البرنامج الثقافي المرافق لمعرض بيروت العربي والدولي للكتاب 59
التاريخ

الجمعة 27/11/2015

من  27تشرين الثاني  2015لغاية  10كانون األول 2015
المشاركون
النشاط
الساعة
 4:00 - 6:00حفل افتتاح المعرض
ندوة عن مئوية سيفو :إطالق كتابين :مئة عام على
مجازر سيفو و إلهي إلهي لماذا ال تتركني؟
 7:30 - 9:00محاضرة علوم األيزوتيريك "علوم باطن اإلنسان-
اإليزوتيريك تقدم تقنية "اعرف نفسك" في تطبيق
عملي"
 4:30 - 6:00ندوة حول مآسي الحرب العالمية األولى
6:00 -7:30

السبت 28/11/2015

6:00 - 7:30
7:30 - 9:00
2:00 - 4:00
3:00 - 6:00
4:30 - 6:00

الدار

دار سائر المشرق
المهندسة ندى معوض  -أ .زياد
شهاب الدين
أ .محمد سلهب  -د .كريستيان
توتل  -أ .رمزي سالمة  -ادارة
أ .فيرا يعقوبيان
دار سائر المشرق

حفلة فنية بعنوان "نبض الغد"
تحييها جوقة مؤسسة رفيق
الحريري متنقلة في ثنايا ثقافات
متنوعة ولغات عدة باشراف
السوبرانو هبة القواص
د .معين حداد
ندوة حول كتاب "اشكالية المكان"
جنكيز" أوغلو
ندوة " شهداء لبنانيين في الحرب العالمية والجيش العثماني
ندوة حول رواية "سلطان وبغايا" للكاتبة هدى عيد
اسكندر حبش
الفارابي
ادارة
د .ناتالي خوري  -د .نازك بدير -دار
دار البنان
محاضرة "أوالدنا يعشقون التعبير الكتابي ...ولكن د .سلطان ناصر الدين
كيف؟"
حول رواية  ":هجرة اآللهة والمدائن المجنونة د .محمد علي مقلد  -د .حبيب
ندوة
" للدكتورة ناتالي الخوري غريب

فياض  -د .طوني الحاج -
ادارة د .مهى الخوري نصار
دار سائر المشرق

األحد 29/11/2015

األحد 29/11/2015

 4:30 - 6:00أحمد سعداوي في حوار مع خالد المعالي (جائزة
الرواية العربية )2014
 6:00 - 7:30أمسية شعرية

أ .أحمد سعداوي  -أ .خالد
المعالي
الشاعر بالل المصري

 7:30 - 9:00محاضرة " علوم اإليزوتيريك أهي مصدرأو مرجع د .جوزف مجدالني
أم هي تراث المعرفة الحق وأصالتها؟
 7:30 - 9:00ندوة حول كتاب "الفسبكات  -الدفتر الثاني"
للدكتور أحمد بيضون
 4:30 - 6:00ندوة حول كتاب "تجربة التمثيل الشعبي في
المقاطعات اللبنانية "1915-1861
 6:00 - 7:30لقاء تكريمي للفنان رفيق علي أحمد
االثنين 30/11/2015
 6:00 - 7:30ندوة حول كتاب "تصدعات مركز الحضارة
االنسانية عبر األزمنة" لألستاذ نبيه األعور
 4:00 - 6:00ندوة حول كتاب "نحو الخروج من المحنة ،رؤى
ومقاربات للتفكير والتدبير" للدكتور عصام نعمان

الثالثاء 1/12/2015

د .أحمد بيضون  -د .جورج
دورليان  -أ .يوسف بزي -
ادارة حازم صاغية
د .محمد مراد
أ .روال حمادة  -أ .عبده وازن -
أ .غدي الرحباني  -ادارة
زاهي وهبي
د .مسعود ضاهر  -د .رياض
غنام  -تقديم أ .كمال ذبيان
د .انطوان سيف  -د .عبد
الحسين شعبان  -د .حبيب
فياض يدير الندوة :د .كمال

دار الفارابي

 5:00 - 6:00حلقة حوار من ندوتين حول "أزمة المطالعة في
لبنان"

د .ميشال جحا  -أ .مريم الحاج النادي الثقافي العربي -
اللجنة الوطنية لليونيسكو
 أ .اسكندر حبش  -أ .عمادخليل  -د .ناتالي خوري  -أ.
باتريك رزق هللا  -أ .سلمان
زين الدين  -د .رفيف رضا
صيداوي  -أ .مي منسى  -أ.
حسن ياغي  -ادارة د .زهيدة
درويش جبور

 6:00 - 7:30مناظرة

الوزير رشيد درباس  -أ.
ابراهيم العريس  -د .أنطوان
الدويهي  -ادارة أ .طوني
فرنسيس
النائب غسان مطر  -د .الهام
كالب البساط  -ادارة د .جورج
طراد
دار سائر المشرق
الناشرون :طارق عثمان -
بسام شبارو  -أنطوان سعد -
ياغي
نعمة -
مارون
جودة -
حسنأبو
عبودي
الموزعون:
سامي نوفل  -صالح شبارو
المطابع :جوزيف صادر -
غسان شبارو  -ناصر عاصي
شركات الشحن :عماد غريب،
محمد قبالن
شركات التجليد :فؤاد بعينو -
عبدهللا الحلو

الثالثاء 1/12/2015

 7:30 - 9:00ندوة حول كتاب "العهد القديم بين حقيقة مقدسة
وأسطورة مسيسة" للدكتور نسيم شلهوب
 10:00 -1:00حلقة دراسية "النشر في لبنان"

األربعاء 2/12/2015

األربعاء 2/12/2015

 4:30 - 6:00ندوة حول كتاب "تركيا والربيع العربي ،صعود
العثمانية الجديدة وسقوطها"
 4:30 - 6:00ندوة "هل الربيع العربي ثورة  -قراءة يسارية"
 6:00 - 7:30ندوة حول كتاب "الشيعة بين االجتماع والدولة"
الجزء الثاني للسيد هاني فحص
 7:30 - 9:00تكريم بومدين الساحلي

شركات الورق :جمال بكداش -
مصطفى المدني (الداعوق)
د .هدى رزق  -د .حسن حمادة
 ادارة االعالمي محمد شريد.محمد علي مقلد
د .عبد الجبار الرفاعي  -د.
وجيه كوثراني  -ادارة أ.
انطوان سعد
أ .طارق ناصر الدين  -أ.
سعدى علو  -أ .لينا حدشيتي -
تقديم أ .عماد خليل

دار سائر المشرق

 7:30 - 9:00مناقشة رواية "احتياجات امرأة" لألستاذ عيد طبوش د .يونس الفقيه  -الشاعرة عايدة طبوش
 8:30 - 10:00مناقشة كتاب "االسالم والجمهورية والعالم" للكاتب أ .آالن غريش  -أ .سامي
كليب  -أ .بيار أبي صعب  -أ.
آالن غريش
دار الساقي
وليد شرارة.
 10:00طالب الصفوف التكميلية في
لقاء مع األديبة منى الشرافي تيم حول روايتها
12:00
المدارس الخاصة والرسمية
"العربيزي والجدة وردة"

الخميس 3/12/2015

 4:30 - 6:00ندوة حول رواية " 60مليون زهرة" للكاتب مروان د .طارق عبود  -أ .اسكندر
حبش  -أ .سليمان زين الدين
عبد العال
تقديم أ .ايلدا مزرعاني
دار الفارابي
 4:30 - 6:00ندوة بعنوان "الكالم الصحيح في اللسان الفصيح"
أ .سركيس نعوم  -تقديم أ .عمر النادي الثقافي العربي
 6:00 - 7:30لقاء بعنوان "لبنان والمنطقة الى اين بعد خمس
فاضل
سنوات من الربيع العربي"

الخميس 3/12/2015
 6:00 - 7:30ندوة الالجئون الفلسطينيون في المشرق العربي

أ .بيرال عيسى  -أ .ناصر
ياسين  -أ .ساري حنفي أ .جابر
سليمان  -ادارة د .هدى حوا

 7:30 - 9:00ندوة حول كتاب " البيئة األسلوبية في شعر أنسي
الحاج ويوسف الخال وعبد الوهاب البياتي"
للدكتورة مهى الخوري نصار

النائب السابق أ .ادمون رزق -
د .يوسف عيد  -د .ديزيريه
سقال  -ادارة د .نازك بدير

 4:30 - 6:00أمسية شعرية

أ .آمال ناصر  -أ .نانسي
ابراهيم  -د .ندين طربيه  -أ.
عبدالعزيز الشريف  -أ .جمال
أبو صبيح  -أ .ايمان زياد -
تقديم أ .دالل غصين

 6:00 - 7:30أمسية شعرية للشاعرة ماجدة داغر

مشاركة غنائية للفنانة جاهدة
وهبي  -ايقاع أ .الياس عبود -
أ .هادي الحسنية  -عود أ.
ابراهيم رجب  -تقديم أ .نرمين
الخنسا

دار سائر المشرق

الجمعة 4/12/2015

النادي الثقافي العربي

 6:00 - 7:30ندوة حول كتاب "جمهوريتي" للدكتور نزار يونس أ .مروان اسكندر ،أ .صالح
سالم ،أ .عباس بيضون ،إدارة
أ .روجيه كرم
دار سائر المشرق
 7:30 - 9:00مناقشة كتاب "مقوالت في فلسفة الدين" للكاتب
الشيخ شفيق جرادي
 7:30 - 9:00محاضرة بعنوان "دولة الرئيس عبدهللا اليافي"

د .جورج كتورة  -د .أديب
صعب
د .فاطمة قدورة

السبت 5/12/2015

سفير روسيا أ .الكسندر
 4:30 - 6:00محاضرة "البوتينية أسس السياسة الروسية
زاسبكين  -د .نزار يونس -
الحديثة" لألستاذ جمال دملج
ادارة أ .ريتا نعوم
 4:30 -6:00أمسية شعرية " قصائد حب من لندن الى بيروت " كلمة دار المؤلف ،كلمة سانت
جود (فيلم وثائقي قصير)،
وتوقيع ديوان شعر "حين تبكي مريم" لشاعرة
عود ،فيلم وثائقي عن لبنان.
اللبنانية البريطانية مريم مشتاوي
6:00 - 7:30
6:00 - 7:30
7:30 - 9:00
7:30 - 9:00
12:00 - 2:00

األحد 6/12/2015

4:30 - 6:00

6:00 - 7:30
7:30 - 9:00
4:30 - 6:00

االثنين 7/12/2015

دار سائر المشرق

دار المؤلف
د .مروان اسكندر  -تقديم أ .فادي تميم
لقاء حول وضع االقتصاد اللبناني
محاضرة "زمن المذلولين" للمؤلف برتراند بادي د .سعود المولى  -أ .برتراند بادي  -تقديم جان جبور
الشاعر مهدي منصور
أمسية شعرية
أ .عبد النور بيدار
محاضرة "رسالة مفتوحة الى العالم االسالمي"
ندوة حول رواية "اعدام امرأة" للكاتب عماد بيطار أ .حسن العاملي  -الفنان سمير
العود  -أ .زينب ضروب -
العازفة ريم مياسة  -تقديم رانيا
مياسة
دار الفارابي
النائب خالد الضاهر ،د .عبد
ندوة حول كتاب " السلفية والسلفيون الجدد "
الحميد األحدب ،إدارة مروان
للدكتور سعود المولى
حرب
دار سائر المشرق
كتابة وتمثيل الفنانة رائدة طه  -اخراج أ .لينا البيض
مسرحية " أالقي زيك فين يا علي"
ندوة بعنوان "دور الفنون في صقل الشخصية البشريةد" .جوزيف مجدالني
مناقشة كتاب "الخالص المسيحي اتجاهات أربعة د .األب جورج صبرا  -د.
األب جورج خوام  -الشيخ
عالم تعددي"
محمد زراقط

االثنين 7/12/2015

6:00 -7:30

قراءات أدبية ممسرحة "على ما أذكر"

6:00 -7:30

د .نور سلمان  -ايليا فرنسيس
ندوة حول فريد األطرش لرئيس منتدى فريد
الصافي  -المهندس محمود
األطرش المهندس محمود األحمدية
األحمدية
مناقشة كتاب "رؤى من القلب" ليوسف نور الدين النائب د .حسن فضل هللا  -د.
وجيه فانوس  -أ .يوسف نور
الدين
النائب ابراهيم كنعان  -أ .زياد
ندوة حول كتاب " الصفقات العمومية :ثغرات
الحايك  -أ .زياد يونس  -ادارة
وضوابط " لألستاذة هدى صابر
أ .عبدو مدلج
دار سائر المشرق
مناقشة كتاب "ثورة كوردستان ومتغيرات العصر" أ .حكمت محمد كريم
دار سائر المشرق
أ .مارك طربيه الحلو  -أ.
تكريم جمعية فرح العطاء
سامي شنيعي  -شهادات :أ.
ايلي صافي  -أ .ايفون خوري -
د .محمد علي شمس الدين  -أ.
ندوة حول كتاب "دم أبيض" ست محاورات في
اسكندر حبش  -الشاعر عمر
الشعرأجراها اسكندر حبش
شبلي  -د .محمد حسين بزي

7:30 - 9:00

7:30 - 9:00

4:30 -6:00
6:00 - 7:30

الثالثاء 8/12/2015

7:30 - 9:00

 7:30 - 9:00قراءات شعرية وعزف موسيقي
 4:30 - 6:00ندوة حول كتاب "العرفان في مسلك التوحيد"
للدكتور سامي مكارم"

أ .بسام أبو دياب  -أ .صبا
كوراني  -أ .رويدا الغالي  -أ.
خليل الحاج علي  -توليف
واخراج أ .رويدا الغالي -
أزياء بشارة عطا هللا

د .القاضي عباس الحلبي  -د.
نديم نعيمة

النادي الثقافي العربي
ومركز  PENلبنان

4:30 -6:00

ندوة حول كتاب "عبدهللا قبرصي"

الوزير السابق ادمون رزق -
النقيب محمد بعلبكي  -أ.
صالح قبرصي  -تقديم :كمال
ذيب
أ .جوزيف حواط  -د .زياد
نصور  -العميد صالح جبران -
تقديم أ .رانيا الزعتري

ندوة حول كتاب "سقراط وثوماس مور :رسائل
خيالية" لالستاذ غابرييل شليطا

سفير البرازيل أ .جورج قادري دار سائر المشرق
 أ .مروان نجار  -ادارة أ.ميشال أبو راشد
د .أنطوان م .الشرتوني

 6:00 - 7:30تكريم جمعية جاد
األربعاء 9/12/2015
6:00 -7:30

 7:30 - 9:00محاضرة "اختبار تفهم الموضوع لألطفال في
عيادات العالج النفسي"
 7:30 - 9:00ندوة حول كتاب محمد عبد العزيز الحبابي
"الشخصانية والغدية "1993 - 1922

كمال عبد اللطيف  -د .أنطوان
سيف  -تقديم أ .مشير عون

4:30 - 6:00
4:00 -6:00

ندوة عن ديوان "ألهمتني فغرد قلبي" للصحافي
علي حورية

النقيب الياس عون  -النقيب
محمد بعلبكي  -النقيب عوني
الكعكي  -تقديم االعالمية ريما
صيرفي
دار الفارابي

الخميس 10/12/2015
 6:00 - 7:30ندوة مناقشة كتاب " 1860تاريخ وذاكرة نزاع"

أ .نائلة قائد بيه  -أ .سعاد سليم

 7:30 - 9:00مناقشة كتاب "ذاكرة األفيون" للدكتور نزار دندش د .ناتالي الخوري غريب  -أ.
سلمان زين الدين  -د .علي نسر

