الثاني،5302
03تشرين 
اإلثنين، 



فيما يمي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي لمكتاب ال 59في يومو الثالث:

ورشعملدارأصالة 
في اطار نشاطات معرض بيروت العربي والدولي لمكتاب  59المخصصة لؤلطفال والناشئة ،نظمت دار أصالة نشاطا
ترفيييا وقرائيا حضره طالب ثانوية رفيق الحريري – صيدا ،حيث قرأت الكاتبة لما عازار قصة "مثل أوراق الشجر".
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ندوةحولكتاب"تجربةالتمثيلالشعبيفيالمقاطعاتالمبنانية "0102-0680
وفي اطار نشاطات دار العموم العربية لمطباعة والنشر ،عقدت محاضرة حول كتاب "تجربة التمثيل الشعبي في المقاطعات

المبنانية  "1915-1861لمدكتور محمد مراد عرض خالليا لمضمون التجربتين المذكورتين ونتائجيما وقدم لو الدكتور وليد
عربيد وحضرىا حشد من المثقفين والميتمين.
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عربيد 
أشار عربيد في تقديمو الى أن الباحث ييدف الى إستحواذ النتائج التي أفرزتيا تمك التمرينات ،وتوظيف اإليجابيات في
اإلطار الذي يخدم قيام ت جربة إنتخابية وطنية في لبنان المعاصر ،ومن أجل صياغة قانون إنتخابي جديد يأتي عمى قياس
الوطن المبناني والدولة المبنانية ،وليس عمى قياس زعامات الطوائف والمذاىب ،قانون يؤسس لقيام لبنان وطن ديمقراطي

لجميع أبنائو.


مراد 
في عرضو لنتائج التجربتين االنتخابيتين ،أشار مراد مقارنا الى أنو تواصل الحراك االنتخابي في المتصرفية دون انقطاع،
عمرت تجربة المتصرفية
فيما دخمت تجربة المقاطعات في غيبوبة طويمة استمرت ثالثين سنة (  ،) 1998 - 1878فيما ّ
تعمر تجربة المقاطعات أكثر من سبع سنوات ( – 1877
قرابة خمسة عقود ونصف العقد (  ،) 1915 – 1861فيما لم ّ
 ) 1878و ( . ) 1914 – 1998

وأضاف أنو تعاقب عمى مقاعد العضوية في المتصرفية  118نائبا أي بمعدل تمثيل متوسط  9883نواب لممقعد الواحد 8
بالمقابل  ،لم يتعاقب عمى المقاعد المخصصة لمواءي بيروت وطرابمس الشام أكثر من  16نائبا وبمعدل وسطي  285نائب

لممقعد الواحد ،ووصل عدد األسر التي شغمت عبر عناصر منيا مقاعد النيابة في المتصرفية الى  77أسرة أي بمتوسط
 684أسر لممقعد الواحد ،بالمقابل ،استأثرت  8أسر من االفندية والبكوية بالمقاعد الستة لمواءين أي بمتوسط استئثار

لم يزد عن  183أسرة لممقعد الواحد .
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واعتبر مراد أن ىناك خمسة عوامل أساسية كانت وراء نجاح التجربة االنتخابية في المتصرفية ،بينما لم تتوفّر مثل ىذه
العوامل لتجربة المقاطعات أال وىي العامل األول السمم األىمي الطويل نسبيا الذي نعمت بو المتصرفية في ظل االستقرار
األمني واالداري والسياسي الذي وفّره ليا االستقالل الذاتي المحمي دوليا  .أما المقاطعات العثمانية فقد حصدت تداعيات
الحرب الروسية – العثمانية ،أما العامل الثاني فيو ثبات الجغرافية اإلدارية في المتصرفية في وقت ظمّت فيو المقاطعة
العثمانية عرضة لمتقمص حينا والتمدد حينا آخر ،والعامل الثالث تمحور حول إشكالية االختالف بين "مواطنة " آخذة
بالتبمور والنمو في المتصرفية وبين " رعية " ظمت سائدة في المقاطعات.
تحول
وأكمل مراد عرضو لمعوامل ومنيا رابعا تنامي ثقافة الحرية الفردية والتعبير عن الرأي وصوال الى العامل الخامس
ّ

بضم
مجمس االدارة في المتصرفية الى ىيئة قيادية حممت مشروعا يتجاوز نطاق المتصرفية الجغرافي الى المطالبة
ّ
المقاطعات المجاورة وبما يستجيب لحاجات الجغرافية واالقتصاد ومتطمبات قيام دولة حديثة .من ىنا ،لم يكن مستغربا،
ان يت أرّس داوود عمون ( رئيس مجمس االدارة ) الوفد المبناني األول الى مؤتمر الحمفاء في باريس ليعرض القضية
المبنانية مطالبا بدمج المتصرفية والمقاطعات المجاورة في دولة لبنانية واحدة .
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ندوةحولكتاب"تصدعاتمركزالحضارةاالنسانيةعبراألزمنة"لألستاذنبيهاألعور
وفي اطار نشاطات اليوم الثالث ،نظمت دار التراث األدبي ندوة حول كتاب "تصدعات مركز الحضارة االنسانية عبر
األزمنة" لؤلستاذ نبيو األعور ،شارك فييا الدكتور مسعود ضاىر  ،الدكتور رياض غنام وقدميا األستاذ كمال ذبيان في
حضور حشد من الميتمين والمثقفين.
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ذبيان 
استيل ذبيان الندوة باالشارة الى أن في الكتاب ،وىو الجزء األول من مجموعة تضم ثالثة اجزاء ،يغوص الباحث التاريخي

في بطون المراجع ،ليقدم لنا حوالي  499صفحة من السرد الموثق والمسند وبأسموب مشوق وسيل ،حول حضارات ما قبل

الرساالت السماوية ،وىو الذي يفرق الحضارة بأنيا مفيوم شامل يتجاوز الدين والتقميد ليرقى الى نظام اجتماعي متكامل ،
وانيا دائمة التحرك والنيوض ،الى جانب انيا حالة تاريخية واجتماعية تتنقل بفعميا المجتمعات من مستويات دنيا الى

مستويات اعمى وارقى ،فيي تتعارض كميا" ،ال بل كميا او بعضيا اليمجية والبربرية والوحشية كأساليب تعاط وممارسة.

وما يجري في عالمنا المعاصر ،من ارىاب دول ،وتكفير جماعات دينية لآلخرين ،والتسبب بقتل بشر باسم اهلل ،فيي اعمال

اجرامية ال تمت الى الحضارة بصمة.

واعتبر ذبيان أن المؤلف تمكن في مولوده الجديد ،كما يحب أن يسميو ،أن يقدم من خالل جيد برز في الكتاب ،عصارة

قراءاتو وابحاثو لعشرات الكتب ،فيوجز في ىذا الجزء أىم الحضارات التي عرفتيا االنسانية ليضم الى المكتبة مرجعا جديدا
في تاريخ الحضارات ،ونحن بأمس الحاجة اليو في ىذه الحقبة من عرم االنسانية التي تتصدع فييا الحضارات وال تتصادم.


ضاهر
اعتبررر الضرراىر فرري مسررتيل كممتررو أن المؤلررف إنطمررق فرري بدايررة موسرروعتو مررن إشرركاليات ىامررة تمحررورت حررول الموضرروعات
التاليررة :أوال :إشرركالية دور القرريم األخالقيررة فرري بنرراء السررموك الحضرراري.فاألخالق ىرري العنصررر األبرررز واألىررم فرري مكونررات
عناص ررر الحض ررارة اإلنس ررانية،وليا األس رربقية عم ررى ال رردين.وتمك مس ررألة س ررجالية ب متي رراز ...ثاني ررا :إش رركالية التم ررايز ب ررين الثقاف ررة

والحضررارة .وقررد نبررو بعررض المفك ررين إلررى أن الحضررارة والثقافررة مفيومرران مختمفرران ....ثالثا:إشرركالية دمررج الحضررارة أو الثقافررة
بالدين .وقد تبمرورت ىرذه اإلشركالية بحردة فري التراريخ الحرديث والمعاصرر .فبررزت نخرب ثقافيرة ترر أن الحضرارة مفيروم شرامل
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يتجرراوز الثقافررة والرردين ليرقررى إلررى مسررتو نظررام إجتمرراعي متكامررل ...رابعا:إشرركالية دمررج األصررولية الدينيررة فرري دائررة الحضررارة

وفي ىذا المجال،أكد المؤلف عمى أن األصولية اإلسالمية مجرد ظاىرة رافقت مختمف الديانات،سواء الييودية منيا،والمسيحية

،أو اليندوسية.وبالتالي ،ليست من صمب الحضارة اإلسالمية بل ىي النقيض لكل ما ىو حضاري فييا .وصوال الى خامسا:
إشركالية الثقافررة واإليرديولوجيا.في عصررر العولمرة ،حيررث قرردمت الثقافرات المختمفررة وكأنيرا إيررديولوجيات عرقيرة.وتم المررزج بشرركل

تعسفي بين الدين والحضارة والعرق.

وأشار الضاىر الى أن األعور أخذنا في جولة ممتعة بتاريخ الشعوب ذات الحضارات العريقرة التري قردم نمراذج متنوعرة منيرا،
وتحدث إسياب عن ذ وحضراراتيا ،ليتوصرل إلرى إسرتنتاج ىرام أر فيرو أن البشررية تسرمو بسرمو حضراراتيا .وغالبرا مرا تت ارجرع
عدوانيررة الشررعوب المنتجررة لمحضررارة والمتمسرركة بررالقيم األخالقيررة .أمررا العرردوان والترروحش ،بررالمفيوم الخمرردوني ،فررال ينبثقرران مررن

الحضارات القوية الواثقة من قدرتيا عمى اإلستم اررية ،بل من ىيمنة جماعرات تتمسرك برذىنيات موروثرة أو عصربيات قبميرة أو
دينية أو عرقية لم تبمغ درجة التحضر،أو لم تعرف أصال الحضارة وفق التعريفات العممية لخصائصيا.
واعتبر الضاىر أنو في ىذه المرحمة البائسة من تاريخ لبنان المعاصر والتي تشيد تدمير الفرد والمجترع والدولرة فري آن واحرد،
حمل كتاب نبيو األعور بمر اررة سروداوية تعبرر عرن نكبرة المبنرانيين والعررب بحكرام لرم يعرفروا معنرى الحضرارة وقيميرا ،وتقاعسروا

عن دعرم رمروز الحضرارة العربيرة بأبعادىرا اإلنسرانية فري عصررىا الرذىبي .وحراربوا كرل أشركال اإلبرداع ،والررأي الحر،والكممرة
الجريئة ،وثقافة التغيير داخل دوليم.فتراجعت الثقافة العربية ،وشح اإلنتاج بممغة العربية ،وبات التراث العربي المعاصر مجررد

شعارات خادعة تدعو إلى ماض مجيد لم يستفد منو أىمو.
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وختم بالقول أنو وبالعودة إلى مقولة إنجمز الشييرة ":يتقدم التراريخ مرن جانبرو األكثرر سروادا" ،آثرر نبيرو األعرور التمسرك برالفجر

القررادم مررن الس رواد .فأىررد كتابررو "إلررى لبن رران األرض ،واليويررة  ،والرروطن ،واإلنسرران ،والك ارمررة ،والعمررم ،والمعرفررة  ،والحري ررة،
والمجتمع ،والدولة.
غنام 
استيل غنام كممتو بالقول" :لم يك ن نبيو األعور ،بحاجة الى وضع كتابو لكي يختصر من خاللو محطات أساسية من مسيرة
ركب الحضارة ،بدءا من تكون االرىاصات األولى لمقوة العاقمة لد

ىذا المخموق الذي سمي الحقا باالنسان ،وصوال الى

حضارات القرن الحادي والعشرين ،مرو ار بما عرفتو االنسانية من حضارات ،تضيق مجاالت اتساعيا في ىذه العجالة ،وان
كنا ال نغفل عن ذكر بعضيا كحضارة مصر الفرعونية ،وبالد الرافدين ،والصينيين والينود واالغريق والفرس وغيرىم.
وأشار غنام الى أن الكاتب األستاذ نبيو األعور يعرض مسارات عديدة ومحطات تأخذ ب ىتمام القارئ ،بمنيجية الباحث الذي
يجمع بين الفكرة الواضحة ،والعبارة الرصينة في إطار أسموب السيل الممتنع .من خالل مضمون ،قميمون الذين يستطيعون
مقاربتو أو التصدي لو ،ف ذا بنا ،وبعد مطالعتو أمام سفر ثمين مشوق ،يجمع بين تاريخ الحضارات والفمسفة ،بين الفكر

الديني المتعدد والتوحيدي وثقافة المعرفة نحن أمام كتاب جعل من التاريخ ومن قصصو ودوناتو تاريخاً لمحضارة اإلنسانية

منذ بدايات عصر التكوين ،وصوالً الى الحضارة الغربية بمفيوميا المادي بعد ان تشربت بعموم التكنولوجيا وسائر العموم

التقنية الحديثة.
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وختم بالقول :كتاب الصديق األستاذ نبيو األعور كتب بعممية ال باحث المدقق ،وبعيون معرفية عديدة كانت عينو األولى عمى

التاريخ واشكاالتو وجدلياتو ،والثانية عمى الفمسفة التي ىي جوىر كل األشياء  ،كما كانت عينو الثالثة عمى لنواحي اإلنسانية
التي ىي عماد كل حضارة وثقافة ،فأضفى عمى كتابو مسحة من العممية والبالغة والمحبة التي تتوج كل عمل فكري بناء.
األعور 
وفي الختام تحدث األعور قائال :من قبس اهلل تجسد العقل ..ومن أثداء العقل ترضع الحضارة مكوناتيا ...انيا نتاج تالقح
ثقافات الشعوب ...التفاعل يعززىا فيما الجيل يئدىا..
الحضارة مفيوم شامل يتجاوز الدين والتقميد ،ليرقى الى نظام إجتماعي متكامل ،إنيا دائمة التحرك والنيوض ،ف لى جانب

أنيا حالة تاريخية واجتماعية ،تتنتقل بفعميا المجتمعات الى من مستويات دنيا الى مستويات أعمى و أرقى ،فيي تتعارض

كمياً ،ال بل تتأذ كثي اًر وتصاب في الصميم ،إذا ما سادت المجتمعات كميا أو بعضيا اليمجية و البربرية والوحشية كأساليب

تعاط وممارسات .فال يعقل أن يكون المرء متحض اًر ،وىو يمارس القتل والتدمير واإلرىاب واإلبادة الجماعية ،والتفرقة

العنصرية ،واثارة النعرات بين األجناس واألعراق واإلثنيات.
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تكريمرفيقعميأحمد 
وفي اطار نشاطات النادي الثقافي العربي لمعرض  ،59نظم لقاءا تكريميا لمفنان رفيق عمي أحمد شارك فيو الممثمة روال

حمادة ،الناقد والشاعر عبده وازن ،الفنان غدي الرحباني وأدارىا زاىي وىبي في حضور حشد من أىل الفن والثقافة
والميتمين.
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وهبي 
منذ ثالثة عقود ونيف نراه رفيق عمي أحمد من يحمر الشقيف الى عاصمتو بيروت ،حمل معو كتابا وقنديل كاز .أزعم أن

القنديل ال زال يضيء .كيف؟ ألن زيتو البصيرة ،لوال البصيرة اليقظة ما أبصر ىذا الحكواتي العتيق طريق نجاحو وتميزه.
وبعد أكثر من ثالثين عاما عمى مغادرتو قريتو الصغيرة (التي احتمت من قبل العدو االسرائيمي) ال تزال رائحة التراب عابقة
فيو  /كأن الندوب والتجاعيد التي حفرتيا السنون في قسماتو ما ىي سو آثام مباركة تنبت خي ار وحنطة وغالال يستعين بيا

ىذا الفالح األصيل عمى أحابيل األيام.

اليوم تكرم بيروت واحدا من أبنائيا المتميزين ،وكأني بيا قد قرأت جيدا مطور قمبو ،ىو الذي رفعيا عمى خشبة العرض
بأعمدة من عرق وقمق وعشق ال يضاىى .ما أعطاه في مسيرتو المتوزعة عمى ثالثة أضالع :الحكواتي ،المونودراما ومسرح
منصور الرحباني ولو شئنا اضافة ضمع رابع ألشرنا الى أعمالو التمفزيونية .ألكتفي بالقول ان رفيق عمي أحمد ىو اليوم وبال

غمو أو مبالغة أحد أركا ن المسرح العربي المعاصر وسيد المونودراما في ىذا المسرح ،فضال عن كونو مثقفا متقشفا مختبئا
في ثوب حكواتي يحمو االصغاء اليو.

وختم بمالحظة أخيرة :ال من باب الفخر الجوف وال الشوفينية المقيتة ،بل من واقع الحال بكل ما فيو من عناء ومشقة ،تبقى

بيروت مدينة لمحياة ،ل محب والفرح والحرية ،مدينة لمكتاب ،كتابيا دائما في يمينيا ،ويبقى رفيق عمي أحمد واحدا من أبرز
صناع الحياة فييا ،سواء كان عمى خشبة مسرح أم الى طاولة مقيى.
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الرحباني 
أشار الرحباني في بداية مداخمتو الى أن اظيار الوجو الحسن والحمو لممكرم الميمة ما بيعنيني بوجو الخصوص ،ألني بعرفو
منيح وكمكن بتعرفو والمشاىدين والمحبين والمعجبين كتار .بيالكممة رح أتطرق لموجو اآلخر لرفيق الوجو المي بكرىو فيو،

الوجو السيء ،وأعذرني صديقي بتعرف صراحتي ولساني السميط .لنزلك من المنخل.
وقال :عشر صفات بتختصر الوجو اآلخر لرفيق .قولو الوصايا العشر قولو األحكام العشر .قولو شو ما بدكن .بس أن
بدي قول الصراحة وال شيء غير الصراحة .واحد :رفيق عمي أحمد الممثل والكاتب والمخرج والمثقف .األب والعاشق والرجل

الرجل من صفاتو السيئة انو بيوصل عمى موعد التمارين والتدريبات عمى المسرح لوحدو ...رفيق بيجي من دون ضجة ألنو
مجيئو بحد ذاتو ىو الضجة كميا.
اثنان :رفيق ابن ضيعة جنوبية ...نزل عمى بيروت شب....عاش ببيروت انخرط بمجتمعاتنا المتعددة الحقيقية والمزيفة...كل
ىالتطورات ما خمتو ينسى خصوصيتو واصالتو الجنوبية البريئة والعريقة لذلك ابتدع لحالو برج ،مكان خاص فيو بأحد
القياوي غير المثقفة بشارع الحم ار وعمال مكتبو .راح عمى قيوة بالروشة وجو وج البحر .ىالمد

المنبسط بيذكرو بسيول

يحمر ،تيسرح فيو ،ويوصل لمذروة ،بعدا ليجتو جنوبية .يا زلمي ما تأقمم بالميجة البيروتية ،بعدو دج بحكيو وجنوبي اليوا

واليو .

وأضاف :ثالثا من مساوئو انو ما سمى حالو الفنان .خمى الناس ىي تسميو ومشكمتو انو ما بيعمل  Grace matineeيعني
النوم لمظير متل الفنانين قبل الضو بيوعى ....رابعا ما بيحب الظيور وال الجموس بالصفوف األمامية وال التمفمف بالجيب
والتمشي بين الناس...خامسا قميمة رفيق عمي أحمد بقى اسم و ىيك .ال اخذ لقب فني وال سمى حالو تسميات رنانة وطنانة.
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بقي رفيق عمي أحمد واالسم ىوي األساس ىوي المصدر والنبع ...سادسا :شي ما بحبو برفيق ىوي انو بقي متل ما ىوي ما

تطور من لما عرفتو .يا أخوان الناس عم تتغير بتكبر بتشيخ رفيق بقي خام خمنج  brutمنحوت عمى الط ارز الروماني..رفيق
تارك العمر يمرق عمى اليد تيرسم عمى جبينو تجاعيد األسام المي ىي خمود الطبيعة بحد ذاتيا.
وأكمل في وصاياه العشرة :سابعا مشكمة رفيق انو مش متطمباال فنيا ...مرات شخص واحد بيفتدي المجموع لمصالح العام
ىيدا ىوي رفيق وىيك بتوصل رسالتو المسرحية ...ثامنا المشكمة انو مكرمنا ما بفقس مسرحيات متل بيض دجاج المزارع أو

سمك المستنقعات .عايش بقمق وأرق وألق دائم ...تاسعا رفيق ما تاعطى االدمان الغنائي .مش معقول ممثل ما يركب براسو

الغناء ويقتنع بحالو ويقنع جميورو انو صوتو حمو
وختم بعاش ار قائال :مشكمتك يا رفيق انو بعدن اجريك عمى األرض ما سكرت بالمجد .وال كبرت الخسة براسك .بعدك بتستقبل
الناس من دون موعد .خطك مفتوح لمكل .ال سكرتيرة ال مدير أعمال رغم كل النجاحات واالرتفاعات والتألق بعدك متوىج

التواضع .ليش ألنو عرف أنو السمم بدك تطمعو درجة درجة ولما بدك تنحت بالصخر بدك سنين واسام ضنى وجيد لتوصل
لمعمق وتكتشف النحتة التي أنت مصر تنحتيا وتبدعيا حتى تبقى خالدة .وأنت نحتت فنك بازميمك.
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وازن 
وتحدث وازن بدوره عن المكرم رفيق عمي أحمد وقال :كان رفيق خارجا لمتو من معيد الفنون بمياراتو الكبيرة وكنت حينيا في

بداية حياتي النقدية ولكن عمى الرغم من كل ذلك كان ال بد من القول انو كان المعا ..ان فرادة رفيق تكمن في االنتصار
لمممثل وخاصة في أعمالو المونودرامية (حيث تجمت شخصيتو الفنية ،الممثل ،المخرج) من كان يصدق أن ىذا الشاب

الجنوبي سيصبحالمعا وذات صيت رائع.

وأضاف :لقد عرف كيف يستوعب المناىج التي درسيا في المعيد ليفق بينيا وبين الواقع الفني الذي يجسده لكنو في كل ما
تعمم سيبقى الممثل القدير بالفطرة والموىبة ..انو الممثل الذي يمثل ،الذي يمعب ،يتصرف ،يرتجل ،فيبدو أنو من الصعب

ترويضو .انو الممثل بصوتو وجسده وبأساليبو المتعددة ولكنو رفيق عمي أحمد حالة بنفسو.
وختم بالقول :نجح رفيق في جعل المسرح المونودرامي عالمو الخاص ،فيو عمى المسرح واحد في عدة اشخاص ،فيو ممثل
بارع ينقل من شخصية الى أخر ومن مكان الى آخر من زمن الى زمن او حتى من رجل الى امراة اذا اقتضى األمر.
حمادة 
وبدورىا تحدثت حماد عن رف يق عمي أحمد التي تعرفت عميو كمشاىدة قبل أن تعرف عميو فعميا وجيا لوجو ،وقالت :كنت

معجبة متل كل الناس بالممثل المي عم شوه ،وزيادة باقدامو وشجاعتو المي بتخميو يحمل مسرحيتو من بيروت الغربية وقتيا

لبيروت الشرقية مان وقتيا ويعرضيا بنص جونيو عن انسان جنوبي بينما أغمب سكان بيروت وقتيا كانوا سامعين سمع
بالجنوب وما بحياتن متالقيين بحدا من ىونيك .. .أنا كنت معجبة بشجاعة رفيق عمي أحمد عمى عبور كميشيو التفكير عند

اآلخر واعتبار انو أرض لبنان كميا الو يتجول فييا بحرية وكأنو ما صاير شي.
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وأضافت :راحت األيام وبقيت عالقتي بيالممثل سطحية ،روح أحضر أعمالو وىنيو وخمصنا الى أن وصل مسمسل جذور،
ىالمسمسل االي كان الو فضل ألتعرف مظبوط عمى رفيق وتبتدي حكاية صداقتنا االي تأخر تاريخيا سنين ...اكتشفت الوجو

األخر لرفيق عمي أحمد ،ىالوج المي ىو المسؤول عن الممثل جواتو ،وبقدر قول ان كتير أوقات بيمعب ىالوج اآلخر ضد

رفيق الممثل ألنو رفيق ما بيعرف يجامل وبيفضل يخسر دور عمى انو يخسر كممتو الحرة ،عندو من المينية العالية لدرجة
انو ممكن يحذف حواره ألنو مش مقتنع فيو ويبقى صامت عم يعطي الممثل المي قبالو أكتر من لو كان عم يحكي .ميمة

مينتو بالنسبة الو ،بيعرف نقاط ضعف كل المي بيشتغل معن وبيفضحمن نقاط ضعفو طوعا ،بيعرفن عمى حالو بطريقتو
ليقدروا يشتغموا معو بطبيعية من غير ما ينوىموا منو.
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وختمت بالقول :أما بالمسرح رفيق عمي أحمد بيكون حالو ،كأنو بيفوت عمى صومعتو الخاصة وبيحكي عن وجعو المي ىو

وجع الناس ،عندو وعي كامل ألحاسيسو ومشاعره ،بيتسمع ع نبضو ونبض الشارع .بيتعبو المسرح ألنو بيعطيو كل روحو.

بيكتب نصوصو وىو عارف انو ىالمكان رح يقرأه الجميور عمى حقيقتو ،ما بينشغل بالقشور ،بيطمع عمى الخشبة ليضحك

ويضحكنا عمى حالنا وأحوالنا ،ليفرجينا تقصيرنا بحق نفسنا وغيرنا ،بييرشنا بمحبة كبيرة ألنو معني فينا ،بياخدنا مشاوير عمى
طرقاتنا الضيقة والمعتمة المي بتكشفنا وبتعرينا ،بيحب ناسو رفي ،بيمنحنا سفرة داخمية ،رحمة مجنونة عمى دنا/الحقيقة فييا

بتغمب الكذب.
وفي الختام قدم رئيس النادي الثقافي العربي سميح البابا درعا تكريميا الى الممثل رفيق عمي احمد.
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نشاطات Beirut Digital Space
ولممرة األولى في تاريخ المعرض ،يسجل مشاركة ما يسمى بجناح  Beirut Digital Spaceوىو الجناح الرقمي الجديد

الذي ُينظم لممرة االولى من قبل شركة  Graphic shopباالشتراك مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة وبرعاية شركة
 MTC TOUCHلالتصاالت.
ونظم الجناح منذ اليوم األول عروضا ترويجية لمجموعة واسعة من المنتجات الرقمية الناشطة والفعالة في االسواق ،منيا
التطبيق الياتفي الجديد لمنادي الثقافي العربي الذي يتضمن برنامج المعرض المفصل ،دور النشر المشتركة في المعرض من

جميع البمدان ،صور عن المعرض وغيرىا.
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كما قدم في االطار عينو ،قدم مؤسس ومدير شركة  Graphic Shopكامل قباني عرضا  Souk Designer.comالتي
تقدم حموال لمتجارة االلكترونية  e-commerce Solutionsالذي يتيح لؤلفراد امكانية فتح متاجرىم الخاصة عمى شبكة

االنترنت بأسعار متياودة مع شير مجانا حصريا لفترة محدودة.
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نشاطاتمدارسالبعثةالعممانيةالفرنسية 

وفي اطار نشاطات وكالة التعميم الفرنسي في الخارج  – AEFEالبعثة العممانية الفرنسية  MLFضمن مشاركتيا في فعاليات
معرض بيروت العربي والدولي لمكتاب ،استقبل الجناح في المعرض طالب الميسيو الفرنسية المبنانية الكبر الذي تابعوا
عروضا شعرية وموسيقية مع نجال جريصاتي خوري مؤسسة فرقة "صندوق الفرجة" التجريبية لعروض المسرح.

بعدىا كان لقاء الطالب مع الرسام والنحات والشاعر رودي رحمة الذي قدم ليم شرحا تفصيميا عن أعمالو الفنية وأجاب عن

أسئمتيم.
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فيمايميسمسةمنالتواقيعشهدهامعرضالكتابالعربيالدوليال21فييومهالثالثاالثنين()5302/00/03–
تجدونربطاالصور 


ٕٚعف إنٛاٌ
إٚه ٙصهٛثا
سؽاد أتٕ ؽأس

سٔاٚح " ذٓافد األٚاو اٜذٛح "
" ياسٚكا انًجذنٛح "
ٔداعا ً ٚا صكشٍٚ

إذطٕاٌ انذٔٙٓٚ

غشٚمح تذٛشج يٕسّٚ

د .دغ ٍٛيُصٕس
د .صالح ؽثش
عطاهلل عهٛى
تاعكال عغاف
فاد٘ عٕٓ
د .نؤ٘ صٚرَٕٙ
عَٕ ٙعثذ انشدٛى
ؽٛش ٍٚخٕسؽٛذ

كراب انذياغ ْزا انًجٕٓل
نًارا ال ٚثٕس انعشالٌٕٛ
" عهٗ أساض ٙجًٕٓسٚر" ٙ
أكشِ كم انُغاء
لُادٚم انعغكش؟
ؽعش انفذاء ٔاإلَثعاز
""Full Moon Gauro
نهُجاح ف ٙكٛف ذمٕد َفغك "
دٕاء " ٔ " :انذَٛا ٔاٜخشج
" ذكُٕٓٚا ٔخصائصٓا

ُْذ يطش
إعًاعٛم األيٍٛ

ذضذٛح تشدى إيشأج
انعطش ٔانفمش ٔيا تًُٓٛا

داس انفاساتٙ
داس عائش انًؾشق
داس اٜداب
داس انعشتٛح نهعهٕو
َاؽشٌٔ
يُرذٖ انًعاسف
داس انًذجح انثٛضاء
داس انفاساتٙ
انُاد٘ انثماف ٙانعشتٙ
يُؾٕساخ ضفاف
داس َهغٍ
انُاد٘ انثماف ٙانعشتٙ
انُاد٘ انثماف ٙانعشتٙ

داس انعشتٛح نهعهٕو
َاؽشٌٔ
ؽشكح انًطثٕعاخ
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فيمايمينشاطاتوبرنامجتواقيعيومالثالثاءالموافقفيه0كانوناالول 5302
4:00 - 6:00

َذٔج دٕل كراب "َذٕ انخشٔج يٍ
انًذُح ،سؤٖ ٔيماستاخ نهرفكٛش
ٔانرذتٛش" نهذكرٕس عصاو َعًاٌ
دهمح دٕاس يٍ َذٔذ ٍٛدٕل "أصيح
انًطانعح ف ٙنثُاٌ"

6:00 - 7:30

يُاظشج دٕل كرات ٙانًفكش كشٚى يشٔج
"ياليخ انؾخصٛح انهثُاَٛح" ٔ"انشٔاد
انهثُاَ ٌٕٛف ٙيصش"
َذٔج دٕل كراب "انعٓذ انمذٚى ت ٍٛدمٛمح
يمذعح ٔأعطٕسج يغٛغح" نهذكرٕس َغٛى
ؽهٕٓب

5:00 - 6:00

7:30 - 9:00

د .اَطٕاٌ عٛف  -د .عثذ انذغ ٍٛؽعثاٌ -
د .دثٛة فٛاض ٚذٚش انُذٔج :د .كًال خهف
انطٕٚم
د .يٛؾال جذا  -أ .يشٚى انذاج  -أ .اعكُذس
دثؼ  -أ .عًاد خهٛم  -دَ .اذان ٙخٕس٘ -
أ .تاذشٚك سصق هللا  -أ .عهًاٌ ص ٍٚانذ- ٍٚ
د .سفٛف سضا صٛذأ٘  -أ .ي ٙيُغٗ  -أ.
دغٍ ٚاغ - ٙاداسج د .صْٛذج دسٔٚؼ جثٕس
انٕصٚش سؽٛذ دستاط  -أ .اتشاْٛى انعشٚظ -
د .أَطٕاٌ انذٔ - ٙٓٚاداسج أ .طَٕٙ
فشَغٛظ
انُائة غغاٌ يطش  -د .انٓاو كالب انثغاط
 -اداسج د .جٕسج طشاد
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اطالقمبادرةفكرقبلماتكب 
يعقد رئيس غرفة الصناعة والزراعة والتجارة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير مؤتم ار صحفيا الطالق مبادرة
" فكر قبل ما تكب" والتي تتضمن كتيبا توعويا حول أىمية الفرز من المصدر اي في المنازل والمؤسسات،
وكذلك تطبيقا الكترونيا عمى اليواتف الذكية لتعريف المواطنين والمؤسسات عمى اقرب نقطة لشراء النفايات
المفرزة حسب نوعيا.
وتأتي مبادرة غرفة بيروت وجبل لبنان انطال قا من التزاميا بالمسؤولية االجتماعية ومساىمة منيا في تحسين
إدارة النفايات عبر فرزىا من المصدر وبيعيا لممراكز المعنية،
وتتضمن ىذه المبادرة توزيع نحو  599الف نسخة من ىذا الكتيب مجانا ،وكذلك اتاحة الدخول المجاني الى
التطبيق المذكور ،وذلك الساعة الثالثة من بعدظهرالثالثاء 0كانوناألول 5302فيجناح Beirut
Digital Space–معرضبيروتالعربيوالدوليلمكتاب .21
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التواقيع 
3:00-5:00
3:00-8:00
4:00-5:30
4:00-6:00
4:00-6:00
4:00-7:00
6:00
5:00-8:00
5:00-8:00
6:00
6:00
6:00-7:30
6:00-8:00
6:00-8:00
6:00-8:00
6:00-8:00
7:00
7:00-9:00
6:00-8:00

" فشاؽح انُٕس " ٔ " طثٛة انضيايٛش "
" فشٚذ األطشػ دثٛة انعًش دٕل انًٕعٛماس"
دٕٚاٌ " انؾعش كانٛهٗ أٔ كانًذٌ انخًغح"
دسس انذذٚس ف ٙصذٛخ انثخاس٘
أغُ ٙتانعشتٛح
سٔاٚح " انؾٛفشج انفُٛٛمٛح "
ؽٕٓج انرشجًاٌ

يُٓذ انعالٕؿ
د .س ُّٚتٕنظ انذاج
سنٗ جشاد٘
دغٍ ؽمٛش
ياس٘ يطش ٔنُٛذا َصاس
كشٚى كٕعٗ
ؽشتم داغش

يجهح يٓذ٘
داس صادس
داس انفاساتٙ
داس انُٓضح انعشتٛح
داس انعهى نهًالٍٛٚ
داس عائش انًؾشق
انًشكض انثماف ٙانعشتٙ

صذٖ انضَضاَح

األعٛش انًذشس عهٙ
غضأ٘
عصاو َعًاٌ
عًٛش فشداخ

داس انًجح انثٛضاء
داس انفاساتٙ
داس اٜداب

َذٕ انخشٔج يٍ انًذُح
د ٍٛلايد ياسٚا
يمذعح ٔأعطٕسج يغٛغّح انعٓذ انمذٚى ت ٍٛدمٛمح "
"
سٔاٚح " يعضٔفح انعؾك "
فهغفح انًعُٗ ف ٙانفكش
غشاو يع دثٛة عاتك
سعائم انٗ يٕالَا
جُاط عاتش /انُذٕس ذؾشق يٍ عُٓٛا

دَ .غٛى ؽهٕٓب
ْثح انجشار
عثذ انشدًٍ انؾٕنٙ
ْٛاو انرٕو انشّٚظ
عُاء انثُا
يذًٕد عثًاٌ

اَغاٌ تعًش  052عُح
" انعٕنًح ٔانغٛادج " ٔ " انذشب عهٗ آعٛا"
يزكشاخ عاصف عهٗ انًطش

عهٕاٌ أي ٍٛانذٍٚ
فاذٍ صانخ
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داس عائش انًؾشق
داس انفاساتٙ
داس انُٓضح انعشتٛح
انُاد٘ انثماف ٙانعشتٙ
انُاد٘ انثماف ٙانعشتٙ
انُاد٘ انثماف ٙانعشتٙ
جًعٛح انًعاسف االعاليٛح
انثمافٛح
داس َهغٍ
تٛغاٌ

