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 :خامسلفي يومو ا 54فيما يمي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي لمكتاب اؿ

النشاطاتالطالبيةفيالمعرض

 ايست وود، خميؿ شيابقدـ طالب مدارس  ،في اطار النشاطات الطالبية المرافقة لمعرض بيروت لمكتاب
  .، الرسـ والغناءشعرالمسرح، ال مواىبيـ في مرج الطفولةو 

عمى دور النادي الثقافي العربي الذي شرع منبره كممة شددت فييا  منسؽ النشاط الروائية نرميف الخنساوالقت 
 .ليغرسوا فييا مواىبـ وابداعاتيـ مساحة حرة أماـ الطالب 

في النشاط األمؿ أف يكوف لمغد آفاقًا مشرقة زاىية تميؽ بوطف صبر عمى الجراح وقاوـ القير  ت الخنساأور  
انيموا مف العمـ كثيره واسبروا أغوار الثقافات وجودوا : ؿ يناضؿ وينبض وتوجيت لمطالب قائمةوااللـ وظ

بالحب وبالعطاء واالبداع وانبضوا حياة وفرحًا ألجمو نشكر الطالب األعزاء عمى ما قدموه مف نشاطات 
 .رائعة
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فكرالعربيلومؤسسةانشاطمجموعةاقرأ-النشاطاتالطالبيةفيالمعرض

تحتفؿ مجموعة إقرأ بحموؿ موعد معرض بيروت الدولي لمكتاب كعادتيا في كؿ عاـ باستقداـ بضع مئات مف 
 .طالب الصفوؼ الرابع والخامس االبتدائي مف المدارس الرسمية مف مختمؼ المحافظات المبنانية

 
" مدينة الشمس المفقودة"مسرحية عرض  في الفترة الصباحية التالمذة، تابع الفكر العربي مؤسسةبدعوة مف و 

وجبة غذاء  بتزويد كؿ تمميذمجموعة إقرأ وقامت في أروقة المعرض  ، ثـ جالوافرقة مسرح الدمىقدمتيا 
 .قبيؿ مغادرتيـوقصتيف شيقتيف تقدمة مف دار أصالة 
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 مهىنعمة - مسابقةتشجيعالمطالعة-النشاطاتالطالبيةفيالمعرض

المخصصة لطالب المدارس، تقوـ السيدة ميا نعمة  الثقافي العربيالنادي وضمف النشاطات التي ينظميا 
العاشرة صباحًا يوميا مف الساعة  "الكائنات ما بيف األرض والسماء " تحت عنواف عرض ثقافي فني بتقديـ 

 . ولغاية الواحدة ظيراً 

ممية والتفسيرات المختمفة التي الكواكب، األبراج، االكتشافات الع: عالقة األرض بالفمؾويتمحور النشاط حوؿ 
األرض التي  يتناوؿ حركةو  عممية، فنية وبيئية: مف خالؿ وثائؽ تاريخية تناولت ىذا الموضوع عبر التاريخ

ياة اإلنساف المحافظة عمى البيئة والتركيز عمى المتغيرات البيئية الناجمة عف طريقة حتحدد الوقت والفصوؿ، 
 .وتعاطيو مع الطبيعة

وفقرات مقروءة تحث التالميذ عمى ( ساليدز)ت وحكايات مدعومة بشرائح بصرية عرض عمى شروحايعتمد ال
فقو معرضًا وثائقيًا عمى شكؿ ديكور يحوي أىـ الكتب الموجودة في معرض االمشاركة في العرض كما ير 

 . الكتاب التي تناسب موضوع العرض
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واقعومرتجى:فمسطينيينفيلبنانندوةالحقوقاالقتصاديةواالجتماعيةوالثقافيةلم

وفي اطار نشاطات النادي الثقافي العربي ، 54لمعرض الكتاب العربي الدولي اؿ رابعضمف فعاليات اليوـ ال
رتجى واقع وم :الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية لمفمسطينييف في لبناف: ندوةليذا العاـ عقدت 

 عمـ االجتماعمشارؾ في الستاذ واأل جابر سميماف، سات الالجئيفبدرابمشاركة الباحث الفمسطيف المتخصص 
وجمعية  "لجنة توظيؼ الفمسطينييف" عضو الدكتور ساري حنفي وادارتيا الجامعة األميركية في بيروتفي 

اليسير، في حضور رئيس النادي الثقافي فادي تميـ، ممثؿ وزارة الثقافة وفاء " عدات الشعبية النروجيةالمسا"
 .الفمسطينية محمد األسمر واعضاء المجمس الثوري الفمسطيني تيسير نصر اهلل وجماؿ الشاتي

 


اليسير
ئؿ عاـ في أوا( ونروااأل)جئيف سجميف لدى وكالة غوث الالدد الالجئيف الم  اشارت اليسير في البدء الى اف ع

تقديرات الدولة المبنانية، أي المديرية العامة لمشؤوف السياسية في حيف أف  الجئ 426.000حوالي  2010

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
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قارب ي   اف ىناؾ عددً أكما . لؼ الجئأ 40-30يي تفوؽ ىذا العدد بحوالي والالجئيف التابعة لوزارة الداخمية ف
  .في المديرية العامة لمشؤوف السياسية والالجئيف ونروا والميف في األسجطيني غير م  الجئ فمس 5000الػ 
  

التي يعانييا الالجئيف الفمسطينييف في لبناف  سيئةالمنية األو جتماعية اإلقتصادية و واستعرضت األوضاع اإل
، غياب الحقوؽ ونروايا عدـ كفاية خدمات األعدة عوامؿ أىم  مرجعة السبب الى  ،1948منذ عاـ 

عات التي ممخيمات والتجم  ، اضافة الى الواقع السيء لجتماعية لالجئيف الفمسطينييف في لبنافقتصادية واإلاإل
 .يعيشوف فييا

 
فتح مكتب ممثمية منظمة التحرير عندما تـ واشارت اليسير الى التغيير االيجابي في أوضاعيـ حصؿ 

ؿ جأالمجتمع المدني بكافة فئاتو مف لى نشاط ، اضافة ا2005الفمسطيني عاـ -ة الحوار المبنانينشئت لجنأو 
  المؤتمرات والندوات - بحاثالدراسات واأل)واطالؽ الحمالت  قتصادية،الحصوؿ عمى الحقوؽ المدنية واإل

جؿ الضغط عمى الدولة أليات الدولية مف ستخداـ اآلا  و ( والمسيرات الشعبيةالمذكرات والرسائؿ  -الحوارات 
 . المبنانية

 

دورية شاممة عف الحقوؽ في مراجعة وفيو  مؤسسات المجتمع المدني المبناني والفمسطينيتقرير ى وتطرقت ال
الحؽ ، ؾ العقاراتالحؽ في تمم  ، لحؽ بالعمؿا :الستة وىي يف الفمسطينييفئخاص بحقوؽ الالج جزءو  لبناف

الحؽ في و  محاكمة العادلةالحؽ في عدـ الحجز التعسفي وال، نتقاؿالحؽ في حرية اإل، في الشخصية القانونية
 . السكف الالئؽ

 

نحو منح حؽ العمؿ لالجئيف ا يجابيالمبناني اتخذ قرارا إوزير العمؿ فيما خص حؽ العمؿ، اعتبرت أف 
، اال وظيفة كتابية ويدوية 70ؿ حوالي الفمسطينييف في لبناف عبر رفع الحظر مف خالؿ مرسوـ وزاري يشم

لقانوني ضد لمتمييز ا معنوية، ولكف لـ تضع حداً انيا كانت خطوة انو لـ يحؿ المشكمة، بالرغـ مف 
جتماعي وقانوف العمؿ المبناني قانوف الضماف اإل، بالرغـ أيضا مف التعديالت عمى في لبناف فييالفمسطين

 .تعويض نياية الخدمةمف وامكانية استفادتيـ  جازة العمؿإالالجئيف الفمسطينييف مف رسوـ الذي أعفى 
 

التشريعي المتعمؽ باكتساب غير المبنانييف الحقوؽ  1969مرسوـ ت في موضوع حؽ التممؾ، أف واعتبر 
جانب الوحيدوف الذيف نيـ األأالفمسطينيوف مف تممؾ عقارات بما  ى عمداً ناستثالذي تـ تعديمو  ينية العقاريةالع

طينيوف قبؿ عاـ ي امتمكيا الفمسعترؼ بيا وبالتالي لـ تعد العقارات التال يحمموف جنسية صادرة عف دولة م  
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كما أف الممكية الم شتراة والمدفوع ثمنيا بالكامؿ أو ، (مكيتيا لمورثةي نقؿ م  أ)ورث ف ت  قابمة أل 2001سنة 
 . ما عاد مف الممكف تسجيميا في السجؿ العقاري( 2001بالتقسيط قبؿ )جزئيًا 

 

الجئ فمسطيني غير م سجميف لدى كؿ  5000 ، اشارت اليسير الى وجودالحؽ في الشخصية القانونيةوفي 
مف األونروا والحكومة المبنانية وىؤالء الالجئوف ليس لدييـ أي أوراؽ ثبوتية وىـ محروموف مف أبسط الحقوؽ 
والخدمات األساسية وال يستطيعوف تسجيؿ أوالدىـ في الدوائر الرسمية وال في المدارس أو تسجيؿ عقود 

 . الزواج
 

( عيف الحموة، الرشيدية، البص، برج الشمالي)جنوب لبناف ود المفروضة عمى المخيمات في واعتبرت أف القي
عمى جنسيات أخرى لزيارة أىالييـ إال  الحاصميفالالجئيف الفمسطينييف مف قبؿ الجيش المبناني وتعذر دخوؿ 

لى عزليـ ضغط نفسي عمى سكاف المخيـ وتؤدي إ، تؤدي الى ممارسة بعد الحصوؿ عمى إذف أو تصريح
 .، االمر الذي يناقض الحؽ في حرية التنقؿعف محيطيـ المبناني

ضد جماعة فتح الحرب أثناء ، اشارت اليسير الى أنو الحجز التعسفي والحؽ في المعاممة العادلةوفيما خص 
ة ذريعض مئات الفمسطينييف العتقاالت واحتجازات تعسفية بائيا،  تعر  ينتوبعد إ 2007اإلسالـ في العاـ 

ـ استجواب وت ذف قضائي مناسبانتمائيـ الى تنظيـ فتح اإلسالـ وجماعات أصولية أخرى مف دوف إ
وما يزاؿ غالبية الالجئيف  .ـ محتجزيف لدى الجيشرموا مف حؽ التمثيؿ القانوني وىالمعتقميف ولكنيـ ح  

 .دوف محاكمة عادلةمف حتجاز رىف اإل 2007المعتقميف منذ العاـ الفمسطنييف 
 

غير عات مخيـ وعدد مف التجم   12كثر مف نصؼ الالجئيف الفمسطنييف في لبناف في يسكف أ: ضافتوا
، اضافة الى وضاع سكنية سيئة جداً مف أ فييا عانوف، يعترؼ بيا كمخيمات باإلضافة الى مراكز تيجيرم  ال

مف ترميـ بيوتيـ ء الالجئيف ، ما يمنع ىؤالدوات الطبيةدخوؿ مواد بناء، األثاث واأل يمنع الجيش المبناني أف 
 .تمنعيـ مف تحسيف البنية التحتية، ما يحرميـ الحؽ بالسكف الالئؽ و تصميحيا كماأ
 

جراء عدـ استفادتيـ مف خدمات وزارة صحية لالجئيف الفمسطنييف في لبناف لااألوضاع كما تطرقت الى سوء 
ؼ البيئية السيئة، الظرو ، االونروا كفاية خدمات  كمفة العالية لإلستشفاء في لبناف، عدـتالالصحة المبنانية، 

ى إلى انتشار د  الضغط النفسي والحروب أو  ية خدمات لممخيماتات والوزارات المعنية بتقديـ أعدـ قياـ البمدي
 الخ...مراض النفسية وامراض الضغط والقمب األ
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ستفادة مف المدارس ف مف اإلمسطينييال يمنع الفانوف المبناني قأما بالنسبة لمتعميـ، فانو بالرغـ مف أف 
، اليندسةو  ب إلى بعض الكميات مثؿ كمية الطبىناؾ رفض لدخوؿ الطال ولكف عممياً  والجامعات الحكومية،

 .عمى المينيات الرسمية يضاً وىذا ينطبؽ أ
 

لحصوؿ دوف ابوؿ أف يستمر الالجئوف الفمسطينيوف في العيش مف نو مف غير المقإ: وختمت مداخمتيا بالقوؿ
ف تعطي ىذه الحقوؽ التي آف االواف لمدولة المبنانية أ. مى الحقوؽ المدنية التي تساعدىـ عمى العيش بكرامةع

 .بديالً  فالفمسطينيوف في لبناف يرفضوف التوطيف وال يرضوف بمبناف وطناً  .عف حؽ العودة ىي ليست بديالً 
فمنساعد أىؿ المخيمات عمى العيش ببيئة : لى ديارىـ، مضيفةوف عمى حؽ التعويض والعودة إـ يصر  في  

صحية سميمة وبالحصوؿ عمى حقوقيـ لكي ي ساىموا بإيجابية في الجوانب اإلقتصادية والثقافية والفنية 
 .والحفاظ عمى التراث الغني وىا نحف نرى كؿ يوـ الم بدعيف منيـ في كافة المجاالت

 
سميمان

بيف الواقع : ادية واالجتماعية والثقافية لمفمسطينييف في لبنافالحقوؽ االقتصوتمحورت مداخمة سميماف حوؿ 
قانوني العمؿ التعديالت المقترحة عمى ارجاء البرلماف المبناني النظر ب والطموح، واستيميا باالشارة الى
ىذا الحؽ في نظر الرتباط ، باكتساب غير المبنانييف الحقوؽ العينية العقاريةوالضماف االجتماعي والمتعمقيف 

وقد ىدفت اقتراحات القوانيف . بعض المشرعيف المبنانييف بممؼ التوطيف الذي حظرتو مقدمة دستور الطائؼ
ىذه إلى إلغاء التمييز الواقع ضد الالجئيف الفمسطينييف في مجالي حؽ العمؿ وحؽ التممؾ، بما يتواءـ مع 

 .مؾ المعاييرلتزاـ بتمعايير حقوؽ اإلنساف وواجبات لبناف في اال
 
أف ىذه التعديالت أبقت عمى شرط حصوؿ الالجئ الفمسطيني عمى إجازة العمؿ بوصفو أجنبيًا في شار الى وا

اولة الفمسطينييف لمميف نظر القانوف المبناني، لكنيا أعفتو مف رسوـ اإلجازة، وعمى الحظر المفروض عمى مز 
لتعديالت لمفمسطيني المنتسب إلى صندوؽ الضماف بشرط الحصوؿ عمى إجازة العمؿ كما سمحت تمؾ االحرة 

االجتماعي االستفادة مف فرع تعويضات نياية الخدمة وطوارئ العمؿ، بحيث يفرد الصندوؽ الوطني لمضماف 
مخيبة  معتبرا أف ىذه التعديالت جاءتحسابًا مستقاًل لديو لالشتراكات التي يدفعيا العماؿ الفمسطينيوف، 

وىكذا . طينييف وغير منسجمة مع معايير حقوؽ اإلنساف والتزامات لبناف بتمؾ المعاييرآلماؿ الالجئيف الفمس
التؼ المشرع المبناني عمى حقوؽ اإلنساف األساسية لمفمسطينييف وتمكف مف إفراغ اقتراحات القوانيف المقدمة 

تممؾ الذي جرى ربطو إلى البرلماف مف مضمونيا الفعمي، ليس فقط فيما يتعمؽ بحؽ العمؿ، بؿ أيضًا بحؽ ال
 .عمى نحو غير قانوني بفزاعة التوطيف
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عمى مستوى الدولة اىميا المسائؿ والقضايا األساسية جممة مف وبناء عمى ما تقدـ، أكد سميماف عمى 

مع المعايير الدولية مف أجؿ تأسيس معيار ومواءمتيا عادة تفسير التشريعات المبنانية إضرورة منيا  :المبنانية
criteria  لى المعايير إإلى واقع  سطينييف يستندمأكثر صالبة لحقوؽ الالجئيف الف قامتيـ الممتدة في لبناف وا 

ضرورة التمييز بيف القوانيف والتشريعات التي تحكـ سياسة ، واألعراؼ المتبعة في معاممة الالجئيف في العالـ
التخمي عف ، العشوائية التي تنتقص مف حقوقيـجراءات والممارسات الدولة المبنانية تجاه الفمسطينييف وبيف اإل

النظرة األمنية لموجود الفمسطيني المدني في لبناف وخاصة النظرة إلى المخيمات واستبداليا بمقاربة / المعالجة 
 . بمعناه الشامؿنساني مبنية عمى مفيوـ األمف اإل

 
ي لبناف مقاربة مؤسسة عمى حقوؽ معالجة وضع الفمسطينييف ف دىضرورة تبني المشرع المبناني ل: واضاؼ

مقاربة ممؼ الحقوؽ الفمسطينية مف منظور شامؿ، بحيث يتالـز منح ، نسانويةبداًل مف المقاربة اإل نسافاإل
ضرورة إعفاء الالجئيف الفمسطينييف المقيميف في ، رفض التوطيف و الحقوؽ مع احتراـ سيادة لبناف واستقراره 

إزالة العقبات والمعوقات غير المشروعة أماـ إنضماـ الفمسطينييف ، العمؿ لبناف مف شرط الحصوؿ عمى إجازة
العماؿ الفمسطينييف معاممة  ،والجمعيات الحرفية وغيرىا اتحادات العماؿ والنقابات الحرة إلى عضوية

األولى  الغاء الفقرة الثانية مف المادةكالعامؿ المبناني، المنتسبيف إلى الصندوؽ الوطني لمضماف اإلجتماعي 
وكذلؾ  المتعمقة باكتساب غير المبنانييف الحقوؽ العينية العقارية في لبناف 6002لمعاـ  692مف القانوف رقـ 

وقؼ التمييز ضد الفمسطيني بناء عمى أصمو الوطني حيث يحـر الفمسطيني الذي يمتمؾ أي جنسية أجنبية 
 . أخرى مف حؽ التممؾ العقاري بسبب ىذا األصؿ

 
ضرورة تبني سياسات حكومية واضحة تساعد وتدعـ حؽ الالجئيف الفمسطينييف في ف بوطالب سميما

المخيمات في الحصوؿ عمى مساكف الئقة، وذلؾ عبر الرفع الكمي لمحظر المفروض عمى إدخاؿ مواد البناء 
ى ضرورة التخفيؼ مف اإلجراءات المفروضة عمو  إلى المخيمات وليس مجرد تقديـ تسييالت في ىذا المجاؿ

لييا وخاصة مخيمات الجنوب ومخيـ نير البارد في  حرية حركة الالجئيف الفمسطينييف مف المخيمات وا 
زا لة األسوار المحيطة الشماؿ، وذلؾ عبر الحد  مف الحواجز العسكرية عمى مداخؿ المخيمات ومخارجيا وا 

 . يا المبنانيلمعيش مع محيط وفضاء مشترؾمف جانب، لكي يصبح المخيـ مساحة مفتوحة  ببعضيا
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نمائية شاممة إطالؽ خطة إ ، فقد اعتبر سميماف أنو مف الضرورينرواو مستوى المجتمع الدولي واألوأما عمى 
منظمات األمـ المتحدة و ( ؼ.ت.ـ)التنسيؽ مع بلممخيمات يجري تنفيذىا بالتعاوف مع الدولة المبنانية و 

رية الكمية وتيدؼ إلى تحسيف شروط الحياة في مقاربة تقوـ عمى التنمية البش ىبنتت ،ةيخرى المعناأل
تحتية وتقديـ خدمات تعميمية وصحية واجتماعية الئقة لسكانيا وتوفير فرص عمؿ  ىالمخيمات مف سكف وبن

 .داخؿ المخيمات وفي محيطيا بالتفاعؿ والتكامؿ مع ىذا المحيط

 

مح وجدي عمى تطوير مرجعية مشكؿ أف يعمؿ الفمسطينيوف ب، اكد سميماف ضرورة عمى المستوى الفمسطينيو 
دة لمحقوؽ الفمسطينية تمثؿ كافة الفصائؿ داخؿ وخارجيا وتنسؽ مع ىيئات المجتمع األىمي حفمسطينية مو 

جراء الحوار إ، مف مياميا اميتة العالية في الدفاع عف حقوؽ الالجئيف ومصالحيـنالفمسطيني وتستفيد مف دي
بيف المبناني ع، فضاًل عف العمؿ المشترؾ عمى تنقية الذاكرة الجماعية لمشمع مؤسسات الدولة المبنانية المعنية

بالمخاوؼ واليواجس والصور النمطية واألخطاء المتبادلة المثقؿ رث الماضي البعيد والقريب إوالفمسطيني مف 
 .لمصالحة عمى المستوى الشعبي خاصةمف خالؿ تعزيز مبادرات الحوار والتفاىـ وا

 
المواثيؽ والمعايير الدولية لحقوؽ اإلنساف ال  إلىالمستندة  ىذه االقتراحات والتوصياتوخمص لمقوؿ أف 

 .تتعارض مع التزاـ لبناف بتمؾ المواثيؽ والمعايير كما وردت في مقدمة الدستور المبناني
                                                           

تعميقات عمى ما تقدـ، بصفتو مشاركا في تقديـ تقرير منظمات المجتمع وفي الختاـ قدـ وساـ صميبي بعض ال
المدني فيما يخص الحقوؽ المدنية لآلالؼ الالجئيف في لبناف ضمف اطار المراجعة الدورية الشاممة في 

 .مجمس حقوؽ االنساف
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أمسيةشعرية

ر غوايات امسية شعرية نظمت دار الرمؾ ودا 54ضمف نشاطات معرض بيروت العربي والدولي لمكتاب ؿ
البتوؿ الدباع، ظافر الحجري، الياـ حسف مف السعودية وجوليت انطونيوس ونبيؿ معوض : احياىا الشعراء 

 . مف لبناف، ونعيمة قاسـ مف فمسطيف، و نزار سرطاوي مف األردف
 

 
 

عضو الييئة األدارية قدـ الشعراء الشاعر ابراىيـ الجريفاني عضو ثـ قدمت الشاعرة المبنانية ىدى ميقاتي 
أخصب الشعر وأمرع وتزاحـ الشعراء عمى أبواب  :ألتحاد الكتاب المبنانييف قراءة ألعماؿ الشعراء جاء فييا

طور عمى فأليس ىذا بدليؿ عمى أف وجداف العربي م... دوف فييا فمذات قمبويالمطابع كؿ في يده كراستو 
لغتيا  يا وتقدسأمة تعشؽ وجدان.. بالحب وتغمي بالثورةإف أمة يغزر شعراؤىا ىي أمة تتوىج  ..حب الشعر

 ....أمة لف تموت.... يتأم.... أمة يخفؽ قمبيا بالعروبة ويميج لسانيا بيا... وتستميـ تاريخيا
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ليسمعونا أناشيد قدموا ... الينا مف مختمؼ أصقاع العروبةوشعراء قدموا .. شعراء مف لبناف: توأضاف
 أي جميعنا مف ثمرىا ونتقيذتمؾ الشجرة التي نغت.. نجتمع حوؿ شجرة الشعر واألدبوما أحمى أف ... أرواحيـ

اسمحوا لي أف استيؿ أمسيتنا .. وقبؿ أف نستمع الى أغاريدىـ.. وأحيي زمالئي الشعراء... ظالليا أحييكـ
 ...بقصيدة أىدييا لمعروبة وألخواني الشعراء

 
 . وبعدىا القى الشعراء بعضا مف قصائدىـ
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التوفي من يميسمسة ما الدوليالاقيع معرضالكتابالعربي ا45شهدها اءربعاأل)خامسلفييومه
 تجدونربطاالصور–(0808\00\0

 جمعية السبيؿ ،ساعة القصة، سامي موسى -
 الفرات لمنشر والتوزيع ،قراءة في دستور سعادة وتعديالتو ، طو غدار -
 دار الفارابي ،لراىنية، التاريخ، النسؽا: ماركسية في البحث النقديلا ،فؤاد خميؿ -
 الدار العربية لمعموـ ناشروف ،(رواية)، مرايا ابميس (وجدانيات)حروؼ مف نور  ـ،منى الشرقي تي -
 دار الساقي ،مرايا فرانكنشتايف ،الشاعر عباس بيضوف -
 مكتبة انطواف ،مالعب االرض المرأة ،ىياـ حرب -
 رياض الريس لمكتب والنشر، مف ىـ العرب -يؿ ضحايا الج، أسامة الخالدي - منير شماعة -
 دار الفارابي، ذاكرة الغياب ،الشاعر ذوقاف عبد الصمد -
 جناح النادي الثقافي العربي، ديواف اليكي سيدتي ،أحمد غربة -
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 0808لكانوناألو9الموافقفيهخميسينشاطاتوبرنامجتواقيعيومالفيمايم

 جًبل جًعخ. د (ثُب ربفدزوة)االدة انداًَبزكٍ  –انكُد انًسرد 0 َدوح 4030-0000

 يُعسح ثٍ كبَد طبهس. د رًُُخ انحت انعبئه0ٍ يحبضسح 0000-0000

 صالح دثبغ. د0 اَُط فىشٌ انقبظى، رقدَى. أ َهىدَخ دونخ اظسائُم0 يحبضسح 0000-0000

ُت االحًس فٍ اًَبء دوز انهجُخ اندونُخ نهصه0 يحبضسح 0030-0000

 شسَف عزهى. أ ورطىَس قىاعد انقبَىٌ اندونٍ االَعبٍَ

 

 
عالتواقي

 انجبيعخ اندزاظبد وانُشس وانزىشَع  حعٍُ ظبهس . د يعجى انًصطهحبد انعُبظُخ واندونُخ  6:00-4:00

 ٌ انداز انعسثُخ نهعهىو َبشسو األظزبذ جًبل جًعخ  (شعس)انكُد انًسردح انزفعىد 6:30-4:30

 داز انُهضخ انعسثُخ  الثب يعسثط . د اإلكزئبة ندي انشجبة  5:00

 جُبح انُبدٌ انثقبفٍ  انعسثٍ  يحًد ظعُد انطُت  ..! وأيُس .... يزثقفىٌ  5:00

 انًطجىعبد نهزىشَع وانُشس  نهشبعس اليع انحس  أثعد يٍ انسَف  7:00-5:00

 انسيك  داز انشبعس َصاز ظسطبوٌ  ثٍُ شيبٍَُ 7:30-5:30

 جُبح انُبدٌ انثقبفٍ  انعسثٍ  حُبٌ انشقب  رركسح األدَت فٍ رفعُس انغسَت  8:00-5:00

 داز اِداة  يحًد ثسكبد  شهىح جدرٍ  8:00-5:00

 انفساد نهُشس وانزىشَع  غعبٌ يطس  وطهذ انفسض  6:00

 بشس يكزجخ نجُبٌ َ نهًهُدض يُشبل خصايٍ  غبثبد نجُبٌ عجس انعصىز  8:00-6:00

 داز انفبزاثٍ  انشبعس يصطفً ظجُزٍ  طفساٌ وازنٍ  8:00-6:00

 داز انفبزاثٍ  نىزكب ظجُزٍ حُدز  نُط ظىي األزق  8:00-6:00

 داز انعبقٍ  انكبرت حبشو صبغُخ  هجبء انعالح  8:00-6:00

8:00-6:00 The lebanon Max Milligan  ٌيكزجخ اَطىا 

9:00-6:00 
ثٍُ انزقهُد  -يحًد عجد انىهبة / انجًُم َغى يصس  -أو كهثىو 

 زَبض انسَط نهكزت وانُشس  جهبد فبضم  وانزجدَد 

 انداز انعسثُخ نهعهىو َبشسوٌ  يبشٌ ظىَد . د يشسوع نجُبٌ االقزصبدٌ ثٍُ دزوض انًبضٍ ورحدَبد انًعزقجم   9:30-6:30

 داز انسيك  االدَجخ هبنخ انقحطبٍَ  قفص انعصبفُس  9:00-7:30

 داز انفبزاثٍ  اندكزىز هشبو انجعزبٍَ  انفىضً انسرُجخ نهىجىد  10:00-8:30

 


