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فيما يلي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي للكتاب ال 56في يومه الحادي عشر:
نشاطاتمجموعةاقرأفيمعرضالكتاب
في اطار فعاليات المعرض في دورته ال ،65وكجزء من برامجها المتنوعة لتعزيز وتفعيل المطالعة ،نظمت "مجموعة إق أر"
نشاطات لطالب الحلقة األولى في المدارس الرسمية شارك فيها حوالي  022طالبًا من مختلف المناطق اللبنانية ،منها

بقعاتا ،مغدوشة ،وطى المصيطبة ،رأس بيروت ،جزين الرسمية .وقد ساهم  11تلميذا من مدرسة ل ICفي تنظيم النشاط مع
 11متطوعة من "مجموعة إق أر".
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جدتي ال تسمعني" لكاتبة أدب األطفال "فاطمة شرف
وتمحورت النشاطات حول قراءة الراوية مع جمانة بحلق لقصة بعنوان " ّ
الدين" ،وهدفت الى تعزيز قدرات النطق والقافية ،كما قامت المجموعة بالتعاون مع مؤسسة الفكر العربي بتقييم  01تلميذًا من
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مدرستي رأس بيروت الرسمية ومدرسة الحريري الثانية تبعًا لقدراتهم القرائية والتحليلية وذلك من خالل السجل الجاري للتقوييم

التكويني.

تجدر االشارة الى أن "مجموعة إق أر" جمعية خيرية ال تبغى الربح تسعى إلى تنمية عالقة مستدامة بين الطفل والكتاب من
خالل ربط المطالعة بالمناهج التربوية في المدارس االبتدائية الرسمية وتحفيز األطفال على المطالعة الحرة وتعليم القراءة
للمتعثرين وذلك بإشراك الهيئة التعليمية واألهل والمجتمع المحلي.
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أمسيةدارغواياتالشعرية

في اطار فعاليات المعرض في دورته ال ،65نظمت دار غوايات أمسية شعرية شارك فيها الشعراء اللبنانيون نوح حسن
وياقوت دندشي وانعام فقيه وريف حوماني وأدارها ادارة عماد خليل في حضور جمع من متذوقي الشعر واألدب.
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القى خليل تحية الشعر من وطن تغفو أهدابه على ايقاع بحر الحرف األول ،ويصحو قصيدة حب وأليسار ...فالقصيدة شوق
من رماد اآله ،من بيت يجلله قافية ،ورنيم روي ،حين تولد ،ينتاب الشاعر أسئلة حول الماهي ة ،لرفد الدهشة في فن القافية،

وفي العيون التائهة عند كل شطر ،وركن ودفتر عتيق...
بعدها ألقى الشعراء ء مقتطفات من نتاجاتهم الشعرية .
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بيروتفيقصائدالشعراء
وفي اطار نشاطات النادي الثقافي لهذا العام ،نظمت أمسية شعرية بعنوان "بيروت في قصائد الشعراء" وهي تحية الى بيروت

للشاعر شوقي بزيع ،شارك فيها جهاد االطرش ورندة االسمر في قراءات شعرية ومشاركة غنائية للفنان احمد قعبور وقدمتها
ماجدة داغر في حضور حشد من المهتمين والمثقفين.
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داغر
استهلت داغر تقديمها بقصيدة شعرية عن بيروت ،ومنها:
غسل وجهها الجميل،
الصبية التي تجيد الرقص على الماضي ،وتتقن ترميم المالمح .أما أقصى ما تقوم به ،فهو
كوني تلك
ُ
ّ
التبرج والعطر لمنديلها ،كثير من الحب والشغف ،وردةٌ لشعرها من حديقتها األبدية ،نزع
نفض الغبار عن مرآتهاٌ ،
ُ
قليل من ّ
الخمار السحري ،وابتسامة ...فأجمل مدينة في العالم! بيروت ...تحية!
ٍ
ٍ
لوليمة شهية
قالت :أما في قصائد الشعراء ،فبيروت هي األجمل واألقدم واألنقى .هكذا صارت ديواناً في بال
شاعر وكتاباً

ال بأعظم األحرف عنها من أعرق شعراء التاريخ .فيغلق "
من القصائد .فها هو شاعر "مرثية الغبار" يهديها مديحاً مكل ً

المثنى" يقينًا لبيروت المؤنث ،وتتفتّح "وردة الندم" على كل لحظة
األبواب الخلفية" ليفتح لها بابًا إلى الفضاء ،ويصير "سراب ّ
لم يكتب فيها لبيروت ،ليقترف لها أبلغ القصائد عبر "شهواته المبكرة" ،فيهجر "فراديس الوحشة" إلى فردوس آخر حيث
عروسه بيروت" .كل مجدي أنني حاولت" أن أختصر بيروت في قصيدة فلم أفلح ،هكذا أقول عن هذا الشاعر الذي قرر
فاستهل بدراسة ّقيمة عميقة
السفر في مراكبها إلى التاريخ البعيد البعيد ليستحضر بيروت من قلوب شعراء كبار ُشغفوا بها.
ّ
أضاء فيها على وجه بيروت ،ليصل إلى مختارات بدأت بـ "ملحمة بيروت الميمونة" للديونيسي ننوس اليوناني وينتهي بقصائد
لشعراء معاصرين كانت بيروت ملهمتهم .عن "بيروت في قصائد الشعراء" تحية إلى عاصمة حبه  ...الشاعر شوقي بزيع.
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من ثم تحدث الشاعر شوقي بزيع عن كتابه "بيروت في قصائد الشعراء" الذي جمع فيه شعر كل من تغنى وتحدث عن
بيروت ،بعدها كان لكل من رنده األسمر وجهاد األطرش قراءات شعرية من الكتاب ،وهي مقتطفات من أشعار شوقي بزيع،
ناديا تويني ،آغاتياس اليوناني ،ابن الرومي ،عمر الزعني ،أدونيس ،شوقي بغدادي ،محمود درويش ،عباس بيضون ،زاهي

بيضون ،سعاد الصباح ،أحمد شوقي.
وفي الختام ،غنى الفنان أحمد قعبور العديد من أعماله القديمة والحديثة.
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نشاطاتدارالبنان
وفي اطار نشاطات المعرض لهذا العام الخاصة باألطفال والناشئة ،نظمت دار البنان عددا من األنشطة المتمحورة حول

تشجيع المطالعة لدى التالمذة ،في اطار سلسلة من القراءات اليومية لطالب المدارس في مراحل تعليمية متعددة ،قام خاللها
الناشر سلطان ناصر الدين بتالوة مقاطع ومقتطفات من عدد من الكتب والروايات التي وضعها باللغة العربية في تجربة
تفاعلية مع جمهور التالمذة الذين أتيحت لهم فرصة المشاركة عبر االسئلة وغيرها.
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وقد استقطب النشاط عددا كبي ار من المدارس من مختلف المناطق اللبنانية التي وجدت فيها متنفسا لتالمذتها يلبي الحاجة
الى تشجيع المطالعة في اطار حديث ومحبب.
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فيمايليسلسةمنالتواقيعشهدهامعرضالكتابالعربيالدوليال65فييومهالحاديعشر(الجمعة)2142\42\41

–تجدونربطاالصور







 مفتاح لنجوي
 رؤيا في بحر الشوق
 حبي االول واألخير

قصة سامر والصرصور
عذراً  ...أحببتك
شيء ال يشبه الطين
ما باحت به سارة ،وسيد بغداد
مائدة مارلين من حلب
أريد القمر و أريد أن أشتري

 Em Abed's Revenge


التراث والحداثة والفن التشكيلي
في عيون لبنانية 0291-0291
ساعة التخلي
صراط العشق
كيفني CD

إلهام غرابي
الكاتب بشير أبوزيد
الكاتب قاسم الساحلي
د .محمد طعان
مارلين مطر
الروائية روال سعادة
ليلى عيد
فاتن المر
نسرين ياسين بلوط
للشاعر عصام العماد
Sabina LlewellynDavies

دار البنان
دار الفارابي
دار الفارابي
دار المحجة البيضاء
دار النهار للنشر
دار الجيل\ دار المختار
النادي الثقافي العربي
دار اآلداب
النادي الثقافي العربي
دار ومكتبة التراث األدبي
Turning point

 فلورا والشجرة السحرية

فاطمة شرف الدين/سوسن نور
هللا

اصالة للنشر والتوزيع

 غواية مالئكة وشياطين

الشاعرة إيلدا موسى
مزرعاني

 مذكرات امرأة شيعية
 اميركا والحريات

رجاء نعمة
رياض طبارة
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دار الفارابي
شركة المطبوعات للتوزيع
والنشر
رياض الريس للكتب والنشر
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النادي الثقافي العربي

Page

نهى فران
عباس بيضون
الشاعر علي عباس
أمية درغام





الدار العربية للعلوم ناشرون
دار الساقي
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 عكس السير
 صانع األلعاب

عباس ترحيني
أحمد محسن

دار البنان
مكتبة انطوان
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فيمايلينشاطاتوبرنامجتواقيعيومالسبتالموافقفيه46كانوناألول2142
00:11–0:11يومالسفير-يوم"صوت الذين الصوت لهم"
تنظم "السفير" و"دار الفارابي" وشركاؤهما في الثقافة والمجتمع المدني والوطن" ،يوم السفير" الذي يتضمن مجموعة من
النشاطات تشارك فيها الجمعيات شريكة "السفير" في العمل نحو غد أفضل:
00:11 .0:تقديممجلّد"ملحقفلسطين"
 .2الجمعياتاألهليةتتكلم:

  : ::111 -::111قضية حق األم في حضانة أطفالها -المحامية إقبال دوغان  :0111 – ::111حملة جنسيتي حق لي وألسرتي – لينا أبو حبيب  :0111 -:0111كن هادي -لينا جبران  :0111 -:0111المف ّكرة القانونية :اإلعالم والقضايا الحقوقية :0111 -0111 -كفى عنف واستغالل

  : 1111 -0111اتحاد المقعدين:البيئة المبنية الدامجة :الواقع والمأمول.رواد فرونتيرز" :أشخاص يعيشون في الظل والذل؟!"
 ّ :1111 -1111  :0111 -1111لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان -وداد حلواني0:11-0:11 .3:
أ-

تواقيعكلمناألساتذة:

 غالب غانم :باسم الشعب  ..وللشعب فواز طرابلسي :أحاديث األربعاء -ادمون صعب :تموز  ..سراج الهداية

15
Page

Page

 -سليمان تقي الدين :العربفي مخاض التغيير

15

 -عدنان الحاج :محطات اقتصادية 01::-0112
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 ساطع نور الدين :محطة أخيرة  ..خارجالمكان -نصري الصايغ :مصارع االستبداد

 طالل سلمان :كتابة على جدار الصحافة – مع الشروقب-


تكريمثالثةمنالمبدعينالذينرحلواوبقوامعنا:
 .:الروائي عبد الرحمن منيف من خالل شهادات:
 جورج دورليان
 يمنى العيد

 طالل سلمان
 .0المسرحي سعداهلل ونوس من خالل شهادات:
 نضال األشقر

 روجيه عساف
 عباس بيضون
 .1رسام الكاريكاتير ناجي العلي من خالل شهادة:
 نهلةالشهّال

يقدم المكرمين نصري الصايغ ،ويتضمن البرنامج عرضاً لصور ورسوم الفنان ناجي العلي ومقتطفات من لقاءات تلفزيونية
ّ
ثقافية مع منيف وونوس.
0:11-0:311ندوةحولكتابد.عمادالغصيني " تأثيراإلرهابعلىاألنظمةالسياسيةواالقتصاديةللدولفيضوءالقانون
الدوليالعام"،بمشاركةد.محمدالمجذوب،د.شفيقالمصري،يديرالندوة:أ.جهاداألطرش
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التواقيع
 4:00-6:00مدام تعبانة

نايلة عجة

4:00-7:00
4:00-8:00
4:00-8:00
4:00-8:00
4:00-8:00
4:00-8:00
4:00-8:00
4:00-8:00
4:00-8:00
4:30-6:00
5:00
5:00-7:00
5:00-8:00
5:00-8:00
5:00-8:00

تطوير الذات وبناء المستقبل
باسم الشعب ..والشعب
أحاديث األربعاء
تموز...سراج الهداية
العرب في مخاض التغيير
محطات اقتصادية 9100 -9112
محطة أخيرة...خارج المكان
مصارع االستبداد
كتابة على جدار الصحافة " ،مع الشروق"
تأثير اإلرهاب في األنظمة السياسية
حارس الوهم
السيرك ،صرخة قسطل  ،عصفور الغابة
السمكة المفكرة
قطوف المعرفة  /االصالح الموؤود

عصارة الكتب
Suffering For Sanity 5:00-8:00
 5:00-8:00بعدهم بالبال
 5:30-7:30أحببتك فصرت الرسولة
6:00-7:00

أشياء ال تموت

د .عبد الحسن الحسيني
غالب غانم
فواز طرابلسي
ادمون صعب
سليمان تقي الدين
عدنان الحاج
ساطع نور الدين
نصري الصايغ
طالل سلمان
الكاتب عماد غصيني
للشاعرة بانة بيضون
للكاتب جورج رحموش
حسن عبدهللا
لألستا نبيه االعور
انطوان م .الشرتوني
جنى منيف ابو شقرا
الكاتب جوني مقدسي
ماري القصيفي
للكاتب الراحل محمد
عيتاني
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كتاب (صحتين)
 6:00-9:00طوق العمامة (الدولة االيرانية الخمينية في

رانيا نور الدين فواز
وضاح شرارة

دار الفارابي
شركة المطبوعات للتوزيع
والنشر
رياض الريس للكتب
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6:00-8:00

اصالة للنشر والتوزيع
الدار العربية للعلوم
ناشرون
السفير /دار الفارابي
السفير  /دار الفارابي
السفير /دار الفارابي
السفير /دار الفارابي
السفير /دار الفارابي
السفير /دار الفارابي
السفير /دار الفارابي
السفير /دار الفارابي
النادي الثقافي العربي
دار النهضة العربية
دار الفكر اللبناني
دار اآلداب
دار مكتبة التراث االدبي
Turning point
Books
مكتبة مالك
النادي الثقافي العربي
دار سائر المشرق
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معترك المذاهب والطوائف )
 6:30-9:00اكرة الخيال
 7:00-8:00أمواج
 7:00-9:00طيور أيلول

والنشر
بسام حسين
بحر الواديسا
إملي نصرهللا


دار المحجة البيضاء
داراالمير للثقافة والعلوم
مكتبة انطوان
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