
مـن 27  تـشـريـن الـثـانـي 
201٥إلـى 10 كـانـون األّول 

بــــرنــــامــــج جـــــنـــــاح
AEFE-MLFمعرض بيروت
العربــي الدولــي للكتاب 

من الساعة 10 صباًحا
إلى الساعة 10 مساًء 

في البيال



)MLF( البعثة العلمانّية الفرنسّية –  )AEFE( 16:00   إفتتاح جناح وكالة التعليم الفرنسي في الخارج

 )MLF( البعثة العلمانّية الفرنسّية – )AEFE( 18:00  وكالة التعليم الفرنسي في الخارج
             إطالق مسابقة القّصة القصيرة.

االثنين 30 تشرين الثاني

الثالثاء 1 كانون األّول

11:00, 10:00   الّليسيه الفرنسّية الّلبنانّية الكبرى، شعر وموسيقى مع نجال جريصاتي خوري 
12:00, 11:00   الّليسيه الفرنسّية الّلبنانّية الكبرى، شعر وموسيقى مع نجال جريصاتي خوري 

13:00, 12:30    الّليسيه الفرنسّية الّلبنانّية فردان والّليسيه الفرنسّية الّلبنانّية الكبرى، شعر مع حسن عبد الله
16:00, 14:00   الّليسيه الفرنسّية الّلبنانّية الكبرى، لقاء مع رودي رحمة 

12:00, 10:00   الّليسيه الفرنسّية الّلبنانّية الكبرى، لقاء مع سمر بّراج  )الحلقة األولى(
13:00, 12:00      الّليسيه الفرنسّية الّلبنانّية الكبرى و ليسيه عبد القادر،  عرض مع الحكواتّية نسيم علوان 

14:00, 13:00   مدرسة الحكمة - بيروت، عرض مع الحكواتّية نسيم علوان
16:00, 14:00       الّليسيه الفرنسّية الّلبنانّية فردان و الثانوّية اإلنجيلّية الفرنسّية،  ورشة كتابة إبداعّية مع

                         هدى بركات

األحد 29  تشرين الثاني

الجمعة 27  تشرين الثاني



األربعاء 2  كانون األّول

الخميس 3 كانون األّول

الجمعة 4 كانون األّول

11:00, 10:00   الّليسيه الفرنسّية الّلبنانّية الكبرى، ورشة حول “ حائط هواء ” مع ندين ر.ل.توما
                         والرّسام دافيد حبشي 

12:00, 11:00   ثانوية حسام الدين الحريري - المقاصد اإلسالمّية - صيدا، ورشة حول “ حائط هواء ”
                         مع دين ر.ل.توما والرّسام دافيد حبشي 

14:00, 12:00   الّليسيه الّلبنانّية الفرنسّية نهر ابراهيم، لقاء مع فاطمة شرف الدين حول كتاب
                         “ غدي ومروان ” )الصف الثامن األساسّي(

16:00, 14:00   ليسيه عبد القادر، ورشة كتابة إبداعّية مع هدى بركات 
18:00, 16:00   الّليسيه الفرنسّية الّلبنانّية الكبرى، لقاء مع تالمذة البكالوريا - الشعبة الدولّية

12:00, 10:00   الّليسيه الفرنسّية الّلبنانّية الفونس دو المارتين - طرابلس، محترف خّط مع جوزيف حّداد 
14:00, 12:00   ليسيه عبد القادر، محترف خّط مع جوزيف حّداد

16:00, 14:00   الّليسيه الفرنسّية الّلبنانّية الكبرى، ورشة كتابة إبداعّية مع هدى بركات 
20:00, 18:00   الثانوّية اإلنجيلّية الفرنسّية وثانوية حسام الدين الحريري - المقاصد اإلسالمّية - صيدا،      

                         لقاء مع وليد عّبود بعنوان:حياة مارون عّبود وأعماله

11:00, 10:00   الثانوّية اإلنجيلّية الفرنسّية ومدرسة الفرير مون ال سال، عرض مع الحكواتّية نسرين عجيل 

12:00, 11:00   الّليسيه الفرنسّية الّلبنانّية الكبرى، عرض مع الحكواتّية نسرين عجيل
14:00, 12:00   الّليسيه الفرنسّية الّلبنانّية الفونس دو المارتين - طرابلس، نشاط حول الصحافة

16:00, 14:00   الّليسيه الفرنسّية الّلبنانّية الكبرى، ورشة كتابة إبداعّية مع هدى بركات



السبت ٥ كانون األّول

االثنين 7 كانون األّول

الثالثاء 8 كانون األّول

13:00, 11:00   الّليسيه الفرنسّية الّلبنانّية الكبرى، عرض لمشروع عن الطاقة المتجّددة مع أ. بيار خوري
17:00, 15:00   الّليسيه الفرنسّية اللبنانّية الكبرى، عرض لمشروع كتابة إبداعّية: كّتاب ورّسامون وتالمذة 

                           )صفوف الثالث والرابع والخامس والسادس األساسّي(
20:00, 18:00   الثانوّية اإلنجيلّية الفرنسّية و الّليسيه الفرنسّية الّلبنانّية الكبرى، طاولة مستديرة حول اللغة
                           العربّية تديرها هدى بركات ويشارك فيها محّمد أبي سمرا و د. جورج دورليان و د. شربل داغر

11:00, 10:00   الّليسيه الفرنسّية الّلبنانّية الكبرى، ورشة حول “ حائط هواء ” مع ندين ر.ل.توما
                           والرّسامة سارة سخن

12:00, 11:00   الثانوّية اإلنجيلّية الفرنسّية، ورشة حول “ حائط هواء ” مع ندين ر.ل.توما والرّسامة سارة سخن
14:00, 12:00   الّليسيه الفرنسّية الّلبنانّية الكبرى، عرض مع الحكواتّية نسيم علوان 
16:00, 14:00   الّليسيه الفرنسّية الّلبنانّية الكبرى، عرض مع الحكواتي خالد النعنع 

11:00, 10:00   الثانوّية اإلنجيلّية الفرنسّية وليسيه مونتاين، عرض مع الحكواتّية غوى عاّلم 
12:00, 11:00   الّليسيه الفرنسّية الّلبنانّية الكبرى ومدرسة الفرير مون ال سال، عرض مع الحكواتّيةغوى عاّلم 

14:00, 12:00   الّليسيه الفرنسّية الّلبنانّية الكبرى، ورشة حول “ حائط هواء ” مع ندين ر.ل.توما
                            والرّسامة رينا قرانوح  

16:00, 14:00   محترف خّط مع علي عاصي
20:00, 18:00   الثانوّية اإلنجيلّية الفرنسّية، الّليسيه الفرنسّية الّلبنانّية الكبرى و الّليسيه الفرنسّية الّلبنانّية فردان، 
                           بحضور السّيد دوبير،مدير عام البعثة العلمانّية الفرنسّية، لقاء مع تالمذة البكالوريا - الشعبة الدولّية



األربعاء 9  كانون األّول

الخميس 10 كانون األّول

11:00, 10:00   الثانوّية اإلنجيلّية الفرنسّية ومدرسة الفرير مون ال سال، عرض مع الحكواتّية  

                         غوى عاّلم
12:00, 11:00   مدرسة الحكمة - بيروت، عرض مع الحكواتّية غوى عاّلم 

14:00, 12:00   الثانوّية اإلنجيلّية الفرنسّية، محترف خّط مع علي عاصي 

16:00, 14:00   الّليسيه الفرنسّية الّلبنانّية الكبرى، لقاء مع الرّسام سنان حالق 

12:00, 10:00    الّليسيه الفرنسّية الّلبنانّية نهر ابراهيم، لقاء مع فاطمة شرف الدين ونقاش حول
                         كيفّية كتابة قّصة )الصف الخامس األساسّي(

16:00, 14:00   الّليسيه الفرنسّية الّلبنانّية فردان، عرض مع الحكواتي خالد النعنع 



ولــدت هــدى بــركات فــي بيــروت. مجــازة فــي األدب الفرنســي. عملــت فــي التعليــم 
والبحــث قبــل االنتقــال للعيــش فــي فرنســا عــام 1989 حيــث زاولــت الصحافــة. تكتــب 
ــركات بالعربّية،عــدا مســاهمات بالفرنســّية فــي بعــض الصحــف والمجــّات.  هــدى ب
صــدر لهــا مؤّخــرا كتاًبــا بالفرنســّية بعنــوان: La nuit de la Sultane . أصــدرت حّتــى 
اآلن مجموعــة قصصّيــة منهــا: زائــرات، خمــس روايــات، حجــر الضحــك، أهــل الهــوى، 
حــارث الميــاه ....و مســرحّية“فيفا ال ديفا”عــدا مســرحّيتين تحــت الطبــع. حــازت علــى 
جوائــز عربّيــة منهــا: جائــزة نجيــب محفــوظ  وجوائــز أجنبّيــة منهــا: جائــزة أمالفــي. وصلــت 
أعمــال هــدى بــركات إلــى القائمــة القصيــرة لجائــزة “مــان بوكــر إنترناشــيونال برايــس”. 
ترجمــت أعمــال هــدى بــركات إلــى أ كثــر مــن 14 لغــة حّتــى اآلن. ونالــت وســامين أدبّييــن 

رفيعيــن مــن الدولــة الفرنســّية.

هدى بركات

ــة، فّنانــة ومؤّلفــة متعــّددة االتجاهــات. عرضــت  نديــن تومــا ابنــة قــب اليــاس البقاعّي
أفاًما في بيروت والخارج قبل أن تؤّســس “دار قنبز” وهي دار نشــر لكتب الفتيان. 
تعتبــر ناديــن أّن األدب العربــي للفتيــان يعتمــد علــى األخــاق والديــن والمنطــق 
وينقصــه الخيــال. لذلــك قــّررت أن تقــّدم كتًبــا عربّيــة مجــّددة تعجــب القــّراء مــن كّل 
األعمــار. اســتطاعت أن تجــد بيــن الفنانيــن اللبنانّييــن الشــّبان، رّســامين موهوبيــن 
أظهــرت إبداعهــم فــي مختلــف الوســائل التــي اســتعملوها. مــن إصداراتهــا: حائــط 
هــواء- القمــر والــوروار – خربشــة – شــو لــون البحــر – طابتــي – وآخــر إصداراتهــا “مجّلــة 
قنبــز”. حــازت علــى العديــد مــن الجوائــز وآخرهــا فــي معــرض بولونيــا لكتــب األطفــال 

عــام 2015 عــن كتابهــا “ســما“. 

ندين ر.ل. توما



فاطمــة شــرف الديــن كاتبــة ومترجمــة متخّصصــة فــي أدب األطفــال والناشــئة، تقيــم 
بيــن مدينتــي بيــروت وبروكســل. تعمــل مــع عــّدة دور نشــر فــي لبنــان واإلمــارات 
العربيــة المتحــّدة ومصــر وبلجيــكا. ُنشــر لهــا حتــى اليــوم أكثــر مــن 110 كتــب، ُترجــم 
عــدد كبيــر منهــا إلــى لغــات مختلفــة، بمــا فيهــا اإلنكليزّيــة والهولندّيــة واأللمانّيــة 
والدانمركّيــة والفرنســّية واإلســبانّية واإلرلندّيــة والتركّيــة والســويدّية والكورّيــة. حائــزة 
علــى عــدد مــن الجوائــز ولوائــح الشــرف العربّيــة والعالمّيــة، ومرشــحة لجائــزة “أســتريد 
لندغــرن” التذكارّيــة العالمّيــة )ALMA( ثــاث مــرات، فــي 2010 و2011، و2016. تقــّدم 
ــة، كمــا  ــان وبعــض المــدن العربّي ــة فــي لبن ــة االبداعّي فاطمــة ورش عمــل فــي الكتاب

ــة. تشــارك فــي عــدد مــن معــارض الكتــب والمؤتمــرات الدولّي

فاطمة شرف الدين

ســمر محفــوظ بــّراج مؤّلفــة لبنانّيــة. صــدر كتابهــا األّول “لــم أكــن أقصــد” مــن دار 
أصالــة عــام  2007. ُنِشــَر لهــا حتــى اآلن 48 كتابــًا مــن دور نشــر مختلفــة، كمــا قامــت 

ــة. ــى العربّي ــة إل ــة واإليطالّي ــب أطفــال مــن الفرنســّية، واإلنكليزّي ــّدة كت بترجمــة ع
 اختيــر عــدد مــن كتبهــا ضمــن لوائــح شــرف كمــا أختيــر عــدد منهــا ضمــن قوائــم قصيــرة 
وطويلــة لجوائــز وفــاز منهــا : “عندمــا مرضــت صديقتــي” و “جّدتــي ســتتذّكرني 
دائمــًا”، و“خــّط أحمــر”.  كتبــت مســرحّيات وأشــعاًرا وأغــاٍن لألطفــال كمــا شــاركت فــي 
مؤّلفــات تربوّيــة وتعليمّيــة. شــاركت فــي عــّدة مؤتمــرات وورش عمــل حــول أدب 
الّطفــل والّتأليــف، وتعليــم الّلغــة العربّيــة. هــي عضــوة فاعلــة فــي “الهيئــة الّلبنانّيــة 

.LBBY”لكتــب األطفــال

سمر محفوظ بّراج



ولــد الحكواتــي خالــد جمــال النعنــع فــي لبنــان لعائلــة فلســطينّية، تلقــى تعليمــه حتــى 
المرحلــة الجامعّيــة فــي بيــروت. كان لــه تجربتــه المســرحية الخاّصــة فــي لبنــان وفرنســا. 

وفــي العــام 2007 بــدأ رحلتــه مــع الحكايــات الشــعبّية.
جــال فــي ربــوع لبنــان والوطــن العربــي وفــي دول العالــم حامــًا تراًثــا متأّصــًا فــي 
ــان وخارجــه،  ــة، فــي لبن ــه. شــارك فــي عــّدة مؤتمــرات ونشــاطات ثقافّي فكــره ووجدان
“المهرجــان العالمــي للحكايــة والمونودرامــا” فــي لبنــان، مهرجــان حكايــا فــي االردن، 
المؤتمــر العالمــي لّلغــة الفرنســّية فــي بلجيــكا، معــرض الشــارقة الدولــي للكتــاب فــي 
ــة المّتحــدة إضافــة الــى عــروض فــي مكتبــات ومــدارس فــي فرنســا. اإلمــارت العربّي

خالد جمال النعنع

جنــى نصــر اللــه عملــت فــي الصحافــة المكتوبــة ألكثــر مــن عشــرين عاًمــا وتنّقلــت 
مســاهمات  لهــا  وكان  النهــار  جريــدة  أبرزهــا  اللبنانّيــة  الصحــف  مــن  العديــد  بيــن 
فــي جريــدة الحيــاة اللندنّيــة وســواها مــن الصحــف المحّلّيــة. ارتكــز اهتمامهــا علــى 
التحقيقــات الميدانّيــة وتلــك االســتقصائّية كمــا كان لهــا زاويــة أســبوعّية تتعاطــى 

التلفزيونــي. أصــدرت أخيــًرا روايتهــا األولــى بعنــوان “النــوم األبيــض”.  النقــد 

جنى نصر الله

غــوى عــّام حكواتّيــة لبنانّيــة مــن مدينــة الهرمــل فــي البقــاع. منّشــطة المكتبــة المتنّقلــة 
لجمعيــة الســبيل-أصدقاء المكتبــات العاّمــة. تحمــل حكاياتهــا وأحامهــا مــن مدينــة إلــى أخــرى، 

ــة. ــة واألوروبّي ــة، العربّي فــي لبنــان والعالــم. شــاركت فــي العديــد مــن المهرجانــات المحّلّي

غوى عاّلم



نســرين عجيــل مدّرســة، أمينــة مكتبــة، راويــة وقارئــة. تعمــل فــي ميــدان أدب األطفــال 
ــاب  ــر مــن عشــرين ســنة. تواصــل نســرين مســيرتها وتقّدمهــا، وفــي جيبهــا كت ــذ أكث من
ــة، حيــث تشــارك األطفــال شــغفها بالكتابــة  ودفتــر وقلــم. تديــر نســرين محترفــات كتابّي

وولعهــا بهــا.

نسرين عجيل

نســيم علــوان ممّثلــة وحكواتّيــة لبنانّيــة متخّرجــة مــن جامعــة الفنــون الدرامّيــة. درســت 
التمثيــل فــي دمشــق ثــّم عــادت إلــى لبنــان لتبحــث عــن حكايــات الجــن والفــّاح الفقيــر 
والغــول والســلحفاة الذهبّيــة والفتــاة ذات الشــعر العطــر... شــاركت فــي العديــد مــن 

المهرجانــات العربّيــة والدولّيــة.

نسيم علوان

أّسســت نجــا جريصاتــي خــوري فرقــة “صنــدوق الفرجــة” التجريبّيــة لعــروض المســرح 
ــى العــام 1999، بالتزامــن مــع عــودة  والدمــى فــي العــام 1979، واســتمّرت عروضهــا حّت
االهتمــام بالثقافــة الشــعبّية الشــفهّية. كانــت تجمــع الحكايــات بهدف تحويلهــا إلى عروض 

مســرحّية. عضــو مؤّســس لجمعّيــة الســبيل. كتابهــا األخيــر: صنــدوق حكايــات )2016(

نجال جريصاتي خوري



جــوزف حــّداد نقيــب خّطاطــي الصحــف والمجــّات فــي لبنــان. بــدأ العمــل فــي مجــال 
الخــّط العربــّي منــذ العــام 1970 وتنّقــل بيــن العديــد مــن الصحــف والمجــّات خّطاًطــا 
فيهــا. تحــّول إلــى مجــال التربيــة والتعليــم فــي المــدارس وأصــدر أجــزاًء عديــدة مــن 
دفاتــر الخــّط للطــّاب. نّظــم العديــد مــن الــدورات التعليمّيــة حــول كتابــة “خــّط الرقعــة” 

ــة. فــي المــدارس والمعاهــد التربوّي

جوزف حّداد

ســنان حــّاق، ولــد ونشــأ فــي بيــروت، المدينــة التــي يعــود إليهــا دائًمــا بعــد أســفاره 
المتكــّررة. هــو رّســام ومصّمــم غرافيــك لبنانــي حائــز علــى شــهادة الدراســات العليــا 
فــي الرســم التصويــري مــن األكاديمّيــة اللبنانّيــة للفنــون الجميلــة. تترّكــز معظــم 
أعمالــه حــول الكتــب تصميًمــا ورســًما. ترّشــحت أعمالــه لعــّدة جوائــز عربّيــة. حائــز علــى 
جائــزة مؤّسســة “آنــا ليند”عــام 2010 وجائــزة “كتابــي” مــن مؤّسســة الفكــر اللبنانــّي 

عــام 2013.

سنان حاّلق

الخّطّيــة.  العديــد مــن االعانــات والشــعارات  كتــب  لبنانــّي.  علــي عاصــي خّطــاط 
شــارك فــي معــارض للخــّط العربــي فــي لبنــان والخــارج. أســتاذ مــاّدة الخــّط العربــّي 
فــي الجامعــة اللبنانّيــة وبعــض الجامعــات الخاّصــة. أعــّد سلســلة دفاتــر خــّط“ خّطــي 
العربــي الجميــل” )6 أجــزاء(. أقــام العديــد مــن ورش العمــل ودّرب العديــد مــن الطّاب 

ــن.  والمهتّمي

علي عاصي



رودي رحمــة مــن مواليــد بشــري. إضافــًة إلــى كونــه رّســاًما ونّحاًتــا وشــاعًرا هــو رئيــس 
جمعّيــة أزاميــل األلــوان وهــو عضــو فــي نقابــة الرّســامين والنّحاتيــن وفــي لجــان 
محلّيــة عــّدة منهــا : أميــن الثقافــة فــي لجنــة جبــران خليــل جبــران الوطنّيــة ولجنــة غابــة 
ــة  ــة فــي العالــم ومكتشــف تقنّي األرز ولجنــة درج الفــّن. هــو منّفــذ أكبــر منحوتــة نباتّي

ــا. ــة مســّجلة باســمه عالميًّ اســتخدام قلــم الرصــاص علــى القمــاش وهــي تقنّي

ولــد وليــد نديــم عبــود فــي عيــن كفــاع – قضــاء جبيــل. نــال عــدًدا مــن الشــهادات: ماجيســتير 
فــي اللغــة العربيــة وآدابهــا، إجــازة فــي االعــام، إجــازة فــي الحقــوق، ديبلــوم دراســات 
معّمقــة فــي الفلســفة ويعــّد حاليــًا أطروحــة دكتــوراه فــي اللغــة العربيــة وآدابهــا. بــدأ حياتــه 
المهنّيــة فــي "دار الصيــاد". حــّرر فــي مطبوعــات عــّدة منهــا : فــي جريــدة "الحيــاة" اللندنّيــة، 
"نهــار الشــباب" .... أعــّد بيــن العاميــن 1990 و1992 عــدًدا مــن البرامــج االجتماعّيــة والثقافّيــة 
ــة لارســال"أعّد لــوزارة الثقافــة والتعليــم العالــي عــدًدا مــن األفــام  لـــ "المؤّسســة اللبنانّي
مهّمــة.  وســياحّية  أثرّيــة  مواقــع  وعــن  بارزيــن  لبنانّييــن  أدبــاء  عــن  الوثائقّيــة  التلفزيونّيــة 
رئيــس تحريــر األخبــار فــي تلفزيــون MTV ومعــّد ومقــّدم البرنامــج السياســي المســائي 
"بموضوعّيــة" منــذ نيســان 2009. نــال جائــزة ســعيد عقــل فــي أّيــار 2003 عــن "كلمــة ملكــة" 
ــن  ــة المحّرري ــه االســبوعّية فــي ملحــق "نهــار الشــباب". عضــو فــي نقاب نشــرها فــي زاويت
وفــي نــادي الصحافــة. صاحــب دار "رواد النهضــة" وعضــو فــي نقابــة الناشــرين فــي لبنــان. 
أميــن عــام "مؤّسســة مــارون عبود"وعضــو فــي المجلــس الثقافــي لبــاد جبيــل وعضــو 
مؤّســس لـــ "العصبــة الثقافّيــة". حقــق األعمــال الكاملــة للشــاعر اليــاس أبــو شــبكة التــي 
صــدرت فــي ثاثــة مجّلــدات عــن دار "رّواد النهضــة"، ولــه كتــاب بعنــوان "مــارون عّبــود فــي 

ــع". ــم تطال ــدة الروضــة، صفحــات ل جري

رودي رحمة

وليد عبود
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