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 :رابعلفي يومو ا 54فيما يمي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي لمكتاب ال

النشاطاتالطالبيةفيالمعرض

 ايست وود، خميل شيابقدم طالب مدارس  ،في اطار النشاطات الطالبية المرافقة لمعرض بيروت لمكتاب
  .، الرسم والغناءشعرالمسرح، ال مواىبيم في مرج الطفولةو 

عمى دور النادي الثقافي العربي الذي شرع منبره كممة شددت فييا  نسق النشاط الروائية نرمين الخنساوالقت م
 .ليغرسوا فييا مواىبم وابداعاتيم مساحة حرة أمام الطالب 

في النشاط األمل أن يكون لمغد آفاقًا مشرقة زاىية تميق بوطن صبر عمى الجراح وقاوم القير  ت الخنساأور  
انيموا من العمم كثيره واسبروا أغوار الثقافات وجودوا : يناضل وينبض وتوجيت لمطالب قائمة وااللم وظل

بالحب وبالعطاء واالبداع وانبضوا حياة وفرحًا ألجمو نشكر الطالب األعزاء عمى ما قدموه من نشاطات 
 .رائعة
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 مهىنعمة - مسابقةتشجيعالمطالعة-النشاطاتالطالبيةفيالمعرض

المخصصة لطالب المدارس، تقوم السيدة ميا نعمة  الثقافي العربين النشاطات التي ينظميا النادي وضم
العاشرة صباحًا يوميا من الساعة  "الكائنات ما بين األرض والسماء " تحت عنوان عرض ثقافي فني بتقديم 

 . ولغاية الواحدة ظيراً 

األبراج، االكتشافات العممية والتفسيرات المختمفة التي الكواكب، : عالقة األرض بالفمكويتمحور النشاط حول 
األرض التي  يتناول حركةو  عممية، فنية وبيئية: من خالل وثائق تاريخية تناولت ىذا الموضوع عبر التاريخ

ياة اإلنسان المحافظة عمى البيئة والتركيز عمى المتغيرات البيئية الناجمة عن طريقة حتحدد الوقت والفصول، 
 .يو مع الطبيعةوتعاط
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وفقرات مقروءة تحث التالميذ عمى ( ساليدز)ت وحكايات مدعومة بشرائح بصرية يعتمد العرض عمى شروحا
فقو معرضًا وثائقيًا عمى شكل ديكور يحوي أىم الكتب الموجودة في معرض االمشاركة في العرض كما ير 

 . الكتاب التي تناسب موضوع العرض
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فكرالعربيلومؤسسةانشاطمجموعةاقرأ-يالمعرضالنشاطاتالطالبيةف

تحتفل مجموعة إقرأ بحمول موعد معرض بيروت الدولي لمكتاب كعادتيا في كل عام باستقدام بضع مئات من 
 .طالب الصفوف الرابع والخامس االبتدائي من المدارس الرسمية من مختمف المحافظات المبنانية

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

وجبة غذاء  بتزويد كل تمميذمجموعة إقرأ وقامت في أروقة المعرض  ، ثم جالوافرقة مسرح الدمىقدمتيا 
 .قبيل مغادرتيموقصتين شيقتين تقدمة من دار أصالة 

 



 54معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب ال
0707،األولكانون70،الثالثاء  

P
ag

e5
 

 

 



 54معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب ال
0707،األولكانون70،الثالثاء  

P
ag

e6
 

 

مؤسسةالفكرالعربي-أنظمةومعاييرجوائزأدبالطفلالعربي

طاولة  مؤسسة الفكر العربيعقدت ،  54لمعرض الكتاب العربي الدولي ال رابعضمن فعاليات اليوم ال
ضمن " اقرأ"بالتعاون مع مجموعة  توافق وتباين: مستديرة حول أنظمة ومعايير جوائز أدب الطفل العربي

 .عمم المغة العربية في الوطن العربيالذي يسعى الى االسيام في تطوير تعميم وت 21مشروع عربي 
 

بدء حوار بين ل، حصر التجارب والخبرات العربية في مجال جوائز أدب الطفىذه الطاولة الى  ىدفت
المعنيين حول أىمية أدب الطفل الجيد وجوائز أدب األطفال في نشر ثقافة الكتاب والقراءة ورفع مستوى 

تتوافق  عرف عمى منيجيات وأنظمة الجوائز المختمفة ومعاييرىا وأينالت، تعمم والتعميم عند األطفال العربال
مناقشة المعايير و  تب التي حازت عمى جوائز مختمفةاستعراض نماذج من الك، وتختمف بين بعضيا البعض

 " 21عربي"المقترحة لجائزة أدب األطفال العربي من قبل 
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ايير جوائز أدب الطفل العربي المعمول بيا من أقطار عدة ذه الطاولة المستديرة تعددية أنظمة ومعوتناولت ى

يقارنون أىداف كل جائزة تجاربيم و  لعرضلذلك خبراء في ىذا المجال واستضافت من الوطن العربي 
 .وماىيتيا

 
امينة قميط، متطوعة في  منيرة الناىض، األمينة العامة المساعدة في مؤسسة الفكر العربي،  وشارك فييا
: ايفا االسد منسقة مشروع اإلسيام في تطوير طرق تعّمم المغة العربّية أ، ىنادا طو تامري ،مجموعة اقر 

مشاريع التي تمول السويدية ليند  انامثمة مؤسسة نوال طرابمسي م ،الفكر العربي  ةسّ في مؤس  21عربي
ل، تب االطفامتخصصة بكخبيرة تربوية نجال البشور ، الدكتورة لتشجيع االطفال عمى القراءةممكتبات لعديدة 

ريما مسمم مسؤولة عن برنامج تشجيع القراءة شيرين كريدية من دار أصالة، سناء شباني كاتبة لالطفال، 
من  في مجموعة اقرأ، عماد ىاشم ممثل وزارة الثقافة المبنانية وعددالممتعة لممدارس الرسمية في لبنان 

، "اقرأ"مجموعة  ،"21عربي "المجنة الفنية ل ، "العربية دور النشر "عن اتحاد الناشرين العرب والممثمين 
خبراء و أمناء مكتبات  ،الرسامينو بعض كتاب أدب األطفال ، خبراء تربويون من الجامعات الخاصة في لبنان

 .العربيمن العالم 
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ندوةحصارغزة

عضو المجمس الوطني شاركة حصار غزة بمليذا العام، عقدت ندوة وفي اطار برنامج النادي الثقافي العربي 
محمود  مؤسسة الدراسات الفمسطينية في بيروتصالح صالح ومدير عام  ، رئيس لجنة الالجئينالفمسطيني

  .رندة حيدرسويد وأدارتيا االعالمية 
 

 
 

حيدر
يكون موضوع الحصار الذي تفرضو إسرائيل عمى غزة من  واستيمت حيدر الندوة باالشارة الى أنو قد

ولكن عمى الرغم من ذلك، ال بد من شكر النادي . ت التي تتطمب حمواًل عممية ال كالمًا نظرياً الموضوعا
الثقافي العربي عمى تخصيصو مناسبة معرض الكتاب العربي لمبحث في القضية الفمسطينية حاضرًا 

 . ومستقبالً 
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أكثر من مميون فمسطيني  تمارس إسرائيل في حصارىا عمى غزة أبشع أنواع القير والحرمان في حق: وقالت
ولكن . ونصف المميون فمسطيني يعانون من الضائقة الحياتية والمعيشية، محولة القطاع الى سجن كبير

نما أيضًا بالفمسطينيين من سكان الضفة حيث  إسرائيل ال تتحكم فقط بحياة الفمسطينيين من سكان غزة، وا 
ناىيك بمواصمة إسرائيل . يقيد تنقل السكان وحركتيم حاجز عسكري إسرائيمي ثابت 200يوجد اليوم أكثر من 

 .حتى اليوم التحكم بمصير سبعة ماليين الجىء فمسطيني متشرين في مختمف ارجاء العالم العربي
 

صالح
استيل صالح مداخمتو بتقديم مفصل لقطاع غزة المحاصر، من حيث المساحة وعدد السكان مشيرا الى ان 

منيا مفاتيحيا بيد االسرائيميين شمااًل وشرقًا وواحد بيد النظام المصري الخاضع  مقطاع غزه ستة معابر خمسةل
تفاقات مع اسرائيل من ناحية، ويشترط عمى سكان القطاع الحصول عمى تأشيره مسبقة لدخول االراضي ال

 ". ن أمامكم والعدو من ورائكمالبحر م"وبيذا ينطبق عمى سكانو القول . المصرية من ناحية ثانية
 

تحديدًا )االحالف  :ن لعبا دورًا خطيرًا في توتير االوضاع في المنطقة ىماين سياسييموضوعوأشار الى بروز 
مشاريع لحل مشكمة الالجئين بالتوطين والتجنيس بما في ذلك توطين الالجئين في قطاع غزه و ( حمف بغداد

ارتكاب اصر في إحدى خطبو بعد الرئيس عبد الن، وصوال الى اعالن عمى مساحة من االراضي في سيناء
بأنيا نقطة تحّول وجرس إنذار، وسوف نعتمد بعد االن عمى قوتنا الذاتية ال " االحتالل مجازر في القطاع
استقر رأينا الى أن أحسن وسيمو لمجابية إسرائيل ىي أن يكون لدينا "وتابع  " عمى مجمس االمن وقراراتو

 ".يرةفدائيون منظمون عمى أساس الوحدات الصغ
 

عمى يد الضابط المصري مصطفى وانتقل صالح لشرح مسيب عن بدايات العمل الفدائي في قطاع غزة 
غتالتو اسرائيل الحقاً )حافظ الذي لمع اسمو عمى صعيد العمل الفدائي،  ؛ وكيف بدأ بأعداد تشكيالت (وا 

أبيب لتقوم بميمات  كي تصل الى مشارف تل 65فدائية، تخترق االراضي الفمسطينية المغتصبة  بعمق 
بطولية تبدأ باالستطالع  لمواقع حساسة، الى الكمائن لآلليات ودوريات القوات الصييونية، الى زرع االلغام 
ومياجمة المستعمرات وغيرىا من العوامل الكافية ألن تجعل العدو االسرائيمي  شريكًا أساسيًا في العدوان 

ولى التي شكمت حالة مميزة في مسيرة النضال الوطني الثالثي عمى مصر، وصوال الى االنتقاضة األ
 ".و عالميا" الفمسطيني وولدت صدى عربيا
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خالل ىذا التقديم أردت االشارة الى ان قطاع غزة كان مصدر قمق و خطر دائمين بالنسبة السرائيل : واردف
ولعل ىذا ". ة في البحران تستيقظ ذات صباح لتجد غزة غارق"ما جعل رئيسة حكومتيا جولدا مائير تتمنى 

ما يفسر أحد االسباب التي ترغب فيو إسرائيل بقاء مستوطناتيا داخل القطاع، وأن تبدأ إتفاقيا مع 
" إتفاق أوسمو"، متوقفا عند مضمون ىذا االتفاق الذي إشتير الحقًا بإسم "أريحا أوالً  –غزه "الفمسطينيين ب 

من ذىب، عمى غير حساب وبدون توقع، استغمتيما الى أقصى أتت اسرائيل فرصتان الى أنو ، مشيرا وابعاده
نجاح حماس في : ىما حد، ووفرا ليا وضعًا مناسبًا عمى الصعيدين العربي والدولي لدعم سياستيا في القطاع

 قبول حماس االلتزام باليدنةو  إنتخابات المجمس التشريعي وتفردىا في تشكيل حكومة السمطة
 

. الخسائر الفادحة التي أحدثتيا لكن الحصار ال زال مستمرًا والمعابر مغمقةإنتيت الحرب بعد : واضاف
االنفاق لن تحل المشاكل والمآسي التي تولدىا الحروب واالعمال العدوانية المستمرة عمى الشعب في غزه 

متممتان الحروب والحصار ، مشيرا الى بدون إعتبار من طرفيا ال لميدنة وال لؤلستجداءات العربية والدولية
تضم أكثر كثافة سكانية في العالم، ما يحدثانو من تأثير نفسي عمى شعب في مساحة جغرافية : لبعضيما في

 -الزراعي ) تدمير االقتصاد في الضفة في جميع قطاعاتو، %60ازدياد نسبة البطالة في القطاع الى حوالي 
خسائر خالل النصف الثاني من عام  -، الصناعي جراء ىدم منشآتو الف دوالر 150خسارة يومية حوالي 

 5 حواليخسائر   - الخارجيةداخمية و حركة ال، التجاري جراء تعطل المميون دوالر 9775حوالي  2007
 .مسبوقالى حد غير يا، تدني مستوى التعميم المدرسي والجامعي ماليين دوالر شير 

 
لتحقق " الرصاص المسكوب"و" خنالشتاء السا" الحرب عمى غزةوأكمل في سياق مداخمتو الحديث عن 

 –اتفاق اسرائيمي و عادة التزام حماس باليدنة ا: في نيايتيما ىدفين من اىداف ثالثة معمنة، ىمااسرائيل 
أما اليدف الثالث الذي لم يتحقق فيو اطالق نع تيريب السالح الى داخل القطاع، اميركي عمى خطة لم

انسحاب القوات االسرائيمية  مة من تحقيق اىدافيا اال واحدا وىي، في حين لم تتمكن المقاو سراح جمعاد شاليط
 .من القطاع

 

ا يؤدي الى تفاقم االوضاع م إستمرار االنقسام بين فتح وحماس: وعدد صالح توقعاتو لممرحمة المقبمة ومنيا
حمفاؤىا وىذا ما تريده إسرائيل وتعمل بطرقيا الخاصة، يشاركيا  الداخمية الفمسطينية عمى جميع الصعد
لن تتوقف اسرائيل عن عممياتيا ة العربية عمى إستمرار ىذا الوضع، االميريكيون واالوروبيون وبعض االنظم

من خالل . لحماس" الردع"العدوانية واالستفزازية، وربما حرب قادمة عمى القطاع تطبيقًا لما تسميو سياسة 
غالق المعابر وضربات عسكرية تأديبية تسعى اسرائيل ليس القضاء عمى حماس أو اسقاطيا إنما ال حصار وا 
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في ، (ترويضيا)إضعافيا وتحويميا من حركة مقاومة الى حركة سياسية تبتزىا لمقبول بالشروط المطموبة منيا
مة العربية والدولية تحاول نفس الوقت الذي تحاول إسرائيل ترويض حماس فان سمطة أبو مازن وبعض االنظ

إحتواءىا من خالل المبادرات والوساطات والمشاريع تحت عنوان المصالحة والواقعية، أو من إخالء 
حتواء فتح ىي نفس االساليب التي أستعممت ال.االغراءات المالية، أو من خالل التضخيم االعالمي والسياسي

. ني، ويتحمل بصبر أيوب مآسي وأوضاع في غاية القسوةالشعب في القطاع ىو الذي يعا، وأخيرا وترويضيا
 .لكن الى متى؟ االخطر ىو من لحظة االنفجار

 
المخرج لن يكون في غزه فقط بل ىو مطموب عمى صعيد الحركة الوطنية الفمسطينية : بالقولخمتو وختم مدا

أزق، وأن خيار كل من تمتمك قيادتا فتح وحماس الجرأة لؤلعتراف بأنيما كالىما في م: ككل وذلك بأن
بعدىا تتداعى قيادات جميع ... القيادتين طريقو مغمقة، وأن تعمنا الضفة والقطاع مناطق تحت االحتالل

الفصائل الفمسطينية وغيرىم ألجتماع يبحثون فيو بجرأه وواقعية وبمسؤولية كاممة افضل السبل في مواجية 
حترام م عادة تشكيل منظمة التحرير وا  بيذا تعود الوحدة الوطنية وتستقيم مسيره النضال . يثاقيااالحتالل، وا 

 .الوطني الفمسطيني
 
 

سويد
تصميم نتنياىو وارادة ، فمشاغمو اىم من اىل غزة، و العالم استسمم: واعتبر سويد في بداية مداخمتو أن

" روتينًا " ة الحق ورفع الظمم، صار الحصارأقوى من صبر شعوب العالم ومثابرتيا عمى نصر ين االسرائيمي
بعد أن فتحت لو منافذ تنفيسية فخفت صوت معاناة أىل غزة، وتراجع الغضب العالمي الذي بمغ ذروتو مع 

 .االتراك نحممة أسطول الحرية ومجزرة المواطني
 

ذرى لم يبمغيا منذ زمن ى ثالث محطات ميمة حركت الرأي العام العالمي ودفعت غضبتو ال وأشار الى وجود
عدوان االسرائيمي عمى ال، (2006الحرب عمى لبنان صيف )ن االسرائيمي عمى المدنيين المبنانيين العدوا :بعيد

 (2009وكانون الثاني  2008الحرب عمى قطاع غزة خالل شيري كانون االول )لفمسطنيين المدنيين ا
ن تسعة مواطنياليجوم الدموي الذي شنو الجيش االسرائيمي عمى قافمة كسر حصار غزة والذي أودي بحياة و 

التي  القشةكان  ن االخيرالعدوا، معتبرا ان Mavi Marmara أتراك وعشرات الجرحى في معركة سفينة
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من دول كثيرة ومنظمات عالمية وشكمت لجان تحقيق  نيالت عمييا االداناتقصمت ظير سمعة اسرائيل، فا
 .غولدستوناصدرت تقاريرا ابرزىا لجنة القاضي السويدي 

 
تقرير غولدستون وغيره من تقارير منظمات حقوق االنسان نتائج الحرب االسرائيمية عمى ن بعض مأورد و 

ر يآلف، تدماالطفل، وجرح  300فمسطيني بينيم اكثر من  1400قتل اكثر من (: 2009/2008)القطاع 
 51.800مدرسة وجامعة ومعيد تقنياًّ، وتشريد  159مستشفى وعيادة و 20مصانع و 105بيت،  11.000

 .منيم بدون مأوى 20.000خص ال زال اكثر من ش
 

بعد ، 2008منذ كانون الثاني برا وبحرا وجوا، كانت اسرائيل قد فرضت حصارا قاسيا عمى قطاع غزة: وقال
الصراع الدامي بين مقاتمي حماس ورجال السمطة وحركة فتح الذي انتيى بسيطرة حركة حماس سيطرة كاممة 

فقامت سمطتان ، المجاالتظمت شرطتيا وفعمت مؤسساتيا في مختمف عمى القطاع وشكمت حكومتيا ون
وحقق ذلك السرائيل حمما من احالميا الكبيرة . متخاصمان في الضفة والقطاعوكيانان متناقضان و 

، في طمس ما حفل بو العقد االخير من انجازات عمى صعيد الراي العام العالمي دون شك ،يمسا، والطموحة
 .اوفي تبديد فعاليتي

 
قرار المحكمة الدولية في  :عمى سبيل المثال ال الحصر، مظاىر التحوالت الالفتة في العالموتطرق الى 

تحاشي ، ناىض لمعنصريةممؤتمر ديربن الدولي ال، ضد جدار الفصل العنصري 2004ي عام االى
، بتيمة ارتكاب جرائم حرب االعتقالالجنراالت االسرائيميين السفر الى العديد من البمدان االوروبية خوفا من 
الحممة المتصاعدة في الجامعات ، تقارير منظمات دولية وغربية من ابرزىا تقرير القاضي غولدستون

لمقاطعة  عد مجزرة اسطول الحريةب حممة في اوروبا، االوروبية واالميركية لمقاطعة الجامعات االسرائيمية
حة تزوير جوازات سفر اوروبية في قضية اغتيال المقاوم فضي، الكتاب االسرائيميين والسينما االسرائيمية

مشاركة العشرات من المواطنين االوروبيين واالميركيين واالسرائيميين ، الفمسطيني محمود المبحوح في دبي
المواطنين الفمسطينيين في المظاىرات ضد الجدار ومصادرة االراضي وىدم البيوت في الضفة الغربية بما 

حياز اكثرية من طالب الجامعات في اوروبا واميركا وبينيم الطالب الييود الى الحق انو  فييا القدس
 .الفمسطيني وشجب العنف االسرائيمي

 
 



 54معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب ال
0707،األولكانون70،الثالثاء  

P
ag

e1
3

 

 
قمقا متزايدا في االوساط الحاكمة اثار  ضد الجرائم االسرائيمية ىذا التحول الممموس في العالم واعتبر سويد أن

كما اشاع الخوف بصورة خاصة من ان تعتبر اسرائيل دولة مارقة ، ولدى الراي العام في اسرائيل االسرائيمية
 .وخارجة عن القوانين الدولية

 
كن المحافظة عمى ىذا التوجو العالمي وتطويره؟  معتبرا أن بالعمل المدروس وطرح تساؤالت حول كيف يم

ستدرج الييود ككل والمنظم وبالتخطيط والمثابرة وبالحرص عمى تجنب الخطأ كاستخدام أساليب عنصرية ت
الى الصراع بدال من التركيز عمى الصييونية، أو استخدام السالح في موضع يعود بالضرر الصافي، ويكمل 
متسائال كيف يمكن المحافظة عمى ىذا التوجو العالمي وانضاج مفاعيمو من خالل المقاومة الشعبية لالحتالل 

ة واألميركية واآلسيوية الى المشاركة في مواجية االحتالل واجتذاب مئات الشبان والفتيات من البالد األوروبي
 .والتعرف الى أساليبو وشراستو وقمعو وعنصريتو، جنبا الى جنب مع الشبان والفتيات الفمسطينيين

 
وقبل ىذا كمو استعادة وحدة نضال الشعب الفمسطيني، وازالة ىذا العار الذي وصم كفاح شعب : وأضاف

، وتسجن وتعذب الجريمة التي تسفك الدماء الفمسطينية عمى الطريقة االسرائيمية  عمى مدى قرن ونيف، ىذه
االخوة عمى الطريقة االسرائيمية، في غزة والضفة عمى السواء، معرجا الى موضوع فصل الضفة والقطاع عن 

لشمل بعضيما ما أدى الى تراجع في الكفاح الوطني الفمسطيني، وىذا االنقسام ىو المسؤول عن حالة ا
السائدة، وعن المفاوضات العقيمة التي تتيح ألكثر الحكومات االسرائيمية سوءا أن تمعن في تحقيق المكاسب 

 .الصييونية عمى حساب حقوق الشعب الفمسطيني وقضيتو العادلة
 

 من العبث ان نتوقع أي تقدم في ىذا المسار الطويل لبموغ الحقوق وتحقيق النصر بدون توحيد: وختم بالقول
نضال الشعب الفمسطيني في الداخل والخارج والعودة الى روح حركة التحرير الوطني ومنظمة التحرير ونبذ 

العميا ىي اليدف وىي القضية التي ال تعمو  الفردية واعتبار المصمحة الوطنيةاالنانيات والمصالح الفئوية و 
 .قضية لفرد أو فئة أو حزبعمييا وال توازييا اية 
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سعوديةةأمسيةشعري

جاسم بن محمد . أشجان محمد ىندي، أ. د أمسية شعرية لمشاعرين السعوديين الممحقية السعوديةنظمت 
تقدم الحضور سفير في بيال و  54، ضمن نشاطات معرض بيروت العربي والدولي لمكتاب الالصحيح

بل أحمد الحريري، الفنانون لبنان عمي عواض العسيري، وامين عام تيار المستقالسعودية في   المممكة العربية
 .وديع الصافي وميشمين خميفة وعضو اتحاد الناشرين الشيخ فضل مخدر وحشد من الميتمين

 

 
 

قدم األمسية الممحق الثقافي في الممحقية الثقافية منير القرني الذي رحب بمشاركة شاعرين رائدين يعتبران من 
نيم ارباب العاطفة الجياشة والوجدان وسحر القموب، وعرف اسمى رواد الكممة في المجتمع السعودي، معتبرا أ

في قسم المغة العربية وآدابيا بجامعة الممك عبد العزيز  ةمساعدال ةستاذبكل من الشاعرة اشجان ىندي األ
، وجاسم بن محمد أسيمت كثيرًا في بروز شعر المرأة في السعوديةلتي الشاعرات ا احدى، التي تعد بجدة
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العضو الجمعية السعودية  ،في شركة ارامكو السعودية لمنفطميندس ميكانيكي ر االحسائي والالصحيح، الشاع
 .لمثقافة والفنون

 
بعدىا القى الشاعران عدد من قصائدىما القديمة والحديثة وفي الختام قدمت ليم دروع تقديمية من الممحقية 

 .سعوديةال
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التو من سمسة يمي فيما الكتااقيع معرض الشهدها الدولي العربي ا45ب يومه ثالثاءال)رابعلفي

 تجدونربطاالصور–(0707\00\0

  دار العمم لمماليين، توقيع كتاب وقراءة، منى فميفل -
 غابي لطيف، بصمات عمى اليواء، دار الجديد -
 جمعية السبيل، العمة زيتون وشجرة الزيتون، فاطمة شرف الدين -
 يل جمعية السب، ساعة القصة ،غوى عالم -
 الفرات لمنشر والتوزيع، اخرى تحيوا ،ايمان حميدان -
 دار الرمك، يةنالمراة إنسان من الدرجة الثا ،االديبة حنان صالح -
 دار الفارابي ، إبميس في الجنة ،محمود عثمان -
 دار الفارابي، حوارات في التداخل الديني والسياسي ،راتب الحوراني -
 دار الساقي، لغات المغة ،ىنرى زغيب -
الط ورفيق الحريري ، رجال من الطريق الى الوطن ربع قرن برفقة كمال جنب ،زير محسن دلولالو  -

 الدار العربية لمعموم ناشرون، رجل
 دار الرمك، وداعًا قمبي ،الشاعرة اليام حسن -
 ىنادي دية، سمسمة اقرأ بالعربية، دار اصالة لمنشر والتوزيع -
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لقطاتمنالمعرض
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 0707:كانوناألول8الموافقفيهربعاءينشاطاتوبرنامجتواقيعيوماألفيمايم

الحقوق االقتصادية واالجتماعية : ندوة 0066-0066
 واقع ومرتجى: والثقافية لمفمسطينيين في لبنان

 ساري حنفي،. أ جابر سميمان، د

 وفاء اليسير. أ:تقديم

تنظميا دار الرمك امسية شعرية 00:6-0066 سفر . اصايل نجد، أ.البتول الدباغ، أ. أ 
جولييت . نبيل معوض، أ. أ الدوسري،
 انطونيوس

 
 

التواقيع
 

 جوعٍح السثٍل  ساهً هىسى  ساعح القصح  4:00

 الفراخ للٌشر والتىزٌع  طه غذار  قراءج فً دستىر سعادج وتعذٌالته  5:00

 دار الفاراتً  فؤاد خلٍل  الراهٌٍح ، التارٌخ ، الٌسق : قذي الواركسٍح فً الثحث الٌ 7:00-5:00

 الذار العرتٍح للعلىم ًاشروى  استار هٌى الشرقً تٍن  (رواٌح)، هراٌا اتلٍس ( وجذاًٍاخ )حروف هي ًىر  10:00-5:00

 دار الساقً  الشاعر عثاس تٍضىى  هراٌا فراًكٌشتاٌي  8:00-6:00

 هكتثح اًطىاى  ام حرب هالعة هٍ االرض الورأج  8:00-6:00

 رٌاض الرٌس للكتة والٌشر  أساهح الخالذي /  هٌٍر شواعح   هي هن العرب _ ضحاٌا الجهل  9:00-6:00

 دار الفاراتً  الشاعر روقاى عثذ الصوذ  راكرج الغٍاب  9:00-7:00

 جٌاح الٌادي الثقافً العرتً  أحوذ غرتح  دٌىاى الٍكً سٍذتً  9:00-7:00

 


