الربنامج الثقايف

إعداد البرنامج
اللجنة العليا ملعر�ض القاهرة الدويل للكتاب
برئا�سة الأ�ستاذة الدكتورة �إينا�س عبد الدامي

وزيرة الثقافة

رئي�س املعر�ض الدكتور هيثم احلاج علي

رئيس اهليئة املرصية العامة للكتاب
الدكتور �أحمد بهي الدين

نائب رئيس اهليئة املرصية العامة للكتاب
الدكتور �شوكت امل�صري

املنسق العام للنشاط الثقايف
اللجنة الثقافية
اللجنة الفنية
اللجنة الإعالمية
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كلمة وزيرة الثقافة
مرص بثقافتها ،بمبدعيها و ُمفكّرهيا ،ب ُكتّاهبا وفنانيها،
باملرابطني عىل ثغور الوعي ِ
ِ
للتنوير واجلامل،
والفكر مُحا ًة و ُدعا ًة
َ
ِ
والضاربني بجذورهم يف
رتقني إىل السامء باألحال ِم والرؤى،
َ
ا ُمل َ
تاريخ طويل يمتدُّ ما امتدَّ ُ
ٍ
النيل هب ًّيا َع ِف ًّيا خالدً ا.
أعامق
الذهبي ِ
ملع�ر ِ
ِ
ض القاهرة
باليوبي�ل
وه�ا نحن نحتفي س�و ًّيا
ِّ

بخمسين عا ًما م�ن تاريخ مرصن�ا املعارصة يف
ال�دو ّيل للكت�اب،
َ
ٍ
مخسين عاما هي الشهاد ُة ِ
ريادة ال ُ
يزال
الدام َغ ُة عىل
مع َّي ِة الكلمة،
َ ً
رِ
حاضها صاعدً ا إىل ال ُعال مسترش ًفا املستقبل.
ُ
السادس
يفتتح ِع ْقدَ ُه
الواقع
لقد كانت الفكر ُة ُحلماً  ،وها هو
َ
ُ
ُ
عابرا الس�نوات تلو الس�نوات.
بحكم�ة الكبار وعزيمة األقوياءً ،
وحتت الرعاية الكريمة لفخامة الس�يد الرئيس عبدالفتاح السييس
زو َار ِ
املعر ِ
ض
رئي�س مجهوري�ة مصر العربي�ة ،حتتض�ن القاه�ر ُة ّ
ُ
ُ
تكون ِمرص يكون
وحيث
وضيو َف�ه الكرام من خمتلف دول العامل،
اخلري والسال ُم واألمان.
ُ

ضي�ف رشف
اختي�ار «جامع�ة ال�دول العربي�ة»
وق�د كان
َ
ُ

اليوبي�ل الذهب�ي ،تأكي�دً ا للعالق�ات الوطي�دة الت�ي جتم�ع مرص

عنرص أصيل من عنارص مرص وعبقرية
بقوميته�ا العربية التي هي
ٌ
شخصيتها .وإجالالً
ِ
لروح التكامل والتامهي الذي جيمعنا وحد ًة
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واح�دة لي�س فقط عرب ٍ
ثامنية وعرشين حر ًفا ه�ي اللغة؛ وإنام هذه
ِ
املس�تقبل
ومآالت
الوح�د ُة هي كينون ُة التاري�خ وحتم ّي ُة احلارض
ُ
واملصري.

يرحب بكم وهو ِ
يسته ُّل
إن معرض القاهرة الدويل للكتاب
ُ
تلي�ق بحضوركم
فعالي�ات دورته اخلمسين ،ويتمن�ى لكم دور ًة ُ
وآمالكم ،دور ًة جدير ًة بمرص الثقافة والتاريخ واحلضارة واإلبداع
واجلامل.
أ.د .إيناس عبد الدايم
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كلمة رئيس المعرض
برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السييس ،حيتفل معرض القاهرة
الدوىل للكتاب ،ونحتفل مجي ًعا ،بيوبيله الذهبى؛ هذا املعرض الدوىل
الذى بدأ عام 1969م عىل يد قامتني من أرسخ قامات الثقافة املرصية
وزيرا للثقافة ،والدكتورة سهري
والعربية؛ الدكتور ثروت عكاشة
ً
رئيسا للمؤسسة املرصية العامة للنرش ،التى أصبحت فيام
القلاموى ً
وترشف هيئة الكتاب بتنظيم هذا
بعد اهليئة املرصية العامة للكتاب.
ُ
املعرض الدوىل الرائد ىف تارخيه وتأثريه وريادته منذ ذلك التاريخ
الدال؛ حيث كانت متر األمة العربية كلها بلحظات من مرارة اهلزيمة.
وىف هذا العام نصل إىل يوبيل املعرض الذهبى بعد مسرية حافلة كان
عنرصا فاعلاً ىف أن تظل القاهرة حارض ًة ىف قلب الوطن العربى،
فيها
ً
متفاعل ًة مع حميطها ،مؤثر ًة فيه وحاضنة ملؤثراته ،كاشفة لواقعه
ومسترشف ًة ملستقبله.

وإيامنًا هبذا الدور املهم الذى يلعبه «معرض القاهرة الدوىل
ضيف
للكتاب» كان من الطبيعى أن تكون «جامعة الدول العربية»
َ
رشف املعرض ىف يوبيله الذهبى ،بوصفها املنظمة املمثلة للتعاون
والتضامن العربى؛ لتكون املرة األوىل التى حتل فيها منظمة دولية
ضي ًفا للرشف ،مع مشاركة مميزة للدول التى حلت ضيو ًفا للرشف ىف
الدورات السابقة .كام أهنا املرة األوىل التى يتم فيها اختيار شخصيتني
ثقافيتني لتكونا «شخصية املعرض»؛ عرفانًا بدورمها الثقاىف والريادى
ىف تأسيس هذا املحفل الثقاىف الدوىل املهم.
ومثلام كان املعرض طوال تارخيه نافذ ًة لعرض أحدث إصدارات
أيضا ساح ًة للحوار
الكتب املرصية والعربية واألجنبية ،فإنه كان ً
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الثقاىف والفكرى ،وأدا ًة لدعم العالقات الدولية املرصية :الثقافية
واالجتامعية والتجارية ،من خالل انفتاح املعرض عىل جماالت اخلربة
الثقافية وحقوق النرش والتأليف والرتمجة ،وحقوق امللكية الفكرية.
أيضا جز ًءا ال يتجزأ من ميدان طموحات الدولة
وكام كان املعرض ً
املرصية واألمة العربية؛ فإنه يتطلع ىف إطار االحتفاء بيوبيله الذهبى
إىل العمق اإلفريقى للثقافة املرصية والعربية ،باإلضافة إىل االهتامم
بالفاعلية احلضارية والثقافية لدول حضارة البحر املتوسط.
وتأمل اهليئة املرصية العامة للكتاب أن تكون هذه الدورة من
«معرض القاهرة الدوىل للكتاب» الذى نحتفل بيوبيله الذهبى فيها
بداي ًة جديدة وانطالق ًة نحو مستقبل واعد ،تلعب فيها الثقافة أهم دور
هلا عىل اإلطالق ،وهو قيادة الوطن واألمة إىل غد أفضل.

د.هيثم احلاح عيل
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وقائع افتتاح النشاط الثقافي

األربعاء
2019/1/23

معارض
الفنون البصرية
ال�ساعة4 - 2 :

فعاليات افتتاح معارض الفنون

معرض كبار الفنانني العامليني  -بقاعة الصالون الثقايف

(قاعة سهري القلاموي)
قراءات برصية ( – )1بقاعة الشعر
قراءات برصية ( – )2بقاعة كاتب وكتاب
معرض االحتاد العام لشباب العامل – بقاعة السينام
معرض الكاريكاتري – بقاعة الفنون البرصية
معرض أغلفة املجالت التذكارية – بقاعة الفنون البرصية
معرض اخلط العريب – بقاعة الفنون البرصية
معرض لوحات إفريقية – بقاعة بانوراما إفريقية
ال�ساعة- 4 :

لقاء مفتوح
يف
الصالون الثقايف
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الشباب والمبادرات
ال�ساعة4 - 2 :

مبادرات
النرش :من الفكرة إىل اإلصدار

رضوى ذكي  -أمحد عبداملجيد
يدير الندوة  :سامح فايز

ال�ساعة6 - 4 :

مبادرات
منصات التواصل
يف التشجيع عىل القراءة والرتويج لإلصدارات

إبداع بوك ستور  -الزتونة  -نادي القراء املحرتفني
يدير الندوة  :سامح فايز
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اليوم األول
الخميس
2019/1/24

القاعة الرئيسية
(قاعة ثروت عكاشة)
ال�ساعة2 - 12 :

الكتب املؤسسة للثقافة العربية
شخصية مرص (مجال محدان)

فتحي مصيلحي –فتحي أبو عيانة– حممد إبراهيم رشف
يدير الندوة :يارس خرض
ال�ساعة4 - 2 :

شخصيتا املعرض واألحداث املئوية
ثروت عكاشة
(الفن والعامرة)

خالد عزب –مراد عبد القادر –حسام إسامعيل
ال�ساعة6 - 4 :

يدير الندوة :أمحد نوار

الصناعات الثقافية
نحو تشكيل هوية إبداعية مرصية

نوال املسريي -ماجد نجم  -سمري مرقص– منى طلبة
يدير الندوة :عالء عبداهلادي

ال�ساعة8 - 6 :

اللقاء الفكري
فراس سواح
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يدير اللقاء :أرشف منصور

الصالون الثقافي
(قاعة سهير القلماوي)
ال�ساعة3 - 1 :

«من أحاديث اجلن والسطل»

تأليف :حممد عمرو اجلامل
املناقشون :أسامة حداد  -د .حممد إبراهيم طه
يدير الندوة :أماين الرشقاوي
ال�ساعة5 - 3 :

تأليف :عزة كامل

«خطوط شائكة»

املناقشون :أسامة ريان -حممد التداوي -حممد رفيع

يدير الندوة:عصام العدوي

ال�ساعة8 - 5 :

الرسد العريب

إبراهيم الكوين (ليبيا) – فرنانديز باريلال (إسبانيا)
عيل املقري (اليمن ) – إلياس فركوح (أردين)

هدى بركات (لبنان)  -أنيس الرافعي (املغرب)
محور زيادة (السودان)  -مي التلمساين (مرص)

عادل رضغام (مرص)  -سيد الوكيل (مرص)  -وحيد الطويلة (مرص)

يدير الصالون :صالح فضل
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ضيف الشرف
ال�ساعة1٫30 - 12 :

شاهد عىل احلرب والسالم

ال�ساعة3 -1٫30 :

معايل األمني العام
أمحــد أبـوالغيـط
(جامعة الدول العربية)

مستقبل العرب يف عامل متغري

ال�ساعة5 - 3 :

األمني العام املساعد السفري
حسام زكي
(جامعة الدول العربية)

شهاديت عىل عرص عبد النارص

املشاركون:
صالح منترص -حممد سلاموي  -عبد املنعم سعيد  -عباس الطرابييل
يدير الندوة :عالء عبد اهلادي
(جريدة األخبار)

ال�ساعة7 - 5 :

اإلرهاب السيرباين ومستقبله وآليات مكافحته

املشاركون:

حممد حممد األلفي  -فايز بن عبد اهلل الشهري  -ليىل عادل حممد السيد-
عبيد صالح املختن  -فالح فليحان فالح الروييل  -معاذ س�ليامن راش�د
املال  -عبد الرزاق عبد العزيز املرجان.

(جامعة الدول العربية)
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بانوراما إفريقية
ال�ساعة3 - 1 :

التنوع الثقاىف اإلفريقي
ثقافة تشاد

سفري تشاد – اللواء ماجد أبو اخلري
ال�ساعة6 - 4 :

قضايا إفريقية
االحتاد اإلفريقي واملستقبل

السفري عبد احلميد بو زاهر – السفرية منى عمر
السفري أمحد حجاج – اللواء حممد عبد الواحد
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كاتب وكتاب
ال�ساعة1٫30 - 12 :

تأليف  :خريي حسن

الكتاب والشباب
«أيب كام مل يعرفه أحد»

املناقشون :فاطمة سيد أمحد  -جهاد الفالح (تونس)
تدير الندوة :حكمت الرشبيني
ال�ساعة3٫30 -2 :

إصدارات جديدة
«الشخصية املرصية»
خطوات عىل طريق استعادة الثقة

تأليف :أسامة األزهري

املناقشون :عيل مجعة -سوزان القليني  -مدحت العدل -هاين نسريه
يدير الندوة :أمحد زايد

ال�ساعة5٫30 - 4 :

كاتب ومرشوع
إدوارد اخلراط

املناقشون :إهياب اخلراط  -منترص القفاش  -خريي دومة
يدير الندوة :حسام نايل

ال�ساعة7٫30 - 6 :

تأليف  :سليامن زيدان

كتاب وجائزة
«احلداثة الشعرية»

املناقشون :إبراهيم عتمونا -حممد سيد حممد
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ملتقى اإلبداع
ال�ساعة1٫30 - 12 :

عىل مائدة الرسد (أعامل قصصية)
«سرية القلب»

تأليف  :نجالء عالم
املناقشون :حممد عبد احلافظ ناصف  -خالد ثابت
يدير الندوة :محدي سليامن
ال�ساعة3٫30 -2 :

يف ديوان الشعر (ديوان العامية)
«ناقص حرية»

تأليف :طارق هاشم
املناقشون  :حممد السيد إسامعيل  -عبد العزيز موايف
يدير الندوة :شعبان ناجي
ال�ساعة5٫30 - 4 :

عىل مائدة الرسد (أعامل روائية)
«دار العشاق»

تأليف  :نارص عراق
املناقشون :شاكر عبد احلميد  -رشيف حتيتة

يدير الندوة :أمحد حسن عوض

ال�ساعة7٫30 - 6 :

يف ديوان الشعر (ديوان الفصحى)
«وماذا يفعل الرومانسيون غري ذلك»

تأليف :إبراهيم البجاليت
املناقشون  :يرسي عبد اهلل  -إهياب خليفة
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يدير الندوة :عامد إرنست

قاعة الشعر
ال�ساعة3٫30 - 2 :

تقديم :إكرامي فتحي

أمحد حافظ  -إهياب الراقد  -رضا غريب  -زيزي شوشة
شمس املوىل  -عالء أبو جليل  -مي منصور
مي هاشم (السودان)
ال�ساعة5٫30 - 4 :

تقديم :سامح فايز

أرشف قاسم  -البهاء حسني  -محدي عيد  -خالد حسان
رساج الدين الورفيل (ليبيا)
عبري عبد العزيز  -غادة خليفة
ال�ساعة7٫30 - 6 :

تقديم :خالد منصور

أمحد بخيت  -أمحد عبد املعطي حجازي  -أمحد عنرت مصطفى
سمري عبد الباقي  -عيل منصور
كالوديو بوتزاين (إيطاليا)
موسى حوامدة (األردن)
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الشباب والمبادرات
ال�ساعة2 - 12 :

وجها لوجه
ً

الفن الغنائي مقابل أغاين املهرجانات

أرشف عبد الرمحن -وليد شوشة  -حممد رحيم
ال�ساعة4 - 2 :

مبادرات
تطوير وحتديث أساليب التعليم

سيبويه -املبتكرون -العالقات العامة للجميع -ديدوسيا  -نويب
يدير الندوة :محزة أمحد
ال�ساعة6 - 4 :

مبادرات
امللفات القومية والتنمية املستدامة

حسني أباظة -رنا زيدان  -عيل العوين
يدير الندوة :محزة أمحد
ال�ساعة8 - 6 :

ملتقى شباب املبدعني
املكان والتحوالت االجتامعية

حممد اجليزاوي – عالء فرغيل – خالد أمحد
يدير الندوة :عادل عصمت
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البرنامج المهني
ال�ساعة1 - 11 :

مؤمتر التعاون املرصي الصيني يف النرش والثقافة
ال�ساعة4 - 2 :

مرشوع حتدي القراءة
التجربة املرصية

سمية صديق  -هناء قاسم

يدير الندوة :سعيد عبده

ال�ساعة6 - 4 :

عاما من الثقافة الفرانكفونية
الربوجريهً 125 :

سعد سليم – شيامء عبد اإلله – نرسين شكري -سلوى عجعج
بحضور بعض الكتاب الفرنسيني
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ذاكرة المعرض
ال�ساعة3 - 1 :

ال�ساعة5 - 3 :

عروض أفالم وثائقية
عالمات مضيئة

تنظيم أول معرض

تكريم اسم عبد السالم الرشيف
نجوى عبدالسالم الرشيف
تكريم اسم إسالم شلبي
داليا إسالم شلبي  -عمر إسالم شلبي
حسني البنهاوي
برنامج املوائد املستديرة

يدير الندوة :حممد ريان

ال�ساعة7 - 5 :

مئويات األعالم

الرئيس حممد أنور السادات
رقية السادات  -عبده مبارش -اللواء عفت السادات
يدير :حممد حسان
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المسرح الكبير
ال�ساعة12٫30 - 10 :

كورال أطفال قرص ثقافة العامل
اهليئة العامة لقصور ثقافة

ال�ساعة2 - 12٫30 :

ال�ساعة3٫30 - 2 :

ال�ساعة5 - 3٫30 :

كورال أطفال أملانيا
فرقة نجوم الوادي

الفرقة القومية للفنون الشعبية
البيت الفني للفنون الشعبية
قطاع اإلنتاج الثقايف

ال�ساعة7 - 5 :

وهابيات
األوبرا
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قاعة التجارب المسرحية
ال�ساعة12 - 11 :

مرسح مرص للعرائس
يقدم

«أوالد حارتنا»
إخراج :أرشف عبد الباقي
ال�ساعة2 - 12 :

ورشة مقدمة يف مبادئ التخطيط االسرتاتيجي
والتسويق ملؤسسات الفنون
حممد عبد الدايم
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قاعة السينما
ال�ساعة4- 1٫30 :

أفالم تسجيلية
(اهليئه العامة لقصور الثقافة)

أفالم روائية قصرية عن أعامل أدبية
ال�ساعة7 - 5 :

لقاء مع نجم
سلوى خطاب
يدير اللقاء :شوكت املرصي

26

قاعتا الفنون البصرية والورش
ال�ساعة8 - 10 :

معرض الكاريكاتري
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ركن الفنون الشعبية
ال�ساعة4 - 3 :

السرية اهلاللية
فرقة :حممد عزت نرص الدين الصعيدي

ال�ساعة6 - 5 :

السرية اهلاللية
فرقة :حممد عزت نرص الدين الصعيدي
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اليوم الثاني
الجمعة
2019/1/25

القاعة الرئيسية
(قاعة ثروت عكاشة)
ال�ساعة2٫30 - 1 :

الكتب املؤسسة للثقافة العربية
نقد العقل العريب (حممد عابد اجلابري)

أرشف منصور –أمحد سامل – صالح سامل

يدير الندوة :حممود الورواري

ال�ساعة4 - 2٫30 :

شخصيتا املعرض واألحداث املئوية
سهري القلاموي
( احلركة النسوية)

مريفت تالوي – مي التلمساين  -أحالم أبو نوارة
يدير الندوة :صالح فضل

ال�ساعة5٫30 - 4 :

الصناعات الثقافية
أشكال السيربدراما

عزة سلطان – وليد خريي – حممد دندراوي – يارس عبد املجيد
يدير الندوة :إسالم إمام

ال�ساعة8 - 6 :

اللقاء الفكري

كالوديو بوتزاين
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يدير اللقاء :حسني حممود

الصالون الثقافي
(قاعة سهير القلماوي)
ال�ساعة3 - 1 :

«هدير احلجر»

تأليف  :إهياب احلرضي
املناقشون  :طارق الطاهر  -منى سلامن

تدير الندوة :رنا جوهر

ال�ساعة5 - 3 :

«نساء يف عرين األصولية اإلسالمية»

تأليف  :رباب كامل
املناقشون  :حممد إبراهيم طه

تدير الندوة :بيسان عدوان

ال�ساعة8 - 5 :

الرسديات الرتاثية

أورليش مارزوف (أمريكا)  -ريتشارد فان ليفن (أمريكا)
أندرياس ترابريو (إسبانيا)  -مارتن روزنستوك (أملانيا)
فراس سواح (سوريا )  -جبور الدوهيي (لبنان)

عائش�ة الدرمكي (س�لطنة عامن) -أمحد ش�مس الدي�ن احلجاجي (مرص)
خالد أبو الليل (مرص)  -محدي النورج (مرص)
أسامة البحريي (مرص)
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ضيف الشرف
ال�ساعة4 - 2 :

ترسيخ حقوق امللكية الفكرية يف الدول العربية

املشاركون :وزير مفوض مها بخيت  -حسام لطفي  -فتحي البس -
خالد عزب
(جامعة الدول العربية)

ال�ساعة6 -4 :

علم اآلثار التورايت يثبت أن القدس عربية
عرض فيلم تسجييل حول عروبة القدس
معرض صور فلسطني األرض والشعب والتاريخ

املشاركون :السفري سعيد أبو عيل  -دعاء الرشيف
ال�ساعة8 - 6 :

(جامعة الدول العربية)

يوسف إدريس خفايا اإلبداع

تأليف :فالرييا كريبتشنكو
املناقشون :بسمة يوسف إدريس  -أنور مغيث
(روسيا)
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يدير الندوة :رشيف جاد

بانوراما إفريقية
ال�ساعة3 - 1 :

التنوع الثقايف اإلفريقي
ثقافة غينيا

السفري الغيني سوريبا كامارا  -حنان منيب

تدير الندوة :هنى عالء

ال�ساعة6 - 4 :

قضايا إفريقية
مرص والبيت اإلفريقي

اللواء نرص سامل – السفري حسني هريدي – أسامء احلسيني
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كاتب وكتاب
ال�ساعة2٫30 - 1 :

الكتاب والشباب
«جمرد مواطن»

تأليف :حممد شمروخ
املناقشون :حسام احلداد  -أسامة جاد  -حممد بركة
يدير الندوة :حمسن عبد العزيز
ال�ساعة4٫30 -3 :

إصدارات جديدة
«نظرية الرش»

تأليف  :عزت قرين
املناقشون :حلمي النمنم  -طريف شوقي
يدير الندوة  :نجالء مصطفى
ال�ساعة6٫30 - 5 :

كاتب ومرشوع
يوسف أبو رية

املناقشون :عادل رضغام  -عبد الرحيم الكردي  -مصطفى بيومي-
حممد عبد اهلل حسني
يدير الندوة  :حممد عيل سالمة
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ملتقى اإلبداع
ال�ساعة2٫30 - 1 :

عىل مائدة الرسد (أعامل قصصية)
«مدينة احلوائط الال هنائية (متتالية)»

تأليف  :طارق إمام
املناقشون :سعيد الكفراوي  -اعتدال عثامن
يدير الندوة :وحيد الطويلة
ال�ساعة4 - 2٫30 :

يف ديوان الشعر (ديوان العامية)
«أحزان األبيض»

تأليف  :عمر مكرم
املناقشون :مجال العسكري  -حممد عزيز

يدير الندوة :حممد احلناطي

ال�ساعة5٫30 - 4 :

عىل مائدة الرسد (أعامل روائية)
«لقرياط اخلامس والعرشون»

تأليف  :حممد محزة العزوين
املناقشون :جودة عبد النبي جودة  -بشري الشوربجي

يدير الندوة :أسامة البحريي

ال�ساعة7 - 5٫30 :

يف ديوان الشعر (ديوان الفصحى)
«أسامء يف أزمنة شتى»

تأليف  :عبد املنعم كامل
املناقشون :عيد بلبع  -عامد حسن مرزوق
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يدير الندوة :حممد هالل

قاعة الشعر
ال�ساعة3٫30 - 2 :

تقديم :مجال العسكري

أمحد عايد  -إرساء السعيد  -إيرين يوسف  -حسام الليثي
ساندرا نبيل  -طارق شعبان  -فتحي الصومعي
مصطفى أبو مسلم
ال�ساعة5٫30 - 4 :

تقديم :مروة خمتار

ابتسام أبو سعدة  -أمحد الالوندي  -أمحد حممود مبارك
مجيل حممود عبد الرمحن  -خزعل املاجدي (العراق)
رشا الفوال  -عزة حسني

ال�ساعة7٫30 - 6 :

تقديم :محدي سليامن

ريكاردو روبيو (األرجنتني)  -السامح عبد اهلل

فتحي عبد السميع  -حممد إبراهيم أبو سنة  -حممد حريب
منذر مرصي (سوريا)  -مؤمن سمري
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الشباب والمبادرات
ال�ساعة4 - 2 :

املبادرات
خمترب الريادة الثقافية  -اليوم األول

يدير الندوة :حممد عبد الدايم

ال�ساعة6 - 4 :

املبادرات
خمترب الريادة الثقافية  -اليوم الثاين

يدير الندوة :حممد عبد الدايم

ال�ساعة8 - 6 :

ملتقى شباب املبدعني
الفانتازيا والرسد الغرائبي

مصطفى الشيمي – مصطفى السيد سمري – حممد الدواخيل

يدير الندوة :سيد الوكيل
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البرنامج المهني
ال�ساعة4 - 2 :

كتاب الطفل العريب نحو الريادة

عائشة مغاور  -أرشف شاهني -سعيد عبده
حممد حامد -عبد احلميد عامر
يدير الندوة  :أمحد إبراهيم

ال�ساعة- 4 :

اجتامع مديرو املعارض والنارشون العرب
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ذاكرة المعرض
ال�ساعة3 - 1 :

ال�ساعة5 - 3 :

عروض أفالم وثائقية
عالمات مضيئة
تكريم اسم الدكتور حممود الشنيطي
زين عبد اهلادي  -فتحي عبد اهلادي

ال�ساعة7 - 5 :

مئويات األعالم
الشيخ حممد صديق املنشاوي

شكري القايض -الشيخ صديق حممود صديق املنشاوي
حممد عبدالعزيز
يدير :سعد املطعني
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المسرح الكبير
ال�ساعة3 - 1 :

(سوريا)

فرقة عدنان الساسة
ال�ساعة5 - 3 :

فرقة بورسعيد للفنون الشعبية
اهليئة العامة لقصور ثقافة

ال�ساعة7 - 5 :

فرقة دولة فلسطني
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قاعة التجارب المسرحية
ال�ساعة3 - 2 :

مرسح عرائس
فرقة أصدقاء الدمى (لبنان)
يقدم
«مدينة الشمس املفقودة»

41

قاعة السينما
ال�ساعة3٫30- 2 :

عرض فيلم روائي
«يوم الدين»
ال�ساعة7 - 5 :

تكريم ولقاء
وحيد حامد
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قاعتا الفنون البصرية والورش
ال�ساعة8 - 10 :

معرض الكاريكاتري
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ركن الفنون الشعبية
ال�ساعة4 - 3 :

السرية اهلاللية
فرقة  :حممد عزت نرص الدين الصعيدي

ال�ساعة6 - 5 :

السرية اهلاللية
فرقة  :حممد عزت نرص الدين الصعيدي
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اليوم الثالث
السبت
2019/1/26

القاعة الرئيسية
(قاعة ثروت عكاشة)
ال�ساعة2 - 12 :

الكتب املؤسسة للثقافة العربية
هتاف الصامتني (سيد عويس)

مسعد عويس  -حممود عبد اهلل – مسعود شومان
يدير الندوة  :سعيد املرصي
ال�ساعة4 - 2 :

شخصيتا املعرض واألحداث املئوية
ثروت عكاشة
(جتربة وإدارة)

شاكر عبد احلميد –أبو الفضل بدران –جابر البلتاجي
يدير الندوة  :حممد صابر عرب

ال�ساعة6 - 4 :

الصناعات الثقافية
العاصمة اإلدارية :مدينة إبداعية

لقاء مع لواء مهندس أركان حرب أمحد زكي عابدين
رئيس جملس إدارة رشكة العاصمة اإلدارية اجلديدة

ال�ساعة8 - 6 :

يدير اللقاء  :أمحد يوسف

اللقاء الفكري
إبراهيم الكوين
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يدير اللقاء :حممد بدوي

الصالون الثقافي
(قاعة سهير القلماوي)
ال�ساعة3 - 1 :

«فاطمة العيل :أيقونة الرسد اخلليجي املعارص»

تأليف  :عذاب الركايب
املناقشون  :فاطمة العيل  -شوقي عبد احلميد  -السيد نجم
يدير الندوة  :عصام العدوي
ال�ساعة5 - 3 :

لقاء مع الشاعر والناقد أرشف البوالقي
حول جتربته الثقافية يف الصعيد

يدير اللقاء  :أمحد اجلعفري

ال�ساعة8 - 5 :

الدبلوماسية الثقافية

شيبلوين (إيطاليا)  -إينا بابلوفيتش (رصبيا)
عمرو اجلوييل (مرص)  -نبيل هبجت (مرص)  -حممود الش�يخ (مرص)
امللحق الثقايف األمريكي دوت آن ستيفنز كليتز
سفري بارجواي نيلسون السيديس مورا
سفري مرص السابق يف الصني حممود عالم
سفري روسيا االحتادية سريجي كريبيتشنكو
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ضيف الشرف
ال�ساعة3 - 1 :

دور األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
يف مسرية العمل العريب املشرتك

املشاركون :إسامعيل عبد الغفار إسامعيل  -عمرو ماجد راغب احللو
جيهان مسعد  -سارة حسن كامل اجلزار
(جامعة الدول العربية)
ال�ساعة5 -3 :

دور النارش العريب يف محاية املجتمع العريب من التطرف واإلرهاب

املشاركون  :بشار شبارو  -سعد العنزي  -خالد البلبييس
حممود الورواري
(جامعة الدول العربية)

ال�ساعة7 -5 :

القضية الفلسطينية والتحديات الراهنة

املشاركون  :السفري الفلسطيني دياب اللوح  -حممد مجعة
يدير الندوة  :حممد خالد األزعر
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بانوراما إفريقية
ال�ساعة3 - 1 :

التنوع الثقايف اإلفريقي
ثقافة السنغال
ال�ساعة7 - 5 :

حنان منيب

قضايا إفريقية
اإلعالم اإلفريقي وبناء اجلسور

أمحد سليم – رمضان قرين – ماهر عبد العزيز – ضياء رشوان
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كاتب وكتاب
ال�ساعة1٫30 - 12 :

الكتاب والشباب
«يوسف صديق»

تأليف  :منى مالك
املناقشون :ليىل يوسف صديق  -رشيف يونس  -كامل مغيث
يدير الندوة  :خلف املريي
ال�ساعة3٫30 -2 :

إصدارات جديدة
«حكايات مرصية بني حتدي الوجود وإرادة الصمود»

تأليف  :جودة عبد اخلالق وكريمة كريم
املناقشون :فريدة النقاش  -حممد عفيفي

يدير الندوة  :حممد نوار

ال�ساعة5٫30 - 4 :

كاتب ومرشوع
إسامعيل فهد إسامعيل

املناقشون :سعود السنعويس  -محود الشايچي  -فيصل اخلاجة
أرشف عبد الكريم
يدير الندوة  :أيمن بكر
ال�ساعة7٫30 - 6 :

إصدارات جديدة
«كحل وحبهان»

تأليف  :عمر طاهر
املناقشون :عامد العديل  -محدي النورج
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ملتقى اإلبداع
ال�ساعة1٫30 - 12 :

عىل مائدة الرسد (أعامل قصصية)
«بنت يعقوب»

تأليف  :دينا سليامن
املناقشون  :أسامة جاد  -فتحي سليامن
ال�ساعة3٫30 - 2 :

يدير الندوة :عامرة إبراهيم

يف ديوان الشعر (ديوان العامية)
«يف توقيت الدخول للروح»

تأليف  :عال بركات
املناقشون :خمتار عيسى  -حممود عرفات
ال�ساعة5٫30 - 4 :

يدير الندوة :مصطفى مقلد

عىل مائدة الرسد (أعامل روائية)
«حماولة لإليقاع بالشبح»

تأليف  :هاين عبد ا ُملريد
املناقشون :اعتدال عثامن  -رضا عطية
ال�ساعة7٫30 - 6 :

تدير الندوة :نورا رشاد

يف ديوان الشعر (ديوان الفصحى)
«غلطة العب السريك»

تأليف  :عزمي عبد الوهاب
املناقشون :حممد السيد إسامعيل  -طارق إمام
يدير الندوة :أمحد حسن عوض
51

قاعة الشعر
ال�ساعة1٫30 - 12 :

تقديم  :أحالم أبو نوارة

عالء الرحمي  -فتحي أبو قشقش  -فرج املجدوب الفرجاين
عصام الرحمي  -عيل النجاري  -كيالين مسعود أبو شبوة
عيل سالمة الرشيدي  -حامد عبد املعز  -سيد العقييل
ال�ساعة3٫30 - 2 :

تقديم :إكرامي فتحي

أمحد أنيس  -أمحد حممد حمروس  -إسالم خليل  -أيمن الشحات
رانيا النشار  -شعبان البوقي  -عبد الغفار العويض
مصطفى عبد النارص
ال�ساعة5٫30 - 4 :

تقديم :صفاء النجار

أمحد املال (السعودية)  -أسامة البنا  -أسامة حداد
حبيبة حممدي (اجلزائر)  -عادل خزام (اإلمارات)
حممود عبد الصمد زكريا  -مروة نبيل
ال�ساعة7٫30 - 6 :

تقديم :حممود عرفات

إهياب البشبييش  -رشبل داغر (لبنان)  -عاطف عبد العزيز
عمر العرسي (املغرب)  -فيكتور باث إيروستا (بوليفيا)
ماجد يوسف  -حممد عيد إبراهيم
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الشباب والمبادرات
ال�ساعة2 - 12 :

ال�ساعة4- 2 :

وجها لوجه
ً
اإلعالم اجلديد واإلعالم القديم

املبادرات
خمترب الريادة الثقافية – اليوم الثالث

يدير الندوة :حممد عبد الدايم

ال�ساعة6 - 4 :

املبادرات
اقتصادي إبداعي 1

الصحافة املطبوعة :منطقتي  -حييى وجدي ،رئيس التحرير
الربجميات  :اقرأ يل  -أمحد املالكي ،املدير التنفيذي
الدعاية واإلعالن  :أمحد حمي الدين

ال�ساعة8 -6 :

ملتقى شباب املبدعني
شعر العامية اآلن

أمحد عبد احلي –عبري الراوي –وائل فتحي –ممدوح عبد احلي

يدير الندوة :سامل الشهباين
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البرنامج المهني
ال�ساعة12 - 10 :

ال�ساعة2 - 12 :

مجعية النارشين اإلماراتيني
مجا للصينية
األدب العريب مرت ً

ماجدة صويف بكار – أمحد ظريف – حيي خمتار
شيامء كامل – داليا طنطاوي -تانغ ين –تشانغ شني
ال�ساعة4 - 2 :

مستقبل املعارض العربية

بشار جاسم – محيدو مسعودي -فادي تيم -نوال حلس

يدير الندوة :حممد صالح املعالج

ال�ساعة6 -4 :

الرتاث احلضاري
اجلرب واملقابلة للخوارزمي

أمحد فؤاد باشا  -عبد اهلل نعامن احلاج  -باسم السحييل
ال�ساعة8 -6 :

«اهلوية واملصري»

األب بولس جرس
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ذاكرة المعرض
ال�ساعة3 - 1 :

ال�ساعة5 - 3 :

عروض أفالم وثائقية
عالمات مضيئة
تكريم أوائل املنظمني

عفت حسني
صاحب أول بوسرت للمعرض
صالح املعداوي
املركز اإلعالمي
سمري سعد
إدارة املعارض
سيد عواد
خميم اإلبداع
تدير الندوة  :سحر سامي
ال�ساعة7 - 5 :

مئويات األعالم
إحسان عبدالقدوس

املش�اركون  :أمح�د إحس�ان عبدالقدوس -كرم جرب -حممود قاس�م –
عبداجلواد أبو كب – حممد رشاد
تدير الندوة  :رشا سمري
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المسرح الكبير
ال�ساعة12٫30 - 10 :

عروض فنية حمافظة املنوفية مدارس

املدارس األمريكية بشبني  -دار الرتبية للغات  -اللغات الرسمية
وزارة الرتبية والتعليم

ال�ساعة2 - 12٫30 :

ال�ساعة3٫30 - 2 :

كورال األزهر شباب
عرض مرسحي

اهليئة العامة لقصور ثقافة
وكامن زغلول
ال�ساعة5 - 3٫30 :

فرقة اإلسامعيلية للفنون الشعبية
اهليئة العامة لقصور ثقافة

ال�ساعة7 - 5 :

كلثوميات
األوبرا
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قاعة التجارب المسرحية
ال�ساعة12 - 11 :

مركز تنمية املواهب
يقدم
«الليلة الكبرية»

ال�ساعة3 - 1 :

دليل املخرج الذكي لقراءة النص املرسحي
عصام السيد

ال�ساعة6 - 5 :

مرسحية
«هي وعشاقها»
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قاعة السينما
ال�ساعة3٫30- 1٫30 :

عرض فيلم تسجييل
«جاي الزمان»

يعقبه ندوة عن الفيلم بحضور
املخرجة دينا محزة

تدير الندوة  :أمنية عادل

ال�ساعة7 - 5 :

لقاء مع نجم

حنان مطاوع
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يدير اللقاء  :حممد نبيل

قاعتا الفنون البصرية والورش
ال�ساعة8 - 10 :

معرض الكاريكاتري

59

ركن الفنون الشعبية
ال�ساعة4 - 3 :

السرية اهلاللية
فرقة  :حممد عزت نرص الدين الصعيدي

ال�ساعة6 - 5 :

السرية اهلاللية
فرقة  :حممد عزت نرص الدين الصعيدي
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اليوم الرابع
األحد
2019/1/27

القاعة الرئيسية
(قاعة ثروت عكاشة)
ال�ساعة2 - 12 :

الكتب املؤسسة للثقافة العربية

الرتاث والتجديد (حسن حنفي)

حممود الضبع – حممد أبو الفضل بدران–أيمن فؤاد سيد
يدير الندوة  :عبد النارص هالل

ال�ساعة4 - 2 :

شخصيتا املعرض واألحداث املئوية
سهري القلاموي
(ناقدة وأديبة)

جابر عصفور – سلوى بكر – خريي دومة
يدير الندوة  :يوسف القعيد
ال�ساعة6 - 4 :

الصناعات الثقافية
اخلدمات الثقافية وتثقيف اخلدمة
مرشوع  100مليون صحة

نريفانا سعد – حممد شوقي -حممد حساين
ال�ساعة8 - 6 :

اللقاء الفكري
تورستن بودتز
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يدير الندوة  :عال زيدان

يدير اللقاء  :أيمن بكر

الصالون الثقافي
(قاعة سهير القلماوي)
ال�ساعة3 - 1 :

حول املشهد الفلسطيني يف األدب العريب

املش�اركون  :ناج�ي الناج�ي  -رجب أبو رسية  -زينات أبو ش�ايش -
بيسان جهاد عدوان  -ابتسام أبو سعدة
تدير الندوة  :سامية أبو زيد
ال�ساعة5 - 3 :

لقاء مفتوح
مع الشاعر العريب الفلسطيني موسى حوامدة

يدير اللقاء  :سعيد الكفراوي

ال�ساعة8 - 5 :

اقتصاديات الرياضة  :اهلواية واالحرتاف

ربيع ياسني – مجال عبد احلميد – فتحي مربوك
عديل القيعي  -خالد لطيف  -عبد املنعم احلاج

حممود أبو رجيلة  -ضياء دندش

يدير الصالون  :خالد فتوح
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ضيف الشرف
ال�ساعة3 - 1 :

«اللعب مع الكبار»
أرسار األزمة االقتصادية العاملية

تأليف  :يوريس لونديك
ترمجة  :حممد عثامن خليفة

(هولندا)

تدير الندوة  :هدى فضل

ال�ساعة5 -3 :

مرص يف شعر كفافيس

املشاركون :صمويل بشارة  -أمحد عبد اجلبار
(اليونان)

يدير الندوة  :خالد رؤوف

ال�ساعة7 -5 :

مواجهة إقصاء املرأة والطفلة يف املنطقة العربية

املشاركون :فاديا كيوان  -رجاء حسن  -إقبال دوغان

عال أبو زيد  -النا مامكغ
(جامعة الدول العربية)
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بانوراما إفريقية
ال�ساعة3 - 1 :

التنوع الثقايف اإلفريقي
شباب ولكن سفراء

مالك مصطفي (مرص)  -ظافر عيل (جزر القمر)
إيرك دوكاالهي (مدغشقر)  -سنويس حامل ( نيجرييا)
جون ريتشارد (جنوب السودان)  -حممد إبراهيم (تشاد)
حممد نوري ( إثيوبيا)  -ضاحي حممد (اجلزائر)
ال�ساعة6 - 4 :

قضايا إفريقية
هوية إفريقية أم هويات

وسيم السييس – السفري أمحد حجاج  -السيد فليفل
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كاتب وكتاب
ال�ساعة1٫30 - 12 :

الكتاب والشباب
«ما قل وشل»

تأليف  :حممد رفعت
املناقشون  :عواطف الرشبيني  -منى الشيمي
يدير الندوة  :حاتم اجلوهري
ال�ساعة3٫30 -2 :

إصدارات جديدة
«املواطنة»

تأليف  :أمحد زايد
املناقشون :عثامن حممد عثامن  -حممد كامل

يدير الندوة  :سمري مرقص

ال�ساعة5٫30 - 4 :

كاتب ومرشوع
حممود قاسم

املناقشون :حممد السيد اجلليند  -مصطفى النشار
يدير الندوة  :عبد احلميد مدكور
ال�ساعة7٫30 - 6 :

حفل إطالق عرشة كتب

مركز التحرير املرصي الصيني
املناقشون  :مارونغ  -جوزجان  -تانغ ينغ  -نارص عبد العال
يدير الندوة  :أمحد السعيد
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ملتقى اإلبداع
ال�ساعة1٫30 - 12 :

عىل مائدة الرسد (أعامل قصصية)
«احلور العني يفصصن البسلة»

تأليف  :صفاء النجار
املناقشون :رشيف اجليار  -عزة مازن

يدير الندوة :عمر شهريار

ال�ساعة3٫30 - 2 :

يف ديوان الشعر (ديوان العامية)
«حكايات عىل روس اخللق»

تأليف  :حممود نبيل العيسوى
املناقشون :منري فوزي  -رشيف اجليار
ال�ساعة5٫30 - 4 :



يدير الندوة :نور الدين مجال

عىل مائدة الرسد (أعامل روائية)
«عرق الصبا»

تأليف  :خالد إسامعيل
املناقشون :مدحت صفوت  -عمرو خريي
ال�ساعة7٫30 - 6 :



يدير الندوة :هيثم خريي

يف ديوان الشعر (ديوان الفصحى)
«ربام ىف صباح آخر»

تأليف :عيد صالح
املناقشون :حممد صالح زيد  -عزت جاد
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تدير الندوة :عزة بدر

قاعة الشعر
ال�ساعة3٫30 - 2 :

تقديم :شوقي السباعي

أيمن الشحات  -صابرين مهران  -حممد جعفر  -حممود عقاب
مها الغنام  -هنى البلك  -هنى فرح  -ياسمني الشاذيل

ال�ساعة5٫30 - 4 :

تقديم :أمنية طلعت

سامل العامل (ليبيا)  -عبد اهلل أبو بكر (األردن)
عيل عطا  -حممد الدنقيل (ليبيا)

حممد عبد القادر  -حممود الشاذيل  -وفاء بغدادي
ال�ساعة7٫30 - 6 :

تقديم :حممود الضبع

تشيفا براكاش (اهلند)  -صالح فائق (العراق)  -عيد صالح
كريم عبد السالم  -حممد غربيس (لبنان)
هدى حسني  -يارس الزيات
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الشباب والمبادرات
ال�ساعة2 - 12 :

االسرتاتيجيات العربية جتاه النهوض باألشخاص ذوي اإلعاقة

ال�ساعة4- 2 :

أرشف مرعي
أمني عام املجلس القومي لشئون اإلعاقة

املبادرات
اقتصاد إبداعي 2

مساحات التصنيع :الورشخانة  -حممد حمي الدين

احلرف اليدوية :منصة جربا  -رانيا صالح صديق

الطباعة والكتاب  :حممد مجال  -منصة كُتبنا
يدير الندوة  :حممد وهدان

ال�ساعة6 - 4 :

املبادرات
اقتصاد إبداعي 3

األلعاب التفاعلية  :مكوك .أنجي عبداهلل  -العامرة  :سيجام -جمدي الصباغ
التصميم :مملوك أرت هاوس  -مصطفى صدقي
املساحات اإلبداعية :القلم  -حممد وهدان
ال�ساعة8 -6 :

يدير الندوة  :حممد عبدالدايم

ملتقى شباب املبدعني

البيست سيلر :مجاليات الدعاية وسلطة اجلامهري

أمحد مراد – حممد صادق – حسن كامل
يدير الندوة :حممد توفيق
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البرنامج المهني
ال�ساعة2 - 12 :

كتاب ومرتجم
«موجات جديدة يف فلسفة التكنولوجيا»

ترمجة  :شوقي جالل

سعيد توفيق -صالح إسامعيل

يدير الندوة :عزت عامر

ال�ساعة4 - 2 :

الصحافة املرصية من الورقية إىل الرقمية

عبداهلل عيل حسن  -حممد اهلواري -حممد توفيق – جمدي البدوي

يدير الندوة :نايف عبد اهلل

ال�ساعة6 -4 :

الرتاث احلضاري

السيف املهند يف سرية امللك املؤيد شيخ

إبراهيم القال  -أسامة السعدوين  -أيمن فؤاد سيد  -حممود عبده
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ذاكرة المعرض
ال�ساعة3 - 1 :

عروض أفالم وثائقية

ال�ساعة5 - 3 :

عالمات مضيئة
تكريم اسم الشاعر الكبري صالح عبد الصبور
حممد سليامن

ال�ساعة7 - 5 :

مخسينية حرب االستنزاف
(املقاومة الشعبية)

املشاركون  :أبو املعاطي عيل خليل -سعيد عيل أمحد إسامعيل

سادات غريب حممد غريب – سلوى سليامن  -حممد أبواملعاطي شلبي
يدير الندوة :حممد قاسم
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المسرح الكبير
ال�ساعة12٫30 - 10 :

عروض فنية حمافظة القليوبية مدارس

الشبان املسلمني ببنها 25 -يناير كفر شكر -الرتبية الفكرية برشق شربا
وزارة الرتبية والتعليم
ال�ساعة2 - 12٫30 :

روح فرقة الشمس

البيت الفني للمرسح
ال�ساعة3٫30 - 2 :

كورال أطفال ذوي اإلعاقة شربا اخليمة
اهليئة العامة لقصور ثقافة

ال�ساعة5 - 3٫30 :

فرقة أغاين الشباب

اهليئة العامة لقصور ثقافة
ال�ساعة7 - 5 :

أوركسرتا الشباب

وزارة الشباب والرياضة
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قاعة التجارب المسرحية
ال�ساعة12 - 11 :

البيت الفني للمرسح
املرسح القومي للعرائس
يقدم
«الليلة الكبرية»
إخراج  :صالح السقا
ال�ساعة3 - 1 :

دليل املخرج الذكي لقراءة النص املرسحي
ال�ساعة6 - 5 :

البيت الفني للمرسح
يقدم
مرسحية
«حي عىل بلدنا»
إخراج  :أمحد إسامعيل
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قاعة السينما
ال�ساعة4٫- 1٫30 :

عرض أفالم روائية وتسجيلية قصرية
ال�ساعة7 - 5 :

تكريم ولقاء
راجح داوود

يدير اللقاء  :رامي عبدالرازق
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قاعتا الفنون البصرية والورش
ال�ساعة8 - 10 :

ملتقى اخلط العريب
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ركن الفنون الشعبية
ال�ساعة4 - 3 :

السرية اهلاللية
فرقة  :حممد عزت نرص الدين الصعيدي

ال�ساعة6 - 5 :

السرية اهلاللية
فرقة  :حممد عزت نرص الدين الصعيدي
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اليوم الخامس
االثنين
2019/1/28

القاعة الرئيسية
(قاعة ثروت عكاشة)
ال�ساعة2 - 12 :

الكتب املؤسسة للثقافة العربية

مستقبل الثقافة يف مرص (طه حسني)

نادر نجم– آمال كامل – أيمن بكر

يدير الندوة  :حممد الشحات

ال�ساعة4 - 2 :

شخصيتا املعرض واألحداث املئوية
ثورة 1919
(األدب والصحافة)

عاصم الدسوقي –وحيد عبد املجيد – عبد اهلل الصاوي
ال�ساعة6 - 4 :

تدير الندوة :عواطف عبد الرمحن

الصناعات الثقافية
االستثامر الثقايف إمكانية غري مدرجة وأفق غري حمدود

مار وونغ – وو تشيو شيون – عاطف عبيد –زين عبد اهلادي -أمحد السعيد
ال�ساعة8 - 6 :

يدير الندوة  :أمحد ظريف

اللقاء الفكري
أمحد نوار
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تدير اللقاء :هبة اهلواري

الصالون الثقافي
(قاعة سهير القلماوي)
ال�ساعة3 - 1 :

لقاء مع الكاتبة الروائية
ضحى عايص

ال�ساعة5 - 3 :

تأليف  :حممد إبراهيم طه

«البجعة البيضاء»

املناقشون  :أسامة جاد  -أسامة ريان

ال�ساعة8 - 5 :

يدير اللقاء  :حسني محودة

تدير الندوة  :مجال حسان

التعددية اللغوية

جان ديفاسا نياما (اجلابون)  -فالرييا كريبتشينكو (روسيا)

ليان إلولة هدى (مالطة)  -وصفي (مرص)  -حممد عناين (مرص)
أمحد درويش (مرص)  -ملياء توفيق (مرص)
دينا مندور (مرص)
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ضيف الشرف
ال�ساعة3 - 1 :

«كرافت»
رواية من األدب السويرسي

تأليف  :يوناس لورش
ترمجة  :معتز املغاوري

املناقشون  :حممود عبد الشكور
(سويرسا)

يدير الندوة  :رشيف بكر

ال�ساعة5 -3 :

التكامل االقتصادي ..اآلفاق والتحديات

املشاركون :السفري كامل حسن عيل  -كامل العاين  -مجيلة مطر

هبجت أبو النرص

(جامعة الدول العربية)

ال�ساعة7 -5 :

إصدارات املوسيقى العربية

املشاركون :سهري عبد العظيم  -مسلم بن أمحد الكثريي
حنان أبو املجد  -نبيل عبد اهلادي شورة  -رشا طموم
حممد شبانة  -إيناس جالل الدين حييى

شريين عبد اللطيف  -أمحد كفاح فاخوري
(جامعة الدول العربية)
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بانوراما إفريقية
ال�ساعة3 - 1 :

التنوع الثقايف اإلفريقي
ثقافة سرياليون

سفري سرياليون موري فوفانا

تدير الندوة  :هنى عالء

ال�ساعة6 - 4 :

قضايا إفريقية
إفريقيا وجهة سياحية واعدة

هشام زعزوع  -عمرو صدقي  -عصام فاروق – ماهر عبد العزيز
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كاتب وكتاب
ال�ساعة1٫30 - 12 :

الكتاب والشباب
«القصة النسائية القصرية يف ليبيا»

تأليف  :فوزي احلداد

املناقشون :مجعة الفاخري  -حسن األشلم  -غادة البشتي

ال�ساعة3٫30 -2 :

إصدارات جديدة
عاما»
«أهرام القرن الواحد وعرشين  ..ذكريات مخسني ً

تأليف  :مصطفى سامي

املناقشون  :فاروق هاشم  -أنور عبد اللطيف

يدير الندوة  :حممد حريب

ال�ساعة5٫30 - 4 :

كاتب ومرشوع
حممد مستجاب

املناقشون :حممد حممد مستجاب  -حممد عبد اهلل حممد
ال�ساعة7٫30 - 6 :

كتاب وجائزة
مدخل إىل علم النفس الفسيولوجي

تأليف :أمحد موسى

املناقشون :وائل حسن يوسف

يدير الندوة  :أيمن عامر
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ملتقى اإلبداع
ال�ساعة1٫30 - 12 :

عىل مائدة الرسد (أعامل قصصية)
«كأنه هو»

تأليف  :عصام حسني
املناقشون :عزوز إسامعيل  -ابراهيم النحاس

يدير الندوة :حممد عكاشة

ال�ساعة3٫30 - 2 :



يف ديوان الشعر (ديوان العامية)
«معجب قديم»

تأليف  :عاطف اجلندي
املناقشون :حسام عقل  -عبده الزراع
ال�ساعة5٫30 - 4 :



يدير الندوة  :سعيد الصاوي

عىل مائدة الرسد (أعامل روائية)
«وتر اجليب اخللفي»

تأليف  :منى الشيمي
املناقشون :شاكر عبد احلميد  -حممد إبراهيم طه

يدير الندوة :حممد حريب

ال�ساعة7٫30 - 6 :



يف ديوان الشعر (ديوان الفصحى)
«الصحراء سيدة الغياب»

تأليف  :عبد العزيز موايف
املناقشون :عبد النارص حسن  -أمحد طه
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تدير الندوة :سمية رمضان

قاعة الشعر
ال�ساعة3٫30 - 2 :

تقديم :وائل سعيد

أمحد سعيد  -إسالم حبيش  -أمل جاد الرب  -آية مصطفى

رشا فؤاد  -حممد سامي عبده  -حممود سباق  -منال حممد عيل
ال�ساعة5٫30 - 4 :

تقديم :السيد حسن

إبراهيم املرصي  -أمحد املرخيي  -توفيق ومان (اجلزائر)

حسونة فتحي  -زينات أبوشاويش (فلسطني)  -سامل أبو شبانة
عيل عبد احلميد بدر  -مصباح املهدي

ال�ساعة7٫30 - 6 :

تقديم  :حممد عبد الباسط عيد

رفعت سالم  -زين العابدين فؤاد  -سامح حمجوب

رشيف الشافعي  -عباس بيضون (لبنان)  -عامد غزايل
غادة نبيل  -ملياء املقدم (تونس)
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الشباب والمبادرات
ال�ساعة4 - 2 :

املبادرات
شباب وجوائز

الفائزون باملسابقات األدبية والفنية
ال�ساعة6- 4 :

ال�ساعة8 - 6 :

يدير الندوة :محزة أمحد

املبادرات
القاهرة  .. 18وحفظ الرتاث
سوسن مراد
ملتقى شباب املبدعني
الرتاث الصويف والنص الروائي

أمحد القرمالوي  -أمحد عبد املجيد  -أمحد مجال عيد

تدير الندوة :نانيس إبراهيم
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البرنامج المهني
ال�ساعة2 - 12 :

مجا للعربية
األدب الصيني مرت ً

أمري تاج الرس -سيد حممود – زين خريي شلبي -رشا كامل
أمحد صربي أبو الفتوح

يدير الندوة :أمحد السعيد

ال�ساعة4 - 2 :

الفهرست العريب املوحد

إيامن حممد حممود – حممد عادل القايض

يدير الندوة :عمرو أمحد عبد النعيم

ال�ساعة6 -4 :

توجيه قراءة ابن حميصن يف االستربق

حممد مجعة الدريب -حممد عزيز عبد املعني -حممد حسني
عبد النارص عيسوي

ال�ساعة8 -6 :

عاما عىل إنشاء الرشكة الوطنية «مرص للطريان»
ً 85
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ذاكرة المعرض
ال�ساعة3 - 1 :

ال�ساعة5 - 3 :

عروض أفالم وثائقية
عالمات مضيئة

إبراهيم عبد املجيد
املقهى الثقايف
خلف املريي

كاتب وكتاب

حمي عبد احلي
النشاط الفني

يدير الندوة :سعيد الكفراوي

ال�ساعة7 - 5 :

مئويات األعالم

املخرج حسن اإلمام
املش�اركون  :زين�ب اإلمام – يوس�ف حسين اإلمام  -نبيل�ة عبيد -
سمري سيف  -إهلامي سمري

يدير الندوة  :عزت البنا
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المسرح الكبير
ال�ساعة12٫30 - 10 :

عروض فنية حمافظة االسامعيلية مدارس
صفية زغلول ع بنات -اإلرساء واملعراج
وزارة الرتبية والتعليم

ال�ساعة2 - 12٫30 :

كورال أطفال قرص ثقافة هبتيم
اهليئة العامة لقصور ثقافة

ال�ساعة3٫30 - 2 :

فرقة أبو ظبي

اإلمارات العربية املتحدة
ال�ساعة5 - 3٫30 :

فرقة الرشقية للفنون الشعبية
اهليئة العامة لقصور ثقافة

ال�ساعة7 - 5 :

عرض حفل الليلة الكبرية تنمية املواهب
األوبرا
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قاعة التجارب المسرحية
ال�ساعة12 - 11 :

ال�ساعة3 - 1 :

فرقة كادبول كرو
تقدم
العرض املرسحي
«شبيك لبيك»
إخراج :حممد عيل حسن
ورشة عن إدارة اإلنتاج
مجال ياقوت

ال�ساعة5 - 4 :

عرض موسيقي
راجح داوود
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قاعة السينما
ال�ساعة3٫30- 1٫30 :

عرض فيلم روائي
«مستكة ورحيان»

يعقبه ندوة عن الفيلم بحضور
املخرجة دينا عبدالسالم
تدير الندوة  :أمنية عادل
ال�ساعة7 - 5 :

لقاء مع نجم
سمري صربي

يدير اللقاء :شوكت املرصي
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قاعتا الفنون البصرية والورش
ال�ساعة8 - 10 :

ملتقى اخلط العريب
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ركن الفنون الشعبية
ال�ساعة4 - 3 :

السرية اهلاللية
فرقة  :حممد عزت نرص الدين الصعيدي

ال�ساعة6 - 5 :

السرية اهلاللية
فرقة  :حممد عزت نرص الدين الصعيدي
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اليوم السادس
الثالثاء
2019/1/29

القاعة الرئيسية
(قاعة ثروت عكاشة)
ال�ساعة2 - 12 :

الكتب املؤسسة للثقافة العربية
عامرة الفقراء (حسن فتحي)

سهري حواس – صالح زكي – رامي الدهان
يدير الندوة  :عصام صفي الدين

ال�ساعة4 - 2 :

شخصيتا املعرض واألحداث املئوية
ثورة 1919

(من التاريخ إىل املستقبل)

زبيدة عطا -رشيف يونس  -رشيف إمام

يدير الندوة  :أمحد زكريا ِّ
الشلق

ال�ساعة6 - 4 :

الصناعات الثقافية
سياسات التنوع الثقايف واالندماج االجتامعي

أنور مغيث – سعيد املرصي – أبو الفتوح الربعيص
ال�ساعة8 - 6 :

يدير الندوة  :أمحد زايد

اللقاء الفكري
جان ديفاسا نياما
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تدير اللقاء :دينا مندور

الصالون الثقافي
(قاعة سهير القلماوي)
ال�ساعة3 - 1 :

لقاء مع الكاتب اللبناين
حممد الطعان

حول جتربته الروائية

يناقشه :حممد إبراهيم طه

يدير اللقاء :ريم الكاميل

ال�ساعة5 - 3 :

«ليلة يف حياة عبد الوهاب توتو»

تأليف :حممد توفيق

املناقشون :عزة كامل  -عفاف عبد املعطي  -سمري مندي

تدير الندوة  :مجال حسان

ال�ساعة8 - 5 :

مستقبل اخلطاب الديني

كارلو لوياكونو (إيطاليا) – سبيستايانو مافيتوين (إيطاليا)

احلبيب عيل اجلفري (الس�عودية)  -الشيخ إبراهيم أبو حسني (مرص)
حممد عثامن اخلشت (مرص)  -خريي رمضان (مرص)
مجا)
إسالم فوزي (مرت ً
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ضيف الشرف
ال�ساعة3 - 1 :

«حرية حزينة»

رواية من األدب النمساوي

تأليف :فريريكيه جيزفاينر

هبة رشيف

تدير الندوة  :إيزيس الرشبيني

(النمسا)
ال�ساعة5 -3 :

بوابة الشبكة العربية للمعلومات

املشاركون :حممد الربقاوي  -إبراهيم الدوي  -حممود فاروق

حممد كامل  -وزير مفوض هالة جاد  -وزير مفوض كريم دروزة

حممد عبد اهلادي  -هناء عصفور
(جامعة الدول العربية)
ال�ساعة7 -5 :

العالقات الثقافية بني مرص وكازاخستان

املشاركون  :السفري أرمان إيساغالييف  -حممود فهمي حجازي
أرشف درويش  -إيلامن جولد إيسوف  -عبد الرحيم إبراهيم
يدير الندوة :عبد الرمحن حجازي
(كازاخستان)
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بانوراما إفريقية
ال�ساعة3 - 1 :

التنوع الثقايف اإلفريقي
الرابطة اإلفريقية العاملية وحركات التحرير

السفري وائل نرص الدين  -السفري حممد عبد الغفار  -السفري أبو حفني
ال�ساعة6 - 4 :

قضايا إفريقية
الثقافة ودورها يف حتقيق التنمية املجتمعية

ه�اين رسلان – العمي�د خالد عكاش�ة – الس�فري حممد عب�د الواحد -
السفري أمحد شاهني

تدير الندوة :سام سليامن
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كاتب وكتاب
ال�ساعة1٫30 - 12 :

الكتاب والشباب
«عزيزي السيد مو»

تأليف :هاين عفيفي
املناقشون  :حسن املستكاوي  -أيمن بدرة  -يارس أيوب
يدير الندوة :طارق رضوان
ال�ساعة3٫30 -2 :

إصدارات جديدة
«كشك وعدوية  ..أيام الوعظ والسلطنة»
تأليف  :حممد الباز
املناقشون  :أمحد الشهاوي  -حممد عزوز
يدير الندوة  :أرشف عبد الشايف
ال�ساعة5٫30 - 4 :

كاتب ومرشوع
حسن حنفي

املناقشون :زينب خضريي  -حممد السيد صالح  -سعيد توفيق
يدير الندوة  :عصمت نصار
ال�ساعة7٫30 - 6 :

كتاب وجائزة
«فلسفة احلق اإلنساين يف عامل متغري»

تأليف :مجال سالمة حممد عيل
املناقشون :سعيد الالوندي  -عبد اخلبري عطا
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يدير الندوة  :أيمن عامر

ملتقى اإلبداع
ال�ساعة1٫30 - 12 :

عىل مائدة الرسد (أعامل قصصية)
«الشوك والياسمني»

تأليف :فكري داود
املناقشون :حممد عبد اهلل اهلادي  -فرج جماهد عبد الوهاب
يدير الندوة :حممد بركة

ال�ساعة3٫30 - 2 :



يف ديوان الشعر (ديوان العامية)
«أفالم تتشاف بالعكس»

تأليف  :رشيف طايل
املناقشون :طارق عامر  -احلسيني عبد العاطي

ال�ساعة5٫30 - 4 :



عىل مائدة الرسد (أعامل روائية)
«برديات مدن الياسمني»

تأليف  :أمرية هبي الدين
املناقشون  :أسامة جاد  -أسامة احلداد

ال�ساعة7٫30 - 6 :



يدير الندوة :حممد عزيز

يدير الندوة :خالد ناجح

يف ديوان الشعر (ديوان الفصحى)
«إين سميتها ليىل»

تأليف  :سوزان عبد العال
املناقشون :حممد رفيع  -مدحت صفوت
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يدير الندوة :ماهر نرص

قاعة الشعر
ال�ساعة3٫30 - 2 :

تقديم :عصام الزهريي

أمحد خري اهلل  -إسالم سالمة  -آالء حسانني  -خلود املعرصاوي
سيد عبد الشايف  -حممود حييى  -مصطفى التلواين  -وسام دراز

ال�ساعة5٫30 - 4 :

تقديم :حممد سليم شوشة

سارة عابدين  -سعيد شحاتة  -طارق فراج
عبد العزيز احلاجي (تونس)  -عبده الزراع

فتحي أبو النرص (اليمن)  -حممد عيل عزب  -هاين عويد
ال�ساعة7٫30 - 6 :

تقديم :خالد منصور

إبراهيم نرص اهلل (األردن)  -أمحد سويلم  -أمل مجال  -مجال الشاعر
عبد الستار سليم  -فريد أبو سعدة  -حممد سليامن
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الشباب والمبادرات
ال�ساعة2 - 12 :

وجها لوجه
ً
الدراما التقليدية والسيرب دراما
ال�ساعة4- 2 :

املبادرات
نظرة عىل الفائزين بمسابقة املبادرة الدورة املاضية
بوكا بيكيا  -متحف الرشق  -كتب وكتاب  -عنادل

تدير الندوة  :يوليانا سعدان

ال�ساعة6- 4 :

املبادرات
نظرة عىل الفائزين بمسابقة املبادرة الدورة املاضية
عربية احلواديت  -الكشك  -مرسح الربشا

تدير الندوة  :يوليانا سعدان

ال�ساعة8 - 6 :

ملتقى الشباب
مبدعون يف مدرجات اجلامعة

أمحد عبد العاطي – باسم مدحت – عبد الفتاح خالد

يدير الندوة  :أمحد عامر
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البرنامج المهني
ال�ساعة2 - 12 :

تأليف  :آفاق مسعود

كتاب ومرتجم
ليلة السبت وقصص أخرى

ترمجة  :أمحد سامي العايدي

املناقشون  :شريين أبو النجا

يدير ويشارك :حممد بريري

ال�ساعة4 - 2 :

إشكالية تزوير الكتاب وحقوق امللكية الفكرية
هيثم حافظ– خالد عزب

يدير الندوة  :حممد رشاد

ال�ساعة6 -4 :

الرتاث احلضاري
جامع التواريخ اهلمزاين

مصطفى رشف -مصطفى حسني -إبراهيم الرشقاوي
صالح طايع  -خالد سالمة
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ذاكرة المعرض
ال�ساعة3 - 1 :

عروض أفالم وثائقية

ال�ساعة5 - 3 :

عالمات مضيئة
تكريم اسم الدكتور عز الدين إسامعيل
أمحد جماهد

ال�ساعة7 - 5 :

مئويات األعالم
الفنانة حتية كاريوكا
املشاركون  :رجاء اجلداوي -سمري صربى -حممد توفيق

يدير الندوة  :مجال فتحي

103

المسرح الكبير
ال�ساعة12٫30 - 10 :

عروض فنية حمافظة دمياط مدارس

رويال اخلاصة -الراهبات  -شجرة الدر للغات بفرسكور
وزارة الرتبية والتعليم

ال�ساعة2 - 12٫30 :

عرض راقص فرقة الشمس
البيت الفني للمرسح

ال�ساعة3٫30 - 2 :

كورال أطفال قرص ثقافة القلج
اهليئة العامة لقصور ثقافة

ال�ساعة5 - 3٫30 :

فرقة احلرية للفنون الشعبية
اهليئة العامة لقصور ثقافة

ال�ساعة7 - 5 :

فرقة اجلبل الليبية للفنون الشعبية
ليبيا
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قاعة التجارب المسرحية
ال�ساعة12 - 11 :

فرقة كادبول كرو
تقدم
العرض املرسحي
عرائس «ماريونيت»
إخراج  :حممد عيل حسن

ال�ساعة3 - 1 :

ندوة
ورشة الكتابة اجلديدة يف املرسح
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قاعة السينما
ال�ساعة4- 1٫30 :

عرض فيلم روائي
«زهرة الصبار»

يعقبه ندوة عن الفيلم بحضور
أرسة الفيلم
ال�ساعة7 - 5 :

يدير الندوة  :رامي عبدالرازق
لقاء مع نجم

فتحي عبدالوهاب

يدير اللقاء  :رامي عبدالرازق
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قاعتا الفنون البصرية والورش
ال�ساعة8 - 10 :

ملتقى اخلط العريب
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ركن الفنون الشعبية
ال�ساعة4 - 3 :

السرية اهلاللية
فرقة  :حممد عزت نرص الدين الصعيدي

ال�ساعة6 - 5 :

السرية اهلاللية
فرقة  :حممد عزت نرص الدين الصعيدي
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اليوم السابع
األربعاء
2019/1/30

القاعة الرئيسية
(قاعة ثروت عكاشة)
ال�ساعة2 - 12 :

الكتب املؤسسة للثقافة العربية

نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالم (عيل سامي النشار)

حسن محاد  -هالة فؤاد  -وائل غايل

يدير الندوة  :عبده كساب

ال�ساعة4 - 2 :

شخصيتا املعرض واألحداث املئوية
قناة السويس (التاريخ واحلارض)

حممد بغدادي -أرشف مؤنس – حممد يوسف

يدير الندوة  :نبيل الطوخي

ال�ساعة6 - 4 :

الصناعات الثقافية
األلعاب  :الفن اجلديد املتغري

نبيل هبجت  -حاتم زغلول – فادي النرباوي– أمحد رسالن
ال�ساعة8 - 6 :

يدير الندوة  :حممد عبد الدايم

اللقاء الفكري
أنيسة حسونة
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تدير اللقاء  :منى سلامن

الصالون الثقافي
(قاعة سهير القلماوي)
ال�ساعة3 - 1 :

تأليف  :عمرو صالح

«جراب احلاوي»
حول جتربته الروائية

املناقشون  :مصطفى سليامن  -سامية أبو زيد
يدير اللقاء  :سومية الرتكي

ال�ساعة5 - 3 :

جمموعة حروب فاتنة

تأليف  :حسن عبد املوجود

املناقشون  :عزة رشاد  -هشام أصالن  -أمحد شافعي

تدير الندوة  :عصام العدوي

ال�ساعة8 - 5 :

أزمة املجلة الثقافية العامة يف الوطن العريب

عبده وازن (لبنان)  -سليامن العسكري (الكويت)  -نواف يونس (سوريا)
سيف الرحبي (سلطنة عامن) – عيل العامري (فلسطني)
عزت القمحاوي (مرص) – إبراهيم داود (مرص)

حاتم حافظ (مرص) – مسعود شومان (مرص)  -عيد عبد احلليم (مرص)
فارس خرض (مرص) – كريم عبد السالم (مرص)
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ضيف الشرف
ال�ساعة3 - 1 :

من االستثناء إىل املساواة يف الترشيعات
املشاركون :أرشف مرعي  -عبد اهلادي القصبي
يدير الندوة  :املستشار أمني مصطفى
(املجلس القومي لإلعاقة)
ال�ساعة5 -3 :

تنفيذ أهداف التنمية املستدامة يف اجلانب الثقايف
يف إطار «العقد العريب للحق الثقايف»
املشاركون :تامر أنيس  -حممد الطناحي
(جامعة الدول العربية)
ال�ساعة7 -5 :

الثقافة والفنون من أجل السالم
املشاركون :السفري اليمني حممد عيل مارة  -نائب وزير الثقافة عبد
اهلل بكدادة  -مبارك س�املني  -وس�ام باسندوه  -بلقيس أبو صبع -
وفاء صندي (املغرب)
تدير الندوة  :عائشة العولقي
(اليمن)
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بانوراما إفريقية
ال�ساعة1٫30 - 1 :

التنوع الثقايف اإلفريقي
ثقافة الصومال
سفري الصومال إلياس الشيخ عمرو
ال�ساعة4 - 2٫30 :

التنوع الثقايف اإلفريقي
جنوب السودان
امللحق الثقايف شول إنقوي
ال�ساعة6 - 4 :

قضايا إفريقية
املوارد الطبيعية والتنمية املستدامة

عباس رشاكي – سلطان الفويل  -السفري حممد نرص الدين

تدير الندوة  :أسامء احلسيني
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كاتب وكتاب
ال�ساعة1٫30 - 12 :

الكتاب والشباب
«إرث احلجر ..سرية اآلثار املنقولة يف عامرة القاهرة اإلسالمية»
تأليف  :رضوى زكي
املناقشون  :حممد حسام الدين إسامعيل  -سامح الزهار

يدير الندوة  :حممد عفيفي

ال�ساعة3٫30 -2 :

إصدارات جديدة
«جغرافيا هنر احلياة»

تأليف  :محدي هاشم
املناقشون :فتحي أبو عيانة  -سحر صبحي عبد احلكيم  -مسعد
عويس
يدير الندوة  :عاصم الدسوقي
ال�ساعة5٫30 - 4 :

كاتب ومرشوع

مجال الغيطاين
املناقشون :درانجا دورفيتش  -عبد السالم هبجت  -حممد السيد عيد
ال�ساعة7٫30 - 6 :

كتاب وجائزة
«فؤاد قاعود :موال احلرية»
تأليف :إبراهيم خطاب
املناقشون :أمحد جماهد  -حممد عزيز
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ملتقى اإلبداع
ال�ساعة1٫30 - 12 :

عىل مائدة الرسد (أعامل قصصية)
«عىل حائط غاندي»
تأليف  :عزة رشاد
املناقشون :عزة مازن  -حممد سليم شوشة
يدير الندوة :أنس وايل
ال�ساعة3٫30 - 2 :

يف ديوان الشعر (ديوان العامية)
«يوميات عاشق متفرغ»

تأليف  :دعاء عبد املنعم
املناقشون :عايدي عيل مجعة  -أسامة بدر
يدير الندوة :عبد العليم إسامعيل
ال�ساعة5٫30 - 4 :

عىل مائدة الرسد (أعامل روائية)
«البطريركية»

تأليف  :مارك أجمد
املناقشون :هويدا صالح  -حممد متويل
يدير الندوة :وائل سعيد
ال�ساعة7٫30 - 6 :

يف ديوان الشعر (ديوان الفصحى)
«حاالت البنت املجنونة»
تأليف  :حزين عمر
املناقشون :مدحت اجليار  -حممود نسيم
يدير الندوة :عبد العليم إسامعيل
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قاعة الشعر
ال�ساعة1٫30 - 12 :

تقديم :أبو الفتوح الربعيص

إبراهي�م أبو فايد املنصوري  -جربي�ل بو جديدة  -جويدة عباس
راغ�ب الش�ويعر  -عبد القادر طري�ف العجني  -عب�د الوهاب
الرحمي عياد أبو احلجل  -كامل املاوي  -حممد الربيعي
ال�ساعة3٫30 - 2 :

تقديم :إيامن سند

أرشف توفيق  -تيام الش�افعي  -جعفر أمحد محدي  -دعاء فتوح
رضا عبد النبي نوح  -حممد املتيم  -حممد إهياب البشبييش
منة اهلل أبو زهرة
ال�ساعة5٫30 - 4 :

تقديم :حسن عبد املوجود

القمودي (ليبيا)  -ديمة حممود  -س�عيد عبد
أس�امة بدر  -حواء ّ
املقصود  -عمرو الشيخ  -حممد عبد الستار الدش  -حممد عزيز
مسعودة أبو بكر (تونس)

ال�ساعة7٫30 - 6 :

تقديم :حممد عبد النبي
أسامة جاد  -شريين العدوي  -عزت الطريي
ماريا دي سيميريو (الربتغال)  -حممد احلامميص
حممد حممد الشهاوي  -حممد ميلود غرايف (املغرب)
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الشباب والمبادرات
ال�ساعة2 - 12 :

أدب الشباب يف ليبيا
مجعة عبد العزيز  -يونس الفنادي  -ابراهيم عتمونة

تدير الندوة  :فوزي حداد

ال�ساعة4 - 2 :

املبادرات
جهود الشباب يف نرش الوعي األثري
املتاحف لنا  -الوعي األثري بقطاع اآلثار املرصية
راقودة  -حممد حسن عبداحلافظ

ال�ساعة6- 4 :

املبادرات
اجتاهات سوق العمل يف جمال الثقافة واآلثار والرتاث
منى رأفت  -فاطمة كشك  -رضوى ذكي  -إيامن املريس

ال�ساعة8 - 6 :

ملتقى شباب املبدعني
احلدود بني أدب اخليال العلمي وأدب الرعب

سايل عادل  -تامر عطوة  -أمحد خالد مصطفى

تدير الندوة  :هويدا صالح
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البرنامج المهني
ال�ساعة2 - 12 :

كتاب ومرتجم
«هناية السياسة التمثيلية»

تأليف  :سايمون تورمي
ترمجة  :حسام نايل

املناقشون  :أمحد اجلامل – أمحد ناجي قمحة – عاطف السعداوي

يدير الندوة :حممد أمحد مريس

ال�ساعة4 - 2 :

مستقبل صناعة النرش
كتب وصحف
حممود علم الدين  -عصام فرج
يدير الندوة :سعيد عبده

ال�ساعة6 -4 :

الرتاث احلضاري
«نصوص من كتاب املتني»

عبد الرمحن بشري -عيل سليامن  -مصطفى الشيمي
عبد الباقي السيد  -عمر مصطفى
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ذاكرة المعرض
ال�ساعة3 - 1 :

عروض أفالم وثائقية

ال�ساعة5 - 3 :

عالمات مضيئة
تكريم أوائل دور النرش املشاركة
أول دار نرش حكومية شاركت يف املعرض (دار املعارف)
سعيد عبده
أول داري نرش خاصة شاركت يف املعرض (دار هنضة مرص)
داليا إبراهيم
(دار مرص)
صالح عبد احلميد جودة السحار

ال�ساعة7 - 5 :

مئويات األعالم
الكابتن حييى احلرية إمام
حازم إمام – ماجي احللواين  -حممود معروف  -عالء أبو زيد

يدير الندوة :صالح دندش
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المسرح الكبير
ال�ساعة12٫30 - 10 :

عروض فنية حمافظة بني سويف مدارس

سان جورج -عيل مبارك التجريبية -أمحد زويل التجريبية
احلديثة بنات

وزارة الرتبية والتعليم
ال�ساعة2 - 12٫30 :

فرقة فنون اإلعاقة

اهليئة العامة لقصور ثقافة
ال�ساعة3٫30 - 2 :

شباب اليف

البيت الفني للفنون الشعبية
قطاع اإلنتاج الثقايف

ال�ساعة5 - 3٫30 :

فرق الرشقية لإلنشاد الديني
اهليئة العامة لقصور ثقافة

ال�ساعة7 - 5 :

كورال أطفال تنمية مواهب
األوبرا
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قاعة التجارب المسرحية
ال�ساعة1 - 12 :

فرقة أرثو كوم
تقدم
مرسحية
«عيل بابا»

إخراج  :رضا حسانني
ال�ساعة6 - 5 :

فرقة الورشة املرسحية
تقدم
«ليايل الورشة»
إخراج  :حسن اجلريتيل
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قاعة السينما
ال�ساعة4- 1٫30 :

عرض فيلم تسجييل
«هدية من املايض»

يعقبه ندوة عن الفيلم بحضور
املخرجة كوثر يونس

تدير الندوة  :أمنية عادل
ال�ساعة7 - 5 :

لقاء مع نجم
صربي فواز

يدير اللقاء  :رامي عبدالرازق
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قاعتا الفنون البصرية والورش
ال�ساعة8 - 10 :

ملتقى اخلط العريب
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ركن الفنون الشعبية
ال�ساعة4 - 3 :

السرية اهلاللية
فرقة  :حممد عزت نرص الدين الصعيدي

ال�ساعة6 - 5 :

السرية اهلاللية
فرقة  :حممد عزت نرص الدين الصعيدي
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اليوم الثامن
الخميس
2019/1/31

القاعة الرئيسية
(قاعة ثروت عكاشة)
ال�ساعة2 - 12 :

الكتب املؤسسة للثقافة العربية

ختليص اإلبريز يف تلخيص باريز (رفاعة الطهطاوي)

سليامن العطار –أمحد درويش – زكريا الرفاعي

يدير الندوة  :كامل مغيث

ال�ساعة4 - 2 :

شخصيتا املعرض واألحداث املئوية
قناة السويس (االقتصاد واملستقبل)

إيامن عامر – عبد احلميد شلبي -أمحد الرشبيني

يدير الندوة  :خلف املريي

ال�ساعة6 - 4 :

الصناعات الثقافية
املواطنة الرقمية

هشام عزمي  -أسامة القلش –مها حممود ناجي
ال�ساعة8 - 6 :

يدير الندوة  :يارس مصطفى عثامن

اللقاء الفكري
ليىل تكال

يدير اللقاء  :حممد العزازي
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الصالون الثقافي
(قاعة سهير القلماوي)
ال�ساعة3 - 1 :

األدب السوداين يف املشهد الثقايف العريب
املشاركون  :سوزان الكاشف  -صالح عوض اهلل نعامن
بثينة خرض مكي  -حممد إبراهيم

يدير الندوة  :كريم فريد

ال�ساعة5 - 3 :

لقاء مع الشاعر أمحد عنرت مصطفى
حول جتربته الشعرية

يدير اللقاء  :أمحد حسن

ال�ساعة8 - 5 :

الشعر العريب

جيني لويز (إنجلرتا)  -عدنان الصايغ (لبنان) – ش�وقي بزيع (لبنان)

أمحد املال (الس�عودية) – عباس بيضون (لبنان)  -عبده وازن (لبنان )
قاسم حداد (البحرين) -إبراهيم نرص اهلل (األردن)

حممد إبراهيم أبو سنة (مرص) -عبد املنعم رمضان (مرص)
عاطف عبد العزيز (مرص) – عيل منصور (مرص)
فتحي عبد السميع (مرص)
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ضيف الشرف
ال�ساعة3 - 1 :

تأليف :صالح البشري

«مرصية يف السودان»

املشاركون :سمري مندي
(السودان)

تدير الندوة  :أماين الطويل

ال�ساعة5 -3 :

دور القوى الناعمة يف مكافحة اإلرهاب

املشاركون  :وزير مفوض زهرة جدي

اللواء أمحد بن حسن الرساء

جملس وزراء الداخلية العرب

(جامعة الدول العربية)

ال�ساعة7 -5 :

حوار يف األدب والسياسة
لقاء مع
حممد األشعري
(املغرب)
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يدير اللقاء :جـابر عصفور

بانوراما إفريقية
ال�ساعة3 - 1 :

التنوع الثقايف اإلفريقي
ثقافة غانا
نائب سفري غانا
تدير الندوة  :هالة محالوي
ال�ساعة6 - 4 :

قضايا إفريقية
خطة 2063
السفري خالد عامرة – طارق رضوان – باسم رزق – سايل فريد
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كاتب وكتاب
ال�ساعة1٫30 - 12 :

الكتاب والشباب
«نقوش عىل احلجر»
تأليف :رضا عبد السالم
املناقشون  :أرشف مرعي  -أسامة احلداد  -أسامة جاد
تدير الندوة  :رشا أرنست
ال�ساعة3٫30 -2 :

إصدارات جديدة
«دعاة السوبر ماركت  ..اجلذور األمريكية للدعاة اجلدد»

تأليف  :وائل لطفي
املناقشون :أمحد موسى  -مدحت العدل  -حلمي النمنم
حممود أمحد عبد اهلل
يدير الندوة  :نبيل عبد الفتاح
ال�ساعة5٫30 - 4 :

كاتب ومرشوع
حممود أمني العامل
املناقشون :فاطمة قنديل  -رشيف يونس  -توفيق أكلمندوس

ال�ساعة7٫30 - 6 :

الظاهرة التكفريية
املشاركون  :أمحد رفيق عوض  -اللواء حممد املرصي
عمرو عبد املنعم  -هاين نسريه
ضوة
يدير الندوة  :هاين َّ
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ملتقى اإلبداع
ال�ساعة1٫30 - 12 :

عىل مائدة الرسد (أعامل قصصية)
«رؤى املدينة املقدسة»
تأليف  :أميمة صبحي
املناقشون :أماين فؤاد  -حسن عبد املوجود
يدير الندوة :رزق فهمي
ال�ساعة3٫30 - 2 :



يف ديوان الشعر (ديوان العامية)
«طرق االنتحار اآلمن»

تأليف  :أمحد عثامن
املناقشون :تامر عطية  -حممد رضا العويض
يدير الندوة :خلف جابر

ال�ساعة5٫30 - 4 :

عىل مائدة الرسد (أعامل روائية)
«نساء اهللباوي»
تأليف  :مجال حسان
املناقشون :شعبان يوسف  -حممد إبراهيم طه
تدير الندوة  :آمال الرشيف
ال�ساعة7٫30 - 6 :

يف ديوان الشعر (ديوان الفصحى)
«يكاد قلبه ييضء»

تأليف  :جعفر أمحد محدي
املناقشون :حممد صالح زيد  -ناهد راحيل
يدير الندوة  :عبد الرمحن مقلد
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قاعة الشعر
ال�ساعة3٫30 - 2 :

تقديم :إهياب احلرضي

أمحد النجار  -ناظم نور الدين  -جيالن زيدان
حازم مربوك  -عمرو العزايل  -حممد أنور ناصف
حممد جاويش  -منى أبو زيد
ال�ساعة5٫30 - 4 :

تقديم :منري عتيبة
أرشف البوالقي  -إهياب خليفة  -هبجت صميدة
عبد اللطيف املهدي (ليبيا)  -عيل احلازمي (السعودية)
مصطفى اجلارحي  -يرسي العزب

ال�ساعة7٫30 - 6 :

تقديم :هشام علوان
حبيب الصايغ (اإلمارات)  -حسن طلب
خويس ماريا آلباريث كاكّمو (إسبانيا)
السعيد قنديل  -حممد كشيك  -حممود نسيم  -يرسي حسان
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الشباب والمبادرات
ال�ساعة2 - 12 :

وجها لوجه
ً
الصحافة اإللكرتونية يف مواجهة الصحافة الورقية
ال�ساعة4 - 2 :

املبادرات

م ًعا لبناء اإلنسان

نيافة األنبا إرميا  -الشيخ حممد أبو زيد األمري
طارق منصور  -األب رفيق جريش

ال�ساعة6 - 4 :

املبادرات
شباب مرص 2030
جورج أنجيل  -حممد أمحد غانم

يدير الندوة  :كريم صربي

ال�ساعة8 - 6 :

ملتقى شباب املبدعني
البوب آرت والتنمية الذاتية

كريم الشاذيل – مصطفى منري – إسالم جاويش
تدير الندوة  :هدى عطية
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البرنامج المهني
ال�ساعة2 - 12 :

كتاب ومرتجم
الواقع اخلفي :األكوان املوازية وقوانني الكون العميقة

تأليف :براين جرين

ترمجة :حممد فتحي خرض

املناقشون :فاطمة إسامعيل – كرم فتحي

يدير الندوة :حممد أبو ليلة

ال�ساعة4 - 2 :

حقوق امللكية الفكرية وأثرها يف اإلنتاج الثقايف واإلبداعي الليبي

مجعة الزريقي – عبد اجلليل الربعيص – حنو غميق

يدير الندوة  :رشيف عبد الوهاب

ال�ساعة6 -4 :

الرتاث احلضاري
مقدمة ابن خلدون

عبد السالم الشاذيل -أمحد زايد  -حممود إسامعيل  -سامية الساعايت

عاصم الدسوقي -رزق منصور
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ذاكرة المعرض
ال�ساعة3 - 1 :

ال�ساعة5 - 3 :

عروض أفالم وثائقية
عالمات مضيئة

طه حسني مثق ًفا وطن ًيا

شبل بدران  -حممود نسيم

يدير الندوة  :كامل مغيث

ال�ساعة7 - 5 :

عاما
احتفالية القضاء الدستوري يف مخسني ً
املشاركون:

حلامية حقوق اإلنسان وضامنات التقايض

املستش�ارون عبدالوهاب عبدال�رازق  -حممد عبدالقادر -عيل عوض
صالح  -حممد الشناوي .فرخندة حسن  -رشاد عبداللطيف

يدير اللقاء :املستشار خالد القايض
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المسرح الكبير
ال�ساعة12 - 10 :

عروض فنية حمافظة القاهرة مدارس

س�انت فاتيام -هدى ش�عراوي ع بنات  -املس�تقبل (16الش�هيد
كريم)
عبد العزيز جاويش  -حلمية الزيتون الثانوية بنات
وزارة الرتبية والتعليم

ال�ساعة1٫30 - 12 :

أنتيكا فرقة الشمس

البيت الفني للمرسح
ال�ساعة2 - 1.30 :

(جنوب السودان)

فرقة قوقو االستعراضية
ال�ساعة4٫30 - 3 :

فرقة الغربية للفنون الشعبية
اهليئة العامة لقصور الثقافة

ال�ساعة7 - 4٫30 :

فرقة املعهد العايل للموسيقى العربية
أكاديمية الفنون
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قاعة التجارب المسرحية
ال�ساعة1 - 12 :

فرقة أرثو كوم
تقدم
مرسحية
«عيل بابا»

إخراج  :رضا حسانني
ال�ساعة4 - 2 :

ندوة
املرسح واجلمهور
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قاعة السينما
ال�ساعة4- 1٫30 :

عرض فيلم تسجييل
«أم غايب»

يعقبه ندوة عن الفيلم بحضور
املخرجة نادين صليب

تدير الندوة  :أمنية عادل

ال�ساعة7 - 5 :

لقاء مع نجم
سمري سيف
يدير اللقاء  :أمحد سعد الدين
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قاعتا الفنون البصرية والورش
ال�ساعة8 - 10 :

ملتقى اخلط العريب
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ركن الفنون الشعبية
ال�ساعة4 - 3 :

السرية اهلاللية
فرقة  :حممد عزت نرص الدين الصعيدي

ال�ساعة6 - 5 :

السرية اهلاللية
فرقة  :حممد عزت نرص الدين الصعيدي
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اليوم التاسع
الجمعة
2019/2/1

القاعة الرئيسية
(قاعة ثروت عكاشة)
ال�ساعة2٫30 - 1 :

الكتب املؤسسة للثقافة العربية
االسترشاق (إدوارد سعيد )

مصطفى رياض– فيصل دراج  -عادل رضغا
يدير الندوة  :سيد ضيف اهلل
ال�ساعة4 - 2٫30 :

شخصيتا املعرض واألحداث املئوية
عاما عىل مدينة القاهرة
ً 1050
(العامرة والعمران والثقافة)

حممد عفيفي – حممد أبو سعدة – أيمن ونس – رهيام عرام

يدير الندوة  :حممد السباعي

ال�ساعة5٫30 - 4 :

الصناعات الثقافية
اسرتاتيجيات الرتاث الثقايف غري املادي يف الوطن العريب

عبد العزيز املسلم – عيل عبد اهلل خليفة – سعيد آل سعيد البوسعيدي-
عبد الواحد بنرص
يدير الندوة  :أمحد عيل مريس
ال�ساعة8 - 6 :

اللقاء الفكري

حممود فهمي حجازي

يدير اللقاء  :حافظ شمس الدين
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الصالون الثقافي
(قاعة سهير القلماوي)
ال�ساعة3 - 1 :

تأليف  :نعيم صربي

صافيني مرة

املناقشون  :حممد إبراهيم طه  -حممد رفيع  -أسامة جاد

تدير اللقاء  :آمال الرشبف

ال�ساعة5 - 3 :

لقاء مفتوح مع الفنان
لطفي لبيب

يدير اللقاء  :وحيد خميمر

ال�ساعة8 - 5 :

الرتمجة واألدب

لوث جوميز (إسبانيا) – دراجنا دورديفيتش (رصبيا)

عبد السالم بنعبد العايل (املغرب)  -ثائر ديب (سوريا)

عبد اهلادي سعدون (إسبانيا)  -عيل جعفر العالق (العراق)
السيد إمام (مرص)  -يارس عبد اللطيف (مرص)

عبد السالم باشا (مرص)  -أرشف الصباغ (مرص)
حمسن فرجاين (مرص)

143

ضيف الشرف
ال�ساعة4 - 2 :

متكني املرأة باملجالني الثقايف واإلبداعي

املشاركون :صاحلة غابش  -فاطمة املغنى  -فاطمة حممد
سمر الدسوقي (رئيس حترير جملة حواء)
ال�ساعة6 -4 :

املجلس األعىل لشئون األرسة

نموذج حماكاة

جامعة الدول العربية

املش�اركون :وزي�ر مف�وض ماج�د املطيري  -علي موس�ى  -بيب�ي
املوسوي يارس أبو سيدو
(جامعة الدول العربية)

ال�ساعة8 -6 :

رصبيا يف عيون مرصية:
قراءة يف مقاربات كتابة الذكريات الدبلوماسية والثقافية
املشاركون  :السفري عمرو اجلوييل  -زاهي حواس
السفري حسني حسونة
يدير الندوة  :مصطفى الفقي
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بانوراما إفريقية
ال�ساعة2 - 1 :

التنوع الثقايف اإلفريقي
الكوميسا
السفري ماهر العدوي – أماين عصفور

تدير الندوة  :حنان منيب

ال�ساعة6 - 4 :

قضايا إفريقية
املرأة اإلفريقية  ..بني التحدي والتمكني
إجالل عبد احلليم – تغريد حسني  -رشا أبو أشقر

تدير الندوة  :أماين الطويل
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كاتب وكتاب
ال�ساعة2٫30 - 1 :

الكتاب والشباب

«الدخان واملجتمع املرصي يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش»

تأليف  :هيام صابر
املناقشون :رايض جودة  -مصطفى الغريب  -أمل فهمي
يدير الندوة :صالح حمروس
ال�ساعة4٫30 -3 :

إصدارات جديدة
«رجال حول الوطن»

تأليف  :حمسن عبد العزيز
املناقشون :مصطفى الفقي  -نيفني مسعد

يدير الندوة  :مصطفى عبادة

ال�ساعة6٫30 - 5 :

كاتب ومرشوع
املناقشون :أماين الطويل

منصور خالد
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ملتقى اإلبداع
ال�ساعة2٫30 - 1 :

عىل مائدة الرسد (أعامل قصصية)
«وجهك األرابيسك»

تأليف :دينا نبيل
املناقشون :عاطف احلناوي  -رانيا ثروت
ال�ساعة4 - 2٫30 :



يف ديوان الشعر (ديوان العامية)
«وحوش غبية»

تأليف :رأفت رشوان
املناقشون  :أمحد حممود مبارك  -يرسي العزب

يدير الندوة :حممود إسامعيل خرض

ال�ساعة5٫30 - 4 :



يدير الندوة  :وائل وجدي

عىل مائدة الرسد (أعامل روائية)
«اللون العاشق»

تأليف  :أمحد فضل شبلول
املناقشون :زينب العسال  -عبري حييى

ال�ساعة7 - 5٫30 :

يدير الندوة :جابر بسيوين

يف ديوان الشعر (ديوان الفصحى)
«احتفيل يب أيتها املكيدة»

تأليف :يوسف وهيب
املناقشون :حممد مدين  -رضا عطية
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يدير الندوة :حممود سباق

قاعة الشعر
ال�ساعة3٫30 - 2 :

تقديم :أمحد حسن

أمحد الشافعي  -أمحد اجلمل  -أمحد خطاب  -محزة العزوين
رضا أمحد  -عبد اهلل سمري  -عريب كامل
مسعودة جاد  -مصطفى السيد سمري
ال�ساعة5٫30 - 4 :

تقديم :فؤاد مريس

حسن عامر  -طارق الطيب (السودان)  -علوي اهلاشمي (البحرين)
حممد حسني إبراهيم  -مدحت منري  -هبة عصام  -يوسف وهيب

ال�ساعة7٫30 - 6 :

تقديم :عزت القمحاوي

أمحد قران الزهراين (السعودية)  -جيتون كلمندي (كوسوفو)
خوان أرماندو (املكسيك)  -صالح اللقاين  -فوزي خرض
مسعود شومان  -وليد عالء الدين
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الشباب والمبادرات
ال�ساعة4 - 2 :

املبادرات
األهداف العاملية للتنمية املستدامة 2030

ندى العجيزي  -عبداهلل الباطش  -طيبة عامد  -وليد عاطف
مصطفى جمدي  -مي بطران
يدير الندوة :محزة أمحد
ال�ساعة6 - 4 :

املبادرات
مرص وإفريقيا  ..مصري واحد
أسوان عاصمة الشباب اإلفريقي 2019

مروة ممدوح سامل  -رمضان قرين حممد  -هبة عاصم
عبد اهلل كاجاما
يدير الندوة :عبداهلل الباطش
ال�ساعة8 - 6 :

ملتقى شباب املبدعني
مهوم املرأة يف روايات الكاتبات
شريين سامي – مروة اجلمل – أمرية عز الدين

يدير الندوة  :عمرو العاديل
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البرنامج المهني
ال�ساعة4 - 2 :

الصورة والنص العريب يف عوامل
جملة «ناشيونال جيوجرافيك»

عرض وتقديم :السعد املنهايل

يدير الندوة :سيد حممود

ال�ساعة6 - 4 :

الرتاث احلضاري
أحكام النقود للمناوي

أسامة السعدوين  -حممد الشوربجي  -فياض عبد املنعم
ال�ساعة8 - 6 :

استلهام الثقافة العربية يف عرص ثقافة العوملة

املشاركون :حممد السعيد حممد  -سليامن حسن زيدان
عبد العزيز الصويعي  -حممود البوسيفي
يدير الندوة  :فوزي احلداد
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ذاكرة المعرض
ال�ساعة3 - 1 :

عروض أفالم وثائقية

ال�ساعة5 - 3 :

عالمات مضيئة
تكريم اسم الدكتور نارص األنصاري

حممد صابر عرب  -حنان منيب  -حممود األنصاري
ال�ساعة7 - 5 :

مخسينية حرب االستنزاف
(القادة)

املشاركون :اللواء أيمن حب الدين -اللواء سمري عزيز
اللواء حمي نوح  -اللواء نبيل حممود عبدالوهاب
يدير الندوة  :حممد الشافعي
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المسرح الكبير
ال�ساعة3 - 1 :

فرقة اآلالت الشعبية

البيت الفني للفنون الشعبية
قطاع اإلنتاج الثقايف

ال�ساعة5 - 3 :

ال�ساعة7 - 5 :

فرقة املنيا للفنون الشعبية
اهليئة العامة لقصور ثقافة
حممود ياسني التهامي
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قاعة التجارب المسرحية
ال�ساعة4 - 2 :

بليغ محدي
وليد شوشة  -أرشف عبد الرمحن  -زين نصار

ال�ساعة6 - 5 :

مرسح مستقل
عرض

«الفصول األربعة»
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قاعة السينما
ال�ساعة4- 2 :

عرض فيلم روائي سعودي
«بركة يقابل بركة»

ال�ساعة7 - 5 :

تكريم ولقاء
ليىل علوي
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تدير اللقاء  :آمال عثامن

قاعتا الفنون البصرية والورش
ال�ساعة- 1 :

ملتقى اخلط العريب
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ركن الفنون الشعبية
ال�ساعة4 - 3 :

ال�ساعة6 - 5 :

األراجوز
فرقة ومضة
نبيل هبجت
األراجوز
فرقة ومضة
نبيل هبجت
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اليوم العاشر
السبت
2019/2/2

القاعة الرئيسية
(قاعة ثروت عكاشة)
ال�ساعة2 - 12 :

الكتب املؤسسة للثقافة العربية
األعمدة السبعة للشخصية املرصية (ميالد حنا)

هاين ميالد – طه عبد العليم – حممد فياض -عالء عريبي
ال�ساعة4 - 2 :

يدير الندوة :فتحي عبد اهلل

شخصيتا املعرض واألحداث املئوية
عاما عىل مدينة القاهرة
ً 1050
(التاريخ االجتامعي وثقافة التغيري)

فتحي حافظ احلديدي – محدي أبو جليل – ماهر الضبع – حممد حميي الدين
تدير الندوة :آمال كامل

ال�ساعة6 - 4 :

الصناعات الثقافية
محاية امللكية الفكرية

مريفت تالوي – سميحة فوزي– حسن بدراوي – حسام لطفي – يارس جاداهلل
ال�ساعة8 - 6 :

يدير الندوة :خالد القايض

اللقاء الفكري

عبد السالم بنعبد العايل

يدير اللقاء :أنور مغيث
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الصالون الثقافي
(قاعة سهير القلماوي)
ال�ساعة3 - 1 :

تأليف :فاطمة احليص

«حكاية الفتى آركون»

املناقشون :رشقاوي حافظ  -حممد أبو الليف  -سعيد الالوندي

يدير الندوة :هشام العريب

ال�ساعة5 - 3 :

تأليف :ريم بسيوين

«أوالد الناس»

املناقشون :نشوى احلويف

ال�ساعة8 - 5 :

تدير وتشارك :ريم الربدييس

أدب املهجر

حممد ميلود غرايف (املغرب) – طارق الطيب (السودان)
حياة اخلياري (تونس) – عامد فؤاد (مرص)

وائل فاروق (مرص)  -مصطفى عباس (مرص)
هشام فياض (مرص)  -جمدي رسحان (مرص)
حممد يوسف (مرص)
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ضيف الشرف
ال�ساعة3 - 1 :

الكتاب الصويت
بني حتديات القائمني عليه ومتطلبات املستفيدين

املشاركون :رحاب هاين  -أرشف اخلامييس
رضوى حسن  -حممد عصمت

ال�ساعة5 - 3 :

احلامية االجتامعية يف الدول العربية

املش�اركون :وزي�رة التضام�ن االجتامع�ي غ�ادة وايل  -وزير مفوض
طارق النابليس  -مروج إبراهيم (ممثل عن منظمة العمل العربية)
(جامعة الدول العربية)

ال�ساعة7 - 5 :

احتفالية أمحد هبجت

املش�اركون :أرسة الكات�ب أمح�د هبج�ت  -الفنان س�ناء ش�افع -زين
العابدين فؤاد  -فاروق هاشم
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بانوراما إفريقية
ال�ساعة3 - 1 :

التنوع الثقايف اإلفريقي
ثقافة إثيوبيا
سفري إثيوبيا أزانوتاديسا أبراها
چوزيف رامز
ال�ساعة6 - 4 :

قضايا إفريقية
االستثامرات يف إفريقيا واألسواق الواعدة

وزير مفوض مايسة رفاعي – اللواء حاتم باشات
اللواء مصطفى هدهود
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كاتب وكتاب
ال�ساعة1٫30 - 12 :

الكتاب والشباب
«اقتل الزومبي»

تأليف :وليد عالء الدين
املناقشون :عالء اجلابري  -أيمن بكر

يدير الندوة :خالد منصور

ال�ساعة3٫30 -2 :

إصدارات جديدة
«الصحفي احلزين عىل كرايس الطغاة»

تأليف :رشيف قنديل

املناقشون :السيد هاين  -ماهر حسن  -يارس حممود
فراج إسامعيل

ال�ساعة5٫30 - 4 :

كاتب ومرشوع
حممد عفيفي مطر
املناقشون :املرتمجة فرنشيسكا كراو  -رمضان بسطاوييس
عيل جعفر العالق  -حممد حريب
يدير الندوة :سعيد الكفراوي

ال�ساعة7٫30 - 6 :

كتاب وجائزة
«اخلروج بمالبس املرسح»

تأليف :جرجس شكري
املناقشون :حسن عطية  -كامل رمزي
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ملتقى اإلبداع
ال�ساعة1٫30 - 12 :

عىل مائدة الرسد (أعامل قصصية)
«جرح غائر»
تأليف :سامية الساعايت
املناقشون :زينب العسال  -وفاء إبراهيم

يدير الندوة :حسن اخلويل

ال�ساعة3٫30 - 2 :

يف ديوان الشعر (ديوان العامية)
«حزن مهرج متقاعد»

تأليف :عامد عامر
املناقشون :حاتم مرعي  -حممد شاكر
يدير الندوة :حممد مخيس
ال�ساعة5٫30 - 4 :

عىل مائدة الرسد (أعامل روائية)
«قيام واهنيار الصاد شني»

تأليف :محدي أبو جليل
املناقشون :جابر عصفور  -حممد بدوي
يدير الندوة :شعبان يوسف
ال�ساعة7٫30 - 6 :

يف ديوان الشعر (ديوان الفصحى)
«لغة تشبهني»

تأليف :جمدي شندي
املناقشون :حسام عقل  -حممد مصطفى اخلياط
يدير الندوة :السيد حس 
ن
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قاعة الشعر
ال�ساعة3٫30 - 2 :

تقديم :وسام جار النبي احللو

أمحد عبد اجلواد  -إرساء عيل حممد  -إيامن امليهي
زهرة عالم  -عيل سليم  -كريم ماهر
حممد جمدي  -مصطفى مقلد
ال�ساعة5٫30 - 4 :

تقديم :رفعت عيل

تقى املريس  -خلود ا ُملعال (اإلمارات)  -سامح العيل
عادل جالل  -عاطف حممد عبد املجيد  -حممد زيدان
نارص دويدار  -نعيمة الزين (ليبيا)
ال�ساعة7٫30 - 6 :

تقديم :زينهم البدوي

ألفريدو برييث آلنكارت (بريو)  -أجمد ريان  -أيمن بكر
حسني القباحي  -رجب الصاوي  -عامد فؤاد
مراد السوداين (فلسطني)
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الشباب والمبادرات
ال�ساعة2 - 12 :

ال�ساعة4- 2 :

ال�ساعة6- 4 :

تنقيح الرتاث الثقايف
املبادرات
املسابقة (الفئة األوىل)
املبادرات
املسابقة (الفئة الثانية)

ال�ساعة8 - 6 :

ملتقى شباب املبدعني
مجاليات أدب الرعب
حممد عصمت – حممود اجلعيدي – شريين هنائي – بسمة اخلويل
يدير الندوة :عمرو مرزوق
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البرنامج المهني
ال�ساعة2 - 12 :

كتاب ومرتجم
دوما ،فنسنت  ..اجلواهر من رسائل فان جوخ»
«املخلص ً
ترمجة :حممد جمدي
ترمجة وحترير :يارس عبد اللطيف
املناقشون :عبد املقصود عبد الكريم
يدير ويشارك  :أمحد شافعي

ال�ساعة4 - 2 :

مستقبل صناعة النرش
عيل عبد املنعم  -أمحد رشاد  -عامد األكحل
يدير الندوة  :رشيف بكر

ال�ساعة6 -4 :

الرتاث احلضاري
رحلة ابن بطوطة
يرسي أمحد زيدان  -حممد رحيل  -حجازي عبد املنعم
مصطفى وجيه -صالح حممد عبد احلميد
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ذاكرة المعرض
ال�ساعة3 - 1 :

عروض أفالم وثائقية

ال�ساعة5 - 3 :

عالمات مضيئة
اإلمام حممد عبده وأثره يف تطوير اخلطاب الديني
إسامعيل عبد النبي شاهني  -رأفت غنيمي
الشيخ نبيل الساملوطي  -سامي الرشيف
يدير الندوة :أمحد الطيار
ال�ساعة7 - 5 :

مئويات األعالم

الدكتور حسن ظاظا

املشاركون :سعيد عطية  -أمحد هويدى

يدير الندوة :حاتم اجلوهري
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المسرح الكبير
ال�ساعة12٫30 - 10 :

وزارة الرتبية والتعليم حمافظة السويس

السويس الثانوية بنات  -اهليئة اخلاصة
وزارة الرتبية والتعليم

ال�ساعة2 - 12٫30 :

فرقة اإلسامعيلية للفنون الشعبية أطفال
اهليئة العامة لقصور ثقافة

ال�ساعة3٫30 - 2 :

فن وصاية
ال�ساعة5 - 3٫30 :

فرقة بني سويف للفنون الشعبية
اهليئة العامة لقصور ثقافة

ال�ساعة7 - 5 :

العرس والعراسة

احتفاليات غنائية لبيت فرقة البادية
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قاعة التجارب المسرحية
ال�ساعة1 - 12 :

فرقة ومضة
تقدم
عرض خيال الظل
«احنا أخوات»

إخراج :نبيل هبجت
ال�ساعة4 - 2 :

ستاند أب كوميدي

ال�ساعة6 - 5 :

مرسح مستقل
عرض
«حواديت بانتومايم»
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قاعة السينما
ال�ساعة2- 1٫30 :

عرض أفالم تسجيلية

(اهليئة العامة لقصور الثقافة)
ال�ساعة4 - 2 :

عرض فيلم تسجييل
«الكيلو »64

يعقبه ندوة عن الفيلم بحضور
أرسة الفيلم

تدير الندوة :مها الشناوي

ال�ساعة7 - 5 :

لقاء مع مدير التصوير
سعيد شيمي
توقيع كتابه

«تالبيب الصورة»

يدير اللقاء :رامي عبدالرازق
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قاعتا الفنون البصرية والورش
ال�ساعة8 - 10 :

معرض أغلفة املجالت
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ركن الفنون الشعبية
ال�ساعة4 - 3 :

ال�ساعة6 - 5 :

األراجوز
فرقة ومضة
نبيل هبجت
األراجوز
فرقة ومضة
نبيل هبجت
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اليوم الحادي عشر
األحد
2019/2/3

القاعة الرئيسية
(قاعة ثروت عكاشة)
ال�ساعة2 - 12 :

الكتب املؤسسة للثقافة العربية
البناء االجتامعي (أمحد أبو زيد)

سهري عبد السالم  -رشيف عوض – سيد فارس
ال�ساعة4 - 2 :

يدير الندوة :خالد عبد الفتاح

شخصيتا املعرض واألحداث املئوية
أدباء املهجر (رؤية نقدية)

خريي دومة – صالح الرسوي – حياة اخلياري  -وائل فاروق

أبو املعاطي أبو شارب

تدير الندوة :فاطمة قنديل

ال�ساعة6 - 4 :

الصناعات الثقافية
احلرية يف عرص املعلوماتية

زياد عبد التواب – حممد حجازي – عادل عبد املنعم
ال�ساعة8 - 6 :

يدير الندوة :أمحد ناجي قمحة

اللقاء الفكري
حممد صبحي
174

يدير اللقاء :عمرو دوارة

الصالون الثقافي
(قاعة سهير القلماوي)
ال�ساعة3 - 1 :

«حجر بيت خالف»

تأليف  :حممد عيل إبراهيم

املشاركون  :هالة البدري  -مدحت صفوت  -أمحد حلمي

تدير الندوة :حنان عزيز

ال�ساعة5 - 3 :

لقاء مع الفنان املخرج الكبري
عيل بدرخان
حول جتربته السينامئية

يدير الندوة :وحيد خميمر

ال�ساعة8 - 5 :

التجربة النقدية العربية
عيل جعفر العالق (العراق) – حممد جاسم جبارة (الكويت)
ربيعة رحيان (املغرب)  -عبد الدايم السالمي (تونس)
إعتدال عثامن (مرص) -حممد بدوي (مرص)
السيد فضل (مرص) – عيد بلبع (مرص)
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ضيف الشرف
ال�ساعة3 - 1 :

«احلب عند صوفية اإلسالم»

تأليف :جوزيبي سكاتوليني

املشاركون :مجال رجب سيديب  -هاين املرعشيل

يدير الندوة  :أمحد حسن أنور

ال�ساعة5 - 3 :

جامعة الدول العربية والشباب العريب
املشاركون :وزير مفوض عبد املنعم الشاعري  -حممود حسن
(جامعة الدول العربية)

ال�ساعة7 - 5 :

احلزام والطريق  ..بكني القاهرة
املشاركون :السفري الصيني  -عصام رشف
(الصني)
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يدير الندوة :أمحد سعيد

بانوراما إفريقية
ال�ساعة3 - 1 :

التنوع الثقايف اإلفريقي
املدرسة اإلفريقية

(التعايش وامليثاق)
نارص رفاعي (نيجرييا)  -رانيا شلبي (مرص)
أنجلو وليام (جنوب السودان)  -رشا حسني (مرص)
ثريا سليامن (مرص)  -حسني بشري (السودان)
حسن الغزايل (مرص)

ال�ساعة6 - 4 :

قضايا إفريقية

الرشاكة من أجل التنمية

فرج عبد الفتاح – السفري حممد حجازي  -السيد فليفل
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كاتب وكتاب
ال�ساعة1٫30 - 12 :

الكتاب والشباب
«املعجم املفرس لعتبات النصوص»
تأليف :عزوز عيل إسامعيل
املناقشون :حممد جاسم جبارة  -أمحد درويش  -هبلول سامل
يدير الندوة  :يرسي عبد الغني
ال�ساعة3٫30 -2 :

إصدارات جديدة
«الصني والعامل
رؤية الصني للعامل ورؤية العامل للصني»
تأليف :السيد أمني شلبي
املناقشون :السفري عيل احلفني  -السفري حممد جالل نعامن
يدير الندوة  :ضياء حامد
ال�ساعة5٫30 - 4 :

كاتب ومرشوع

سيد البحراوي
املناقشون :عبد الفتاح سامل  -حممد بريري
ال�ساعة7٫30 - 6 :

كتاب وجائزة
«ثقافة علمية متقدمة ملواكبة الفكر احلضاري املعارص»

تأليف :نجوى عوض
املناقشون  :عصام حممد حب اهلل  -حممد حممود دعبس
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ملتقى اإلبداع
ال�ساعة1٫30 - 12 :

عىل مائدة الرسد (أعامل قصصية)
«أسباب للبكاء»
تأليف  :حممد املطارقي
املناقشون :السيد نجم  -حممد عبد احلافظ ناصف
يدير الندوة :السعيد املرصي

ال�ساعة3٫30 - 2 :

يف ديوان الشعر (ديوان العامية)
«باب خلفي للسام»

تأليف :حنان شاهني
املناقشون :أمحد بلبولة  -إهياب البشبييش
يدير الندوة :حممد الشافع 
ي
ال�ساعة5٫30 - 4 :

عىل مائدة الرسد (أعامل روائية)
«صالة خاصة»
تأليف  :صبحي موسى
املناقشون :القس رفعت فكري  -حسن هند
تدير الندوة :ياسمني جمدي

ال�ساعة7٫30 - 6 :

يف ديوان الشعر (ديوان الفصحى)
«األيام حني تعرب خائفة»

تأليف :حممود خري اهلل
املناقشون :يرسي عبداهلل  -عمر شهريار
يدير الندوة :خالد حسا ن
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قاعة الشعر
ال�ساعة3٫30 - 2 :

تقديم :ناهد رحيل

أمحد العراقي  -أمحد مصطفى  -متام فضل  -شيامء عزت
صفاء رضوان  -عبد الفتاح فليفل  -حممد خفاجة
حممد حممد عيسى

ال�ساعة5٫30 - 4 :

تقديم :وائل وجدي

أمحد شبكة  -مجال فتحي  -مجعة عبد العليم (ليبيا)

خالد حممود  -عصام الفرجاين (ليبيا)  -حممد رياض
مريم الزرعوين (اإلمارات)  -ممدوح املتويل

ال�ساعة7٫30 - 6 :

تقديم :طارق إمام

أمحد اجلعفري  -ديمرتو شستياك (أوكرانيا)  -شوقي بزيع (لبنان)
فتحي عبد اهلل -قاسم حداد (البحرين)  -حممد آدم
يارس عبد الطيف  -يوسف عبد العزيز (األردن)

180

الشباب والمبادرات
ال�ساعة2 - 12 :

حتديات اإلعاقة
نقوش عىل احلجر
رضا عبد السالم

ال�ساعة4- 2 :

املبادرات
األمن السيرباين والشباب

عبداجلواد أبو كب  -طايع طه  -مسعد عويس  -حممود الداوودي
ال�ساعة6- 4 :

املبادرات
جهود وزارة الشباب والرياضة يف دعم املبادرات الشبابية
أرشف صبحي

وزير الشباب والرياضة
ال�ساعة8 - 6 :

ملتقى شباب املبدعني
مستقبل الكتابة الساخرة
حممد رايض –حممد جالل – رشيف أسعد
يدير الندوة :أرشف توفيق
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البرنامج المهني
ال�ساعة2 - 12 :

كتاب ومرتجم
«طفولة جيتسوس»
تأليف :ج  .م  .كوتيس
ترمجة  :عبد املقصود عبد الكريم
املناقشون :سعيد الكفراوي – أسامة جاد

تدير الندوة :دينا قابيل

ال�ساعة4 - 2 :

الكتاب من الورقية إىل الرقمية
حممد سالمة – رحاب مصطفى أبو بكر – السيد العيسوي
شيامء عز الدين
يدير الندوة :أرشف اخلريبي
ال�ساعة6 -4 :

الرتاث احلضاري
كنز الفوائد يف تنويع املوائد
املناقشون  :خمتار الرشيف  -فؤاد الشيخ  -إهلام العبد
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ذاكرة المعرض
ال�ساعة3 - 1 :

عروض أفالم وثائقية

ال�ساعة5 - 3 :

عالمات مضيئة
نجيب حمفوظ
سعيد شوقي  -ناهد راحيل  -حممد سليم شوشة
يدير الندوة :محدي النورج
ال�ساعة7 - 5 :

مئويات األعالم

األب يوسف إسكندر «متى املسكني»

املشاركون :أسنات إبراهيم -روبري الفارس -القس حمسن منري
تدير الندوة :رانيا سعد
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المسرح الكبير
ال�ساعة12 - 10 :

عروض فنية حمافظة اجليزة مدارس

هشام شتا -فضل احلديث  -دار املعارف  -منيل شيحة
وزارة الرتبية والتعليم

ال�ساعة1.30 - 12 :

فرقة أطفال بورسعيد للفنون الشعبية
اهليئة العامة لقصور ثقافة

ال�ساعة3 - 1٫30 :

عرض مرسحي
«أنا إنسان»

الصحة النفسية
ال�ساعة4٫30 - 3 :

فرقة التنورة الرتاثية

اهليئة العامة لقصور ثقافة
ال�ساعة7 - 4٫30 :

كورال أطفال أوركسرتا براعم «كونرسفتوار»
أكاديمية الفنون
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قاعة التجارب المسرحية
ال�ساعة1 - 12 :

فرقة ومضة
تقدم
عرض األراجوز

«صندوق احلكايات»
إخراج  :نبيل هبجت

ال�ساعة3 - 1 :

ورشة فن احلكي
حممد عبد الفتاح
ال�ساعة6 - 5 :

البيت الفني للمرسح
يقدم
«أحوال شخصية»
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قاعة السينما
ال�ساعة4- 1٫30 :

عرض الفيلم الروائي
«فوتوكويب»

يعقبه ندوة عن الفيلم بحضور
حممود محيدة
املخرج تامر عرشي

يدير الندوة :حممد نبيل

ال�ساعة7 - 5 :

لقاء مع نجم
عالء قوقه
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يدير اللقاء :أيمن الشيوي

قاعتا الفنون البصرية والورش
ال�ساعة8 - 10 :

معرض أغلفة املجالت
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ركن الفنون الشعبية
ال�ساعة4 - 3 :

ال�ساعة6 - 5 :

األراجوز
فرقة ومضة
نبيل هبجت
األراجوز
فرقة ومضة
نبيل هبجت
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اليوم الثاني عشر
االثنين
2019/2/4

القاعة الرئيسية
(قاعة ثروت عكاشة)
ال�ساعة2 - 12 :

الكتب املؤسسة للثقافة العربية
األدب املقارن (حممد غنيمي هالل)

هنلة راحيل – عيد عبد احلليم – فرانشيسكا كوراو
تدير الندوة :رشا صالح

ال�ساعة4 - 2 :

شخصيتا املعرض واألحداث املئوية
أدباء املهجر (جتارب إبداعية)

حممد ميلود غرايف – طارق الطيب  -أمري تاج الرس
يارس عبد اللطيف – عامد فؤاد

يدير الندوة  :أمحد الشهاوي

ال�ساعة6 - 4 :

الصناعات الثقافية
الرسديات اإلخبارية  ..إعالم اصنعه بنفسك

ضياء رشوان  -حسن عامد مكاوي  -يارس عبد العزيز
حسام عبد القادر – روماين رزق اهلل
يدير الندوة  :حممد عبده بدوي

ال�ساعة8 - 6 :

اللقاء الفكري
السيد فليفل
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تدير اللقاء :أماين الطويل

الصالون الثقافي
(قاعة سهير القلماوي)
ال�ساعة3 - 1 :

تأليف :مجال مقار

«ثالث دوائر للحياة»

املناقشون :أسامة ريان  -حممد إبراهيم طه  -أسامة حداد

يدير الندوة :أسامة جاد

ال�ساعة5 - 3 :

لقاء مع الشاعر السوري
هوشنك أويس

يدير اللقاء  :زين عبد اهلادي

ال�ساعة8 - 5 :

املرسح العريب

هناء البواب (األردن) – نرمني يوسف احلوطي (الكويت)
زهراء املنصور (البحرين) – أرشف زكي (مرص)
سامح مهران (مرص)  -نارص عبد املنعم (مرص)
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ضيف الشرف
ال�ساعة3 - 1 :

«مداخالت حول األدب التونيس»

املشاركون :وليد سليامن  -وفاء غربال

يدير الندوة  :حممد عبده بدوي

ال�ساعة5 - 3 :

(تونس)

الرؤى األوروبية عن اإلسالم
املشاركون :سامى سيد قنديل  -أمحد فاروق عبد العظيم

ال�ساعة7 - 5 :

يدير الندوة :طارق منصور حممد

«يف مدح عيسى وحممد»

(أمسية شعرية غنائية)
إعداد وتقديم  :حممد هبجت
سمرية عبد العزيز
بصحبة عرض «غنا مرصي»
بقيادة املوسيقار حممد باهر
غناء :رباب ناجي  -ماهر حممود  -مطصفى سامي  -حممد فوزي
(صندوق التنمية الثقافية)
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بانوراما إفريقية
ال�ساعة4 - 2 :

التنوع الثقايف اإلفريقي
ثقافة بوروندي
سفري بوروندي
ال�ساعة7 - 5 :

قضايا إفريقية
الشباب اإلفريقي :املبادرات واملنتديات
خالد عبد العزيز
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تدير اللقاء :دينا قنديل

كاتب وكتاب
ال�ساعة1٫30 - 12 :

الكتاب والشباب
«مرص ختلع النقاب»
تأليف :أمحد حممد عبده
املناقشون :نانيس فهمي  -عبد القادر اهلواري  -حاتم اجلوهري
يدير الندوة :حزين عمر
ال�ساعة3٫30 -2 :

إصدارات جديدة
جتديد الفكر االقتصادي
تأليف :إبراهيم العيسوي
املناقشون :عالء زهران  -جمدي صبحي
ال�ساعة5٫30 - 4 :

إصدارات جديدة
مقاالت يف األدب والثقافة
تأليف :سهري القلاموي  -إرشاف وتقديم جابر عصفور
املناقشون :حسني محودة  -خريي دومة  -حممد بدوي

ال�ساعة7٫30 - 6 :

كتاب وجائزة
التاريخ الشعبي ملرص يف فرتة احلكم النارصي
تأليف :خالد أبو الليل
املناقشون :عمرو عبد العزيز  -رشيف عوض  -أمحد الرشبيني

يدير الندوة  :أمحد زايد
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ملتقى اإلبداع
ال�ساعة1٫30 - 12 :

عىل مائدة الرسد (أعامل قصصية)
«حلائط اخللفي للمطعم»
تأليف :آمال املريغني
املناقشون :مجال زكي مقار  -سلوى بكر
يدير الندوة :أسامة ريا ن
ال�ساعة3٫30 - 2 :

يف ديوان الشعر (ديوان العامية)
«رسبني حلواسك»
تأليف :رغدة مصطفى
املناقشون :أسامة جاد  -حممود سيف الدين
يدير الندوة :خالد محاد
ال�ساعة5٫30 - 4 :

عىل مائدة الرسد (أعامل روائية)
«األسايطة»

تأليف :عادل سعد
املناقشون :ثائر العذارى  -أسامة أبو طالب
تدير الندوة :هالة البدري
ال�ساعة7٫30 - 6 :

يف ديوان الشعر (ديوان الفصحى)
«قفزة أخرية لسمكة ميتة»

تأليف :كامل أبو النور
املناقشون :خالد حسان  -أسامة احلداد
يدير الندوة :عمر شهريار
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قاعة الشعر
ال�ساعة3٫30 - 2 :

تقديم :نرمني يرس

أمحد ماجد  -أمحد موسى  -خلف جابر  -عبري الراوي
عصام بدر  -فايز الصابر -حممد عطوة  -هشام دبوس
ال�ساعة5٫30 - 4 :

تقديم :ماهر حسن

إبراهيم رضوان  -سامل الشهباين  -صالح اعبيد (ليبيا)

ضياء األسدي (العراق) -عيد عبد احلليم  -حممد القليني
منى وفيق (املغرب)

ال�ساعة7٫30 - 6 :

تقديم :هدرا جرجس

جابور جيوكيكس (املجر)  -مجال القصاص

حسني منصور  -دوشيتا نيكولج دان (رصبيا)

عبد الرحيم طايع  -عبد العزيز موايف  -عالء خالد
نصرية حممدي (اجلزائر)
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الشباب والمبادرات
ال�ساعة2- 12 :

املبادرات
مناهضة العنف االجتامعي للشباب
يف ظل وسائل التواصل االجتامعي
وليد حجاج  -سارة طالب سهيل  -رامي عطا
حممد عبداهلل الكاتب
يدير الندوة  :فتحي شمس الدين

ال�ساعة4- 2 :

املبادرات
تنمية الصناعات اإلبداعية
األمري حمسن  -رحاب منصور  -مريم الطباع
يدير الندوة  :أمحد عصمت

ال�ساعة6- 4 :

املبادرات
شخصيات وحمطات ومبادرات شبابية يف املرسح العريب
نصار نصار  -راسم منصور  -إبراهيم القحومي
يدير الندوة  :مازن الغرباوي

ال�ساعة8 - 6 :

ملتقى شباب املبدعني
رسد التاريخ
أمحد سعد الدين –إبراهيم أمحد عيسى  -حممد نجيب ويفي
يدير الندوة :هاين عبد املريد
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البرنامج المهني
ال�ساعة2 - 12 :

كتاب ومرتجم
ما هي العلامنية؟
ترمجة :جيوم ديفو  -حممد الزنايت
املناقشون :أنور مغيث
يدير الندوة :يارس قنصوه
ال�ساعة4 - 2 :

فن الكاريكاتري يف العامل العريب
يارس جعيصة  -فاضل الرئيس (الكويت)  -صالح بيصار
يدير الندوة :هاين شمس

ال�ساعة6 -4 :

الرتاث احلضاري
الرسالة الفتحية يف املوسيقا
تأليف :حممد عبد احلميد الالزقي
املناقشون :فتحي اخلمييس
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ذاكرة المعرض
ال�ساعة3 - 1 :

عروض أفالم وثائقية

ال�ساعة5 - 3 :

عالمات مضيئة
عبد الرمحن الرشقاوي
أمحد عبد الرمحن الرشقاوي  -عمرو دوارة  -رشاد كامل
حممد عبد العال
يدير الندوة :مصطفى عبد اهلل

ال�ساعة7 - 5 :

مئويات األعالم
الفريق عبد املنعم رياض
املشاركون :اللواء جابر شعراوي  -اللواء عبداملنعم مهام
اللواء نبيل أبو النجا
يدير الندوة :عميد حممد نبيل

199

المسرح الكبير
ال�ساعة12.30 - 10 :

عروض فنية حمافظة املنيا مدارس

اإلنجيلية ع بنات -الفنية املتقدمة الفندقية
وزارة الرتبية والتعليم

ال�ساعة2 - 12.30 :

أطفال كورال األزهر
ال�ساعة3٫30 - 2 :

عرائس املاريونيت

اهليئة العامة لقصور الثقافة
ال�ساعة5 - 3٫30 :

فرقة املنوفية للفنون الشعبية
اهليئة العامة لقصور الثقافة

ال�ساعة7 - 5 :

فرقة احلرضة لإلنشاد الصويف
األوبرا
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قاعة التجارب المسرحية
ال�ساعة1 - 12 :

ال�ساعة3 - 1 :

«يبقى األمر معل ًقا»
مرسح الشمس
ورشة فن احلكي
حممد عبد الفتاح

ال�ساعة5 - 4 :

مرسح مستقل

عرض
«بيت احلواديت»
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قاعة السينما
ال�ساعة4- 1٫30 :

عرض الفيلم الروائي
«عيار ناري»

يعقبه ندوة عن الفيلم بحضور
املخرج كريم الشناوي

تدير الندوة :مها الشناوي

ال�ساعة7 - 5 :

لقاء مع نجم

عمرو عبداجلليل
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يدير اللقاء :آدم مكيوي

قاعتا الفنون البصرية والورش
ال�ساعة8 - 10 :

معرض أغلفة املجالت
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ركن الفنون الشعبية
ال�ساعة4 - 3 :

ال�ساعة6 - 5 :

األراجوز
فرقة ومضة
نبيل هبجت
األراجوز
فرقة ومضة
نبيل هبجت
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اليوم الثالث عشر
الثالثاء
2019/2/5

الصالون الثقافي
(قاعة سهير القلماوي)
ال�ساعة5 - 3 :

احتفالية عبد الرمحن األبنودي

آية عبد الرمحن األبنودي  -شعبان يوسف

تدير احلفل :هنال كامل

ال�ساعة8 - 5 :

أدب العامية املرصية

يوسف القعيد – شعبان يوسف – مجال بخيت
محدي أبو جليل – محدي سليامن – أمني حداد
سعيد شحاتة  -عبد الستار سليم – عبد الرحيم يوسف
درويش األسيوطي
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كاتب وكتاب
ال�ساعة3٫30 -2 :

إصدارات جديدة

«يف التداوليات االستداللية

قراءة تأصيلية يف املفاهيم والسريورات التأويلية»

تأليف :ثروت مريس

املناقشون :عبد الرمحن طعيمة  -حسن نرص  -عالء اجلابري

ال�ساعة5.30 - 4 :

كتاب وجائزة
بناء املفارقة يف البالغة العربية
تأليف :نانيس إبراهيم
املناقشون :حممود الضبع  -سيد ضيف اهلل
تدير الندوة :هويدا صالح
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ملتقى اإلبداع
ال�ساعة3٫30 - 2 :

يف ديوان الشعر (ديوان العامية)
«عفريت العلبة»

تأليف :عبد الرحيم يوسف
املناقشون :مصطفى اجلارحي  -حممود فهمى
يدير الندوة :عمرو العزايل
ال�ساعة5٫30 - 4 :



عىل مائدة الرسد (أعامل روائية)
«حماوالت ال أعرف هنايتها»

تأليف :حممد الشحات
املناقشون :أمحد فرحات  -أمحد عبد السالم
يدير الندوة :أرشف قاسم
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قاعة الشعر
ال�ساعة3٫30 - 2 :

تقديم :أحالم أبو نوارة
أبو عدنان الريايش  -أبو نورة األحيوي  -حسني السوهاجي
محدان الرتابني  -سلطان الشامان  -سليم احلويطي
عطية أبو مرزوقة  -عواد احلويطي  -يونس أبو صفرة
ال�ساعة5٫30 - 4 :

تقديم :حممد صالح زيد
أمحد الصعيدي  -جالل األمحدي  -مجعة الفاخري (ليبيا)
راشد الزبري السنويس (ليبيا)  -سارة عالم شلتوت
سناء عبد العزيز  -عبد املوىل البغدادي (ليبيا)
ماهر نرص

ال�ساعة7٫30 - 6 :

تقديم :أمحد عبد اللطيف
إبراهيم عبد الفتاح  -حازم حسني  -درويش األسيوطي
زهري أبو شايب (األردن)  -عبد اهلادي سعدون (العراق)
فاروق جويدة  -كارلوس أجواساكو (املكسيك)
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الشباب والمبادرات
ال�ساعة4- 2 :

املبادرات

شباب الصعيد وإرادة التنوير
تشابيك فن  -أفالم اجلنوب  -ألوانات  -تنويرة

يدير الندوة :محادة زيدان

ال�ساعة6- 4 :

املبادرات

املبادرات الشبابية واملرسح املرصي

عادل حسان  -شادي الدايل  -نورا أمني

يدير الندوة  :مازن الغرباوي

ال�ساعة8 - 6 :

ملتقى شباب املبدعني
الرواية النفسية

حممد طه – حممد أمحد إبراهيم  -أسامة الفضل

يدير الندوة :أدهم العبودي
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البرنامج المهني
ال�ساعة4 - 2 :

كتاب ومرتجم

الالهنايات :إىل أين؟

دراسة عن نشأة الكون

تأليف :إي آي بارنوف
ترمجة :حممد العبد

املناقشون  :صبحي عطا اهلل – السيد عطا

يدير الندوة :حممد عناين

ال�ساعة6 -4 :

الرتاث احلضاري

«ما للهند من مقولة» للبريوين

تركي حممد وحيد -رشيف حتيتة -أمحد حسن -حممد موايف
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ذاكرة المعرض
ال�ساعة4 - 2 :

عالمات مضيئة
تكريم اسم الدكتور سمري رسحان
جابر عصفور
وحيد عبد املجيد
خالد رسحان
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المسرح الكبير
ال�ساعة5 - 3 :

ال�ساعة5 - 3 :

عىل اهللباوي
لقاء مع
الفنان سمري غانم

يدير اللقاء :آدم مكيوي
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قاعة التجارب المسرحية
ال�ساعة2 - 1 :

ال�ساعة4 - 3 :

مجهورية الفخفخينا
سيناريو وإخراج :سارة البطراوي
فرقة كيان ماريونيت
تقدم
عرض
«خيالت»
إخراج :حممد فوزي
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قاعتا الفنون البصرية والورش
ال�ساعة8 - 10 :

معرض أغلفة املجالت
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ركن الفنون الشعبية
ال�ساعة4 - 3 :

ال�ساعة6 - 5 :

األراجوز
فرقة ومضة
نبيل هبجت
األراجوز
فرقة ومضة
نبيل هبجت
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217

218

219

220

221

املراجعة اللغوية
مروان حماد

اإلرشاف الطباعي
حممد ح�سن
اإلخراج الفني

ه�شام متويل حامد
�أحمد طه حممود

التنفيذ

فتحي حممد عبا�س
مطابع الهيئة امل�صرية العامة للكتاب

