الكاتبة "مذكرات مضيفة طيران" للكاتبة رنا السبع

إمرأة في ". أما الكاتب سامي غدار فقد وقع كتابه ح النادي الثقافي العربيفي جنا الريفية البازورية أنموذجا"

في جناح دار  "ميراث أبي"كتابها  دلولة حديدين. ووقعت الكاتبة غدار في جناح مكتبة انطوان دوامة"

 .في جناح دار أصالة "أحالم، خيال ولكن"ووقعت الكاتبة ماري مطر كتابها  الجديد.

 2162كانون اول  61األربعاء نشاط يوم 

تون، زب علي.بلوط، د جنان.الدين يُشارك فيها د زين لسلمان" الفنية الرؤية كتاب" حول ندوة

 1.44 – 4..0بختي الساعة  سليمان.شكور، أ جورج حمدان، الشاعر أبو هالة.د

 يُشارك فيها الجناح االيراني –ندوة حول ديوان "درفتين.. ومدا" للمحامي مارون جان ماحولي 

 4..0- 1.44الساعة  زيدان روال. أ تقديم ،يونس حبيب.أ ،علي ابو قتوفي محمد. د

 0066أ. ناصر قنديل أ. الياس العشي الساعة ندوة حول كتاب "دردشات صباحية" يُشارك فيها 

– 00.6 

د. أنيسة األمين، أ. بيار أبي حول كتاب الزمن :" مقاربات وشهادات" يُشارك فيها ندوة 

 0066 – 00.6صعب، د. سوسن أبطح الساعة 

حول كتاب " كمال جنبالط البيئي سابق عصره" لـ مؤلفه المهندس محمود األحمدية ندوة 

 0.44 – 4..0الساعة 

  

 

 



 

 

 

 8 – 5توقيع كتاب "الفن األسود" للكاتب سامي معروف في جناح دار سائر المشرق الساعة 

كتاب "دردشات صباحية" للكاتبان الياس عشي وناصر قنديل في جناح دار فكر لألبحاث والنشر توقيع 

 1الساعة 

 توقيع كتاب "غرب كنيس دمشق" للكاتب سامي مبيض في جناح دار رياض الريس

 1 – 0توقيع كتاب "الكائن العجيب" للكاتية سناء شباني والرسامة ظريفة حيدر في جناح دار أصالة الساعة 

                                                                                                          


