المهرجـان اللبنانـي للكتـاب
السنة التاسعة والثالثون
٢٠٢٠
الحركة الثقافية – انطلياس
(يوميا ً من العاشرة صباحا ً الى التاسعة مساءً)
دورة مئوية دولة لبنان الكبير
البرنـــــــــــــامج

الخميس  5آذار
الساعة  5.00بعد الظهر
االفتتــاح
-

النشيد الوطني اللبناني

-

كلمة أمين المعرض األستاذ نعوم خليفة

-

كلمة الرئيس األباتي الدكتور أنطوان راجح

-

كلمة األمين العام الدكتور عصام خليفة

-

كلمة ممثل فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
التقديم :الدكتور الياس كسّاب

الساعة  7.00مسا ًء
مناقشة كتاب :زمن سمير فرنجية للدكتور محمد حسين شمس الدين
مشاركة :المطران يوسف بشارة – األستاذ أنطوان الخوري طوق
إدارة :الدكتور عصام خليفة

الجمعة  6آذار
الساعة  10.00صباحا ً
Rencontre avec Lynn Farah (12 ans) autour de son livre Écrivains en Herbe
“Raccourci vers Mars” tome1
إدارة :الدكتورة تراز الدويهي حاتم
الساعة  11.15صباحا ً
لقاء مع عالمة النفس مارتين الزغبي
Les loisirs des adolescents et des pré-adolescents
إدارة :الدكتورة هدى رزق ح ّنا

الساعة  4.00بعد الظهر
ندوة حول :العامية الكبرى "االنتفاضة" ومئوية لبنان الكبير :التحديات واالنتظارات
مشاركة :الدكتور وجيه كوثراني – الدكتور أنطوان الدويهي
إدارة :الدكتور أنطوان سيف
الساعة  6.00مسا ًء
أعالم الثقافة في لبنان والعالم العربي
البروفسور إبراهيم فضل هللا
تق ِّدمه :العميدة الدكتورة لينا غ ّناجه
إدارة :المحامي جورج بارود

السبت  7آذار
الساعة  4.00بعد الظهر
ندوة حول:حدود المنطقة االقتصادية البحرية اللبنانية وقضايا النفط والغاز
مشاركة :العميد الركن المتقاعد خليل الجميّل – الدكتور شربل سكاف
إدارة :الدكتور عصام خليفة
الساعة  6.00مسا ًء
أعالم الثقافة في لبنان والعالم العربي
تكريم الدكتور هيام مالّط
يق ِّدمه :الرئيس غالب غانم
إدارة :المحامي هيكل درغام
األحد  8آذار
الساعة  4.00بعد الظهر
ندوة حول:الدولة اللبنانية :بين الحياد والسيادة
مشاركة :الدكتورة دعد بو ملهب عطاهلل – الدكتور نبيل خليفة
إدارة :األستاذ منير سالمة
الساعة  6.00مسا ًء
يوم المرأة العالمي
تكريم األستاذة جُمانة مرعي
تقدّمها :الدكتورة فهمية شرف الدين
إدارة :األستاذة بريجيت كسّاب

اإلثنين  9آذار
الساعة  4.00بعد الظهر
مناقشة كتاب:حق الدفاع وأحكامه في أصول المحاكمات الكنسيّة للدكتور حبيب خلف
مشاركة :المونسينيور مارون كيوان – البروفسور إبراهيم طرابلسي
إدارة :الصحافي األستاذ غسّان حجّار
الساعة  6.00مسا ًء
يوم المعلِّم
تكريمالدكتور جورج صفير
تكريم األستاذ طالل نادر

تق ِّدمه الدكتورة هدى رزق ح ّنا
يق ِّدمه األستاذ مفيد سكاف

إدارة :األستاذ نعوم خليفة

الثالثاء  10آذار
الساعة  10.00صباحا ً
مباراة في اإللقاء واألداء الشعري (عربي – فرنسي)
(لطالب المرحلة االبتدائية)
إشراف :الدكتورة نجاة الصليبي الطويل – األستاذ حنا أبي حبيب
الساعة  11.15صباحا ً
مباراة في اإللقاء واألداء الشعري (عربي – فرنسي)
(لطالب المرحلتين المتوسطة والثانوية األولى)
إشراف :الدكتورة نجاة الصليبي الطويل – األستاذ حنا أبي حبيب
الساعة  4.00بعد الظهر
مناقشة كتابأحزاب هللا للدكتور محمد علي مقلّد
مشاركة :النقيب المحامي رشيد درباس – الدكتور سليم الصّايغ
إدارة :األستاذ فرنسوا ق ّزي
الساعة  6.00مسا ًء
أعالم الثقافة في لبنان والعالم العربي
تكريم الدكتور إسماعيل س ّكرية
يقدّمه :األستاذ أديب أبو حبيب
إدارة :الدكتورة نايلة أبي نادر

االربعاء  11آذار
الساعة  10.00صباحا ً
لقاء حول التراث المائيَ :ذهَب لبنان
الدكتورة لورنس شربل – الدكتور وسام خليل والجمعية اللبنانية لدراسة المغاور ALES -
إدارة :الدكتورة ندى كالّس
الساعة  11.15صباحا ً
لقاء مع بطل لبنان للراليات روجيه فغالي
إدارة :األستاذ برنار حاتم
الساعة  4.00بعد الظهر
ندوة حول :في مواجهة األزمة االقتصادية واالجتماعية
مشاركة :الدكتور بطرس لبكي – الدكتور نجيب عيسى
إدارة :المحامي معوّ ض الحجل
الساعة  6.00مسا ًء
مناقشة كتاب Libérations arabes en souffrance:للدكتور احمد بيضون
مشاركة :الدكتورة نجوى بركات – الدكتور جورج دورليان
إدارة :الدكتور أنطوان ضومط
الخميس  12آذار
الساعة  10.00صباحا ً
Le Mouvement Culturel – Antélias et l’Institut Français du Liban
”Organisent une rencontre avec Bernard Villiotauteur de “Méphisto
”Lauréat du Prix “Jeunes critiques Libanais – 2019
إدارة :الدكتورة هند الرمّوز
الساعة  10.00و  11.15صباحا ً
Découverte par les images et les livres du patrimoine libanais avec Youmna Medlej
إدارة :الدكتورة تراز الدويهي حاتم
الساعة  4.00بعد الظهر
ندوة حول :الالجئون الفلسطينيون والنازحون السوريون ،تحديات وحلول
مشاركة :األستاذ زياد الصّايغ – الدكتور علي فاعور
إدارة :المهندس ميشال عقل

الساعة  6.00مسا ًء
ندوة حول :استقاللية القضاء
مشاركة :النقيب نهاد جبر  -الدكتور طوني عطاهلل
إدارة :المحامي جورج بارود

الجمعة  13آذار
الساعة  10.00صباحا ً
Le Mouvement Culturel – Antélias et l’Institut Français du Liban
Organisent une rencontre avec Nezha Lakhal Chevé,Auteure / Conteuse
إدارة :الدكتورة ريتا بو داغر جبرايل
الساعة  10.00و  11.15صباحا ً
”Par Raja Chammas Shall - Spectacle Marionnettes“Jupiter Baalbeck
إدارة :الدكتورة هدى رزق ح ّنا
الساعة  4.00بعد الظهر
ندوة حول :وزراء جزينيون يكتبون
(القاضي جان عزيز – المحامي ادمون رزق – الدكتور دميانوس ّ
قطار)
مشاركة :الدكتور جوزف عون – الدكتور مارون رعد – األستاذ ريمون حرفوش
إدارة :الدكتور الياس ّ
القطار
الساعة  6.00مسا ًء
أعالم الثقافة في لبنان والعالم العربي
تكريم الدكتور رشيد الضّعيف
تقدّمه :األستاذة كاتيا الطويل
إدارة :الدكتورة اسمهان عيد الياس

السبت  14آذار
الساعة  12.00ظهراً
توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة اإللقاء واألداء الشعري
الساعة  2.00بعد الظهر
مناقشة كتاب :الثورة اآلتية تأمالت فلسفية في الحراك اللبناني للدكتور مشير عون
مشاركة :الدكتور روالن يونان – الدكتور علي عبدون – األستاذ طارق عمّار
إدارة :الدكتورة جوليات الراسي

الساعة  4.00بعد الظهر
ندوة حول :أبحاث تاريخية بمناسبة مئوية دولة لبنان الكبير
مشاركة :الدكتور نمر فريحة – األستاذ شربل نجّار – الدكتور أمين الياس
إدارة :الدكتور ناصيف ق ّزي
الساعة  6.00مسا ًء
تسليم جائزة Phoenixلـلمؤرخ هنري لورنس من قِبَل الكاتب والمحامي ألكسندر نجّار يليها حوار معه عن مجموعة
أعماله من خالل إصداره األخير“”Orientales
يحاوره :المحامي والكاتب يوسف معوّ ض
إدارة :الدكتورة تراز الدويهي حاتم

األحد  15آذار
الساعة  4.00بعد الظهر
تحية الى أنطوان مالك طوق
مشاركة :الفنان رودي رحمة – األستاذ جوزف أبي ضاهر – الشاعر قزحيا ساسين – المحامي ريشار شمعون
إدارة :األستاذ جورج اسطفان
الساعة  6.00مسا ًء
أعالم الثقافة في لبنان والعالم العربي
تكريم الموسيقار إحسان المنذر
يقدّمه :الدكتور جمال فيّاض
إدارة :الدكتورة نجاة الصليبي الطويل

