افتتاح معرض بيروت العربي الدولي للكتاب الـ16

السنيورة ممثالً الحريري في إفتتاح الدورة  16لمعرض بيروت العربي الدولي :
للتفاهم على حفظ وحدة البلد وإستقراره والعودة إلى العروبة الحضارية الجامعة
تميم:نأمل تحول المعرض لمنصة حوار لمواجهة األفكار الظالمية والمتطرفة
عاصي :لمحكمة تحمي اإلبداع والمبدعيين في كل مجاالت الثقافة

رحّب رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة خالل جولة تفقدية بعد افتتاح معرض
الكتاب العربي الدولي في دورته الـ  16بمشاركة ايران في المعرض وأهمية اإلطالع على
منتوجها الثقافي آمالً في أن تتح ّول الخصومة إلى صداقة وتفاهم وتعاون مع الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية كدولة صديقة نرغب في أفضل العالقات معها.
وعن األجواء اإليجابية حول األزمة السياسية في البالد ،أمل أن تصل إلى الخواتيم المرج ّوة
وأن تتبدد األسباب والدوافع التي أدت بالرئيس سعد الحريري إلى اإلستقالة وأن يجري التفاهم
الفعلي حول كل ما يحفظ وحدة البلد واستقراره.
وبالنسبة للحديث عن التعديل الحكومي أجاب أن اآللية الدستورية واضحة وهذا األمر يقرره
فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.
وكان الرئيس السنيورة قد مثّل رئيس الحكومة سعد الحريري في افتتاح الدورة الـ  16للمعرض
وأكد في كلمة له على أن بيروت صارت إلى جانب القاهرة الجناحين اللذين ال تطير الثقافة
العربية إال بهما إلى جانب محاوالت جديدة واعدة من عواصم عربية أخرى واألمل سيبقى
كبيراً في عودة دمشق وبغداد لتلعب كل منهما دورها الطليعي في المجال الثقافي في المشرق
العربي.
كما ذكرالرئيس السنيورة عدة مشكالت تواجه الثقافة العربية والكتاب العربي ومنها القلة النسبية
للقراء وصعوبات تصدير الكتاب وقلة االستثمارات في تطوير صناعة الكتاب والمشكلتين

األكبر هما أوال استيالء وسائل التواصل اإلجتماعي على اهتمامات شبابنا وشاباتنا وثانيا ً عدم
ظهور النهوض العربي الكافي في ظل األزمات والنزاعات والصراعات المتناسلة في أكثر من
بلد عرب ّي.
وأضاف :أن وسائل التواصل اإلجتماعي ال بد من التالئم معها باكسابها مستوى ثقافيا ً معقوالً.
كما أشار إلى مشكلة التضاؤل الثقافي التي ال تحلها إال ارادة نهضوية ال تأبه للصعاب وتتحدى
إرغاماتها.
وقال الرئيس فؤاد السنيورة " :في ال ِم َحن ينبغي العودة إلى المبادئ واألسس ،إلى المرتكزات،
إلى الملح الذي نملّح به ُخبزنا ،حيث ليس لنا في مواجهتها على المستوى العربي إال التأكيد على
فكرة العروبة الديمقراطية الجامعة والمستنيرة والمتقبلة والمحتضنة لآلخر المختلف ولو اختلف
هذا اآلخر بالمعتقد والعرق والفكر والدين والمذهب ،ألنه علينا اإلعتراف بهذه الفروق
واالستفادة من هذا الثراء الذي يؤمنه ويضفيه هذا التنوع وهذا االختالف من ضمن الوحدة.
وختم بتوجيه الشكر إلى الناشرين اللبنانيين والنادي الثقافي الذي كان هو عضو فيه ورئيسا ً له.

من جهته ،توجه رئيس النادي الثقافي فادي تميم بتحية تقدير لدولة الرئيس سعد الحريري على
دوره المتميز في تأصيل وتعميق منطق الحوار الفكري والثقافي وشدد على أن معرض بيروت
العربي الدولي للكتاب كان وسيستمر حاجزاً في وجه المصاعب التي م ّر بها هذا الوطن
وأشقاءه وأصدقاءه.

وأشار تميم إلى أن المشاركة المتميزة والمتزايدة للدول العربية واألجنبية في هذا المعرض
السنوي حوّ لته إلى مكان للفكر العالمي من أجل عرض الناتج الفكري والثقافي وإلى مح ّرك
ودافع للتنمية الفكرية من خالل صناعة الكتب.

ودعا تميم من هذا الصرح الفكري ومن عاصمة الثقافة والعروبة بيروت إلى التمتع في
االطالع على انتاج هذا العام والغوص في أفكار الكتاب الفكرية والسياسية عسى أن نصل إلى
يوم تستطيع فيه المجتمعات البشرية استبدال الحرب بالسالح بالحرب بالفكر ،آمال أن يتحول
معرض الكتاب منبرا للحوار الفكري ومنصة لمواجهة األفكار الظالمية والمتطرفة من حيثما
أتت .كما لفت إلى المشاركة المميزة هذا العام من قِبل الدولة األوكرانية في العاشر من الشهر
الجاري لمناسبة مرور  52سنة على إقامة العالقات الدبلوماسية بين لبنان وأوكرانيا.

بدورها،نقيب إتحاد الناشرين في لبنان سميرة عاصي وصفت المعرض بالعرس السنوي للكتاب
الذي هو خير جليس والذي يهدهد لنا كل مساء.
وأشارت الى أن هذا العام ليس ككل عام فنحن نلتقي في هذا المعرض الواحد والستين للكتاب
في دورة إستثنائية ووطننا لبنان بدأ يشق طريقه إلنجاز اإلنتخابات التشريعية خاتمة استحقاقاته
الدستورية بعد إنتخاب رئيس الجمهورية والعمل الجاد إلطالق عمل السلطة التنفيذية
والتشريعية.
وقالت عاصي أن هذا العام وفي العام المقبل سيكونوا العاملين في حقل النشر ومعهم كل
العاملين في القطاعات الدستورية والقانونية بصفة خاصة أمام إستحقاق إطالق الفعاليات لبناء
وعي قانوني ودستوري يتصل بلبنان غدا
وطالبت بمحكمة للبت في مسائل حماية حقوق الملكية الفكرية التي باتت ضرورية لحماية
اإلبداع والمبدعيين في كل مجاالت الثقافة واإلبداع.
وقدم حفل اإلفتتاح،عضو الهيئة االدارية في النادي الثقافي العربي علي بيضون الذي رحب
بالحضور في عيد الكتاب ،واصفا المعرض بأنه فسحة حرية ومساحة حوار ديمقراطي ونقطة
إشعاع تنطلق منها إبداعات عربية في فضاء ملبد بالغيوم ونحمل شعلة الثقافة والتنوير تأكيدا
على دور بيروت التي ال تزال وفية للكتاب.
جائزة أفضل كتاب إخراجا ً

وأختتم حفل اإلفتتاح بتوزيع الدروع على الفائزين في جائزة أفضل كتاب إخراجا ً حيث فاز في
المرتبة االولى كتاب " قصور ومتاحف من لبنان" للمؤلف سمير البساط  .جنوب برس
ادفيرتايزنغ /صيدا .تصوير رمزي حشيشو وكامل جابر .7162
أما في المرتبة الثانية فقد فاز كتاب " اندلس الشعراء" للشاعر محمد بنيس /المركز الثقافي
للكتاب .7162
كما احتلت المرتبة الثالثة موسوعة  ":النباتات في بالد الشام" للمؤلف د .محمد علي شقص/دار
النفائس /7162جزئين.
أما جائزة أفضل كتاب إخراجا ً لكتب األطفال فقد كانت المرتبة االولى لقصة " استقويت
فندمت" للمؤلف سديم النهدي /دار العلم للماليين  .7162رسوم ميرا المير وماريلين الحايك.
وفي المرتبة الثانية فازت قصة " جدتي ...طفلة رائعة" تاليف أميمة علّيق/دار البنان /رسوم
فرشته نجفي.7162
وأخيراً كانت المرتبة الثالثة لقصة " لغتي هويتي" تأليف رانيا زبيب ضاهر /دار النديم.7162
رسوم سحر عبدهللا.
وحضر حفل اإلفتتاح إضافة إلى الرئيس السنيورة ،كل من النائب غازي العريضي،ممثل سفارة
فلسطين ماهر مشيعل،ممثل السفارة اليمنية سفيان حجر ،العميد فارس حنا ممثال مدير عام قوى
األمن الداخلي اللواء عماد عثمان ،المقدم هادي أبو شقرا ممثال مدير عام األمن العام اللواء

عباس إبراهيم،رئيس إتحاد الناشرين العرب محمد رشاد،وأعضاء الهيئة اإلدارية للنادي الثقافي
العربي ،رئيس وأعضاء نقابة إتحاد الناشرين اللبنانيين وأصحاب دور النشر اللبنانية والعربية
المشاركة في المعرض وشخصيات ثقافية وفنية وإعالمية وحشد من المواطنين.
نشاط الخميس
وشهد المعرض في يومه األول مجموعة من توقيعات الكتب والندوات حيث جرى حفل
توقيع كتاب "ذاكرة النسيان" للكاتبة غيدا كنيعو في جناح دار الفارابي ،وتوقيع كتاب " رحلة
روح" للكاتبة عبيرغالب نادر في جناح دار سوريانا ،وأقامت جمعية أصدقاء المعرفة البيضاء
أمسية شعرية بعنوان "مختارات من روائع اإليزوتيريك في الحب وعن الحب من كتابي "همس
الحب" و"هذا الحب حبي" للدكتور جوزيف مجدالني الذي عرض لنصوص شعرية مسجلة ثم
جرى حوار من قبل الحضور
نشاط الجمعة  6كانون أول 7162
الساعة  67-66ظهراً ...نشاط للتالميذ بعنوان"لقاء حول الوطن" تقدمه زهية العماد في قاعة
المحاضرات.
توقيع ديوان " إليك أكتب" للشاعرة فاتن شيمي/دار الفارابي من الساعة الواحدة حتى الثالثة
ظهراً.
توقيع كتاب "الحروب األهلية اللبنانية على خارطة الهيمنة العالمية" للكاتب فهد حجازي/دار
الفارابي من الساعة  0.11حتى  ...1مسا ًء.
توقيع وندوة رواية " متعة العمر" للكاتبة هدى عبد/دار الفارابي من الساعة  ..0حتى 1.11
مسا ًء
توقيع كتابان "خطاب األسد" و " أول بحث أكاديمي موثق بخطاب الرئيس ترامب والملك
سلمان" للدكتور سامي كليب /دار الفارابي من الساعة  1.11حتى  61.11مسا ًء.
توقيع " افرح ،العب ،ال اتعب" للكاتبتان رندة كوراني و كريستل الحالل/دار الساقي من الساعة
 1.11حتى  0.11مسا ًء.
ندوة حول رواية "متعة العمر" لـ د .عبد المجيد زراقط ،د .سهى خير بك ،د .عبد الدائم
السالمي /يدير الندوة األستاذ عماد خليل /من الساعة  0..1حتى  1.11مسا ًء.

ندوة لمناسبة مئوية جمال عبد الناصر :لقاء تحية محبة ووفاء /األستاذ مروان األيوبي ،واألستاذ
جهاد األطرش ،فيلم وثائقي ،فرقة جمعية الكشاف المسلم الموسيقية من الساعة  1.11حتى
 2..1مسا ًء.
لقاء فكري ثقافي للشيخ حسن قاطرجي من الساعة  2..1حتى  0.11مسا ًء.

نشاط السبت  7كانون أول 7162
توقيع ديوان "عطر الزمان" للدكتور حسين مهدي في مؤسسة الرحاب الحديثة الساعة 66
صباحا
توقيع كتاب "رحم القلب" للكاتبة نادين الكحيل في جناح دار المؤلف الساعة 1 – 0
ندوة حول األديب والفيلسوف "اميرتوايكو"  /المعهد الثقافي اإيطالي في لبنان ودار الفارابي
الساعة 1 – 0
توقيع كتاب "اإلستراجيات العالجية إلضطراب قصور اإلنتباه – فرط النشاط" للكاتبة هدى
شعبان في جناح دار الفارابي الساعة 1 – 0
ندوة المركبات الذاتية القيادة :التحديات القانونية والتقنية" لميشال مطران الساعة - 0:.1
1وتوقيع كتابه في جناح شركة المطبوعات الساعة 0 – 1
توقيع كتاب "تعويذة حلم" للكاتبة لينا محمود ادريس
توقيع كتاب "سوريا والكيميائي للكاتب أحمد مرعي في دار أبعاد الساعة 0– 1
توقيع "جيوات ناقصة" لرامي طويل في دار الساقي الساعة 0 - 1
توقيع كتاب "واقع التربية في المجتمع الشرقي المعاصر لدكتورة كريستين نصار في جناح
شركة المطبوعات للتوزيع والنشر الساعة 0 – 1
توقيع ديوان "حارس الزمان" لسمير رفعت حرب في دار غوايات 0 – 1
توقيع رواية "هذيان امرأة عاشقة" لهند مطر في دار العربية للعلوم ناشرون الساعة 0 – 2
توقيع رواية "شجرة الياسمين" لغسان سعود في دار الفارابي الساعة 0 – 2

توقيع كتاب "لمع من فكر معلم" للدكتور إفرام بعلبكي في النادي الثقافي العربي الساعة 0 – 2
توقيع كتاب "محبرة اشعار" لجوني مقدسي الساعة 0 - .

