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ي مقر 
ي ف 
ي لبنان، اليوم األوكراب 

ي لبنان وجمعية الجالية األوكرانية ف 
ي بالتعاون مع السفارة األوكرانية ف  ي العرب 

نظم النادي الثقاف 
ي الحمرا بحضور 

ي إيهور أوستاش، أمير  عام إتحاد   النادي ف 
ي األستاذ فادي تميم،السفير األوكراب  ي العرب 

رئيس النادي الثقاف 
، رئيس مؤسسة عامل الدكتور كامل مهنا وحشد من المهتمير  وأبناء الجالية  الكتاب اللبنانيير    الدكتور محمد توفيق أبو علي
ي لبنان

 األوكرانية ف 

 
ي األستاذ فادي تميم كلمة رحب فيها بالحضور  

، ثم ألقى رئيس النادي الثقاف  ي
ي واألوكراب 

وكانت البداية مع النشيدين اللبناب 
ي ،مؤكدا أنه بعد النجاح ال

 الذي يمثل » اليوم  ذي توج العالقات بير  لبنان وأوكرانيا كان ال بد من تعزيز التبادل الثقاف 
ي عرب  ها الخبير  

« أحد محطاته للتعرف من خالله عل وجه من وجوه الثقافة األوكرانية عي  بعض الكتب التى ي
األوكراب 

جمة من اللغة األوكرانية إىل العربية   والمتخصص باليى



 
كنا نتمت  إقامة هذا النشاط خالل معرض الكتاب كما تعودنا ولكن الظروف شاءت أن يؤجل وتلغ  فعالياته إىل  وقال تميم:  

ي المستقبل
ي أيام ثقافية جديدة ف 

 .أجل غير مسىم ، متمنيا اللقاء ف 
ي الذي أتاح الفرصة منذ س ي العرب 

نوات لقيام هذا  وكانت كلمة للسفير اوستاش رحب فيها بالحضور ، شاكرا النادي الثقاف 
ي الدوىلي للكتاب  وت العرب  كة، خصوصا خالل فعاليات معرض بير  النوع من النشاطات المشيى

 
ي الراحل  

ي تقديمه عن الكاتب اللبناب 
ثم تحدث عن العالقات اللبنانية األوكرانية وقدم لعرض فيلم شارك هو شخصيا ف 

ي أوكرانيا وما  
تميخائيل نعيمة الذي تعلم ف  ي تركت زوجها  كتبه خالل مسير

ي بربارة التى
ي تعت 

ه هناك وكيف اغرم بفارفا التى
كا ولحقته إىل لبنان لكنها لم تجده بسبب سفره إىل أمير  



 
، مستعرضا   ي  عرب 

ي الذي يعتي  بيتا لكل كاتب وناشر ي العرب 
جم عماد الدين رائف فأشاد بالنادي الثقاف  بعدها تحدث الميى

جمة من األوكرا  اوستاش ، منوها بالصداقة اللبنانية  نية إىل العربية بدعم وتعاون مع السفير ملخص الكتب الخمسة الميى
 األوكرانية

 
وتية«   ي لبنان وما كتبه بعنوان » قصص بير

ي أغاتانغل كريمسكي وحياته ف 
ق األوكراب  كذلك عرض فيلم عن الكاتب والمستشر

 .والذي ترجم إىل العربية
فتيات األوكرانيات ومنها »ميثاق« لمخائيل نعيمةكما تليت قصائد شعرية بالعربية من إحدى ال . 

ي شهادات تقدير 
ي الختام قدم السفير األوكراب 

جم عماد   وف  ي فادي تميم والكاتب والميى ي العرب 
لكل من رئيس النادي الثقاف 

ي الدين رائف و 
ي األوكراب 

ي اللبناب 
ي تعزيز التعاون الثقاف 

فاء لدورهما ف   



 
 
 

 واختتم النشاط بضيافة وحلويات أوكرانية
 

 
 


