
1 
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 نبذة عامة: الا أو

ق ، وتشمل الثقافة طراة االجتماعية التي تسود المجتمعتهتم الثقافة بمجموعة المعارف والقيم وبأنماط الحي

لذلك فإنها تسهم في صياغة النظام االجتماعي  ،دابالحياة والتراث الحضاري والمدني إلى جانب الفنون واآل

وتوجيهه نحو  المختلفة والمتنوعةواالنفتاح على ثقافات وحضارات الشعوب  وتنمية األفكار لدى المجتمع

ي تية وهاآلمن الفنون  كلا  ةالفنون السبع ملوتش. وتكوين الشخصية الفردية صياغة الهوية الحضارية

 .، الرقص والسينما، النحت، الشعرمالرس ،الموسيقى ،العمارة

يطال  الزماا  يرتبط بقلة من الممارسين بل اضحت في تعريفاتها الحديثة فعلا  نخبوياا  لم تعد الثقافة فعلا 

بالحريات الفردية والعامة والتي تندرج في اطار حرية  وثيقاا  ويسهم في التنمية ويرتبط ارتباطاا  الجماهير

 . ي والتعبيرأالر

بد من ان تتعدد  كان ال ،ترتبط بالحياة والفكرايا الثقافة والفنون من شأنها ان تسهم في التنمية وقض نوأل

ضرورة تنوع وإستقللية  عن فضلا . واالدوار التي يجب ان تقوم بها في حياتناومظاهرها فعالياتها 

التي تتطلب االهتمام بها  من هنا كانت قضايا الثقافة من القضايا البارزة .شؤونهاتعنى بالمؤسسات التي 

 .ومحاولة التعامل معها بوعي ورؤية عميقة

نجاز العديد من المشاريع المتعلقة ع الثقافة والفنون وتبذل اهتماماا خاصاا إلفي قطا اساسياا  تلعب الدول دوراا 

كما . انتشارها بهذا القطاع مثل إنشاء المراكز الثقافية والمتاحف وإقامة العديد من المكتبات العامة وتوسيع

تهتم الدولة بالحفاظ على المدن التاريخية واآلثار والمخطوطات وترميم القلع والحصون والقصور وجمع 

المتمثل في اآلثار والمخطوطات والمواقع األثرية، هذا إلى جانب  وتوثيق وحماية الموروث الحضاري

وية باعتبارها واجهه ثقافية وحضارية، ودعم االهتمام بالحرف التقليدية واألزياء الشعبية والصناعات اليد

ومجاالته وتوجيه القطاع الخاص  المنظمات غير الحكومية الثقافية وتشجيع العمل اإلبداعي بمختلف أنواعه

والفنية، وتدريب وتأهيل العاملين في مجاالت الثقافة، والتوسع في إنشاء  على االستثمار في المجاالت الثقافية

ة وخاصة المكتبات العامة والمسارح ودور السينما وقاعات المعارض وتشجيع فرق الفنون المؤسسات الثقافي

 .لكلوروالشعبية والف
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الحكومة فومستقرة،  فاعلةدور الحكومات في دعم الفن والثقافة بطريقة  حول المفاهيم السائدةتعددت 

ة، ن بتدخل الحكومة في الفن والثقافاألميركية التي ال تملك وزارة للثقافة بفعل أن األميركيين ال يؤمنو

عن ذلك أسسوا بنية تحتية متينة لدعم الفن، من خلل تخصيص نسبة معينة من الضرائب التي  وعوضاا 

يدفعها الشعب لدعم الفن والثقافة، فيختار الفرد بنفسه التصرف بتلك األموال المأخوذة من ضرائبه، ووضعها 

لترا وهولندا، يتم كوفي إن. تكون الثقافة مدعومة من الشعب نفسه لدعم المؤسسات التي يهتم بها، وبذلك

إصدار مرسوم ملكي يعطي نسبة معينة من أموال الدولة لدعم الثقافة، فل يوجد حتى ضرورة للنقاش أو 

ء البنى التحتية المتينة إلحيا ين ال تملك غالبية الدول العربيةفي ح. للمطالبة بدعم الثقافة ألن األمر تلقائي

وزارة للثقافة تتعامل مع الثقافة والفنون من باب الوصاية  خصصتوانما الثقافة والفن في المجتمعات، 

المجتمع  واالداب وعاداتمقتضيات المصلحة العامة وجهة نظر السلطة مع  بما ال يتعارض معوالتوجيه 

 .واالمن القومي هيبة الحكموتقاليده والدين و

ارة الثقافة مهمة واألموال المخصصة لها معادلة لألموال المصروفة على أي أما في فرنسا وألمانيا، فوز

  .وزارات أخرى، وهذا ما يدّل على األهداف السياسية للدعم واألعمال الثقافية التي تقوم بها الدولة

افة، ولكن الدور االساسي الذي يمكن ان تلعبه الدولة في قضايا الفن والثق نان نثمّ من خلل هذه المقدمة يمكن 

والمشاريع الخاصة المستقلة التي تلعب  ةالفرديوالمبادرة يحل مكان االبداع يختزل او هذا الدور ال يمكن ان 

 .جتماعتنا وتتفاعل معهعيشه ممتجددا ت حياتياا  يومياا  فعلا في جعل الفن والثقافة  اساسياا  دوراا 

 

 لماذا هذه الدراسة؟

اللبناني بوجوهه والفني عن طبيعة الحراك الثقافي في التعبير  اساسياا  ال شك ان وسائل االعلم تلعب دوراا 

من هذا . تاريخه الطويل والتحوالت التي تطرأ عليه عبرهذا الحراك هتمام تواكب با وان، المتنّوعة

المنطلق تطرح الدراسة الراهنة أسئلة مرتبطة باالعلم ومساهمته في تغطية القضايا الثقافية والفنية، من 

زاوية نشرات االخبار المسائية واهميتها في مخاطبة الجمهور المترقب لألحداث بمختلف وجوهها السياسية 

هذه االشكاليات المرتبطة بالتغطية االخبارية تتمحور حول . واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والفنية

 :اآلتيةاالسئلة 

هل تتعامل  لمثارة؟ االى جانب القضايا االخرى  والفنونللثقافة تفرد نشرات االخبار التلفزيونية مساحة هل 

 سياق النشرة ام هي اخبار منوعات وترفيه؟كخبر رئيسي في وسائل االعلم مع قضايا الثقافة والفنون 
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من  اا لتغطيات المحلية حيّزلوسائل االعلم؟ وهل تحظى ا ما هي المواضيع الثقافية والفنية االكثر جذباا 

على النشاط الثقافي والفني من المؤسسات الرسمية علم مقابل االخبار الدولية؟ هل تهيمن اهتمام وسائل اال

 ك دور وهامش للمبادرة الفردية والمؤسسات الخاصة؟ لل التغطية االعلمية ام هناخ

 :منهجية الدراسة

ا المؤثرة في حياتنا ي العام وتناول القضاياالخبارية في صناعة الرأزيونية لأهمية التغطية التفالى  انظر

موضوع المادة  لتشكل المسائيةالتلفزيونية  نشرات االخبار، وقع االختيار في هذه الدراسة على اليومية

والتي تشكل  التقارير والتحقيقات الصحافية المعدة سلفاا ف. الدراسةلهذه  االعلمية موضوع البحث والتحليل

علمات  تشكل ،االحداث ومواضيع الساعة التي تهمهمخلصة ليوميات اللبنانيين عن ابرز المواقف و

وقد شملت المدونة  .ثير في تنمية االتجاهات التي تطبع حياتنا اليوميةفارقة في تشكيل الرأي العام والتأ

، تلفزيون لبنان، "المنار"، "الجديد"، "المستقبل"نشرات االخبار المسائية لسبع محطات تلفزيونية هي 

OTV ،MTV  وLBCI 0212 تشرين االول 02حتى  1فترة زمنية تمتد من ل. 

ة االساسية للتغطيات ترتكز المنهجية على قياس وتحليل مجموعة من العناصر والمؤشرات الكميّ 

وتحديد اولوية  للمواضيع الثقافية والفنيةمثل قياس المساحات المخصصة من مجموع النشرات  ،االخبارية

شكل في تتعلق كما تعتمد المنهجية على عناصر تحليلية . االخباريةة في االجندة االعلمي القضاياهذا 

ي العام أامام الر ج لهاوقضايا الثقافة والفن التي يروّ التغطيات والمواضيع التفصيلية للتقارير االخبارية 

 هاونطاق ت ومدى تنوعهااعلياوتحديد الجهة الداعمة والراعية او الممولة لمثل هذه النشاطات او الف

كما تهدف المنهجية الى تحديد دور المرأة كشريكة . والمناسبة التي شكلت حافزا واطارا للتغطية الجغرافي

جية هوتهدف المن .ي العامأالحراك الثقاقي والفني ومدى قدرتها للوصول الى االعلم والتأثير في الرفي 

 .زت وتنوع وجهات النظر المختلفةالرسائل االعلمية التي برنوعي للتغطيات من خلل الى تحليل  ايضاا 

 

 مؤشرات التغطية االعالمية لقضايا الفن والثقافة في نشرات االخبار المسائية المرصودة: ثانيا

 (5102تشرين االول  51 –0) 
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 1صدت في سبع محطات تلفزيونية من عدد التقارير التي ر   ادناه انّ  (1)رقم الن من خلل الجدول يتبيّ  -أ

 6تقارير، كتب  6نحت : اآلتية توزعت على المواضيع اا تقرير 02، بلغ 0212االول  تشرين 02حتى 

تقارير، والفلكلور، العمارة والرقص تقرير  0تقارير، فنون مجتمعة  2تقارير، سينما  2تقارير، موسيقى 

النحت في التغطيات بين قضايا الموسيقى والكتابة و يتبين بوضوح ان هناك تفاوتاا .  موضوعواحد لكل 

 .والسينما من جهة وبين التغطيات االخبارية المتعلقة بالرقص والعمارة والرسم

 

 

 

 

ما  ،فيها تقارير اخبارية لقضايا الفن والثقافة تالتي رصدو ،02بلغ مجموع بث نشرات االخبار الـ -ب

 ن ضمنهام وبلغ مجموع بث تغطيات الفن والثقافة. ساعة بث 00ثانية اي ما يعادل  72008مجموعه 

 (0رقم الجدول الراجع ) .دقيقة بث 71من مجموع البث العام وما يعادل % 0ثانية اي ما نسبته  0781
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ادناه مجموعة من االرقام التي تعكس نسبة التوقيت التي حازه كل موضوع من  0رقم الالجدول  يظهر -ج

يت الذي خصص لمجمل التغطيات وهذه النسب بينت ان مجموع التوق. مواضيع الفن والثقافة المرصودة

 حّل ثانيا لناحية عدد التقاريران موضوع الموسيقى الذي دقيقة بث و 71ثانية اي ما يعادل  0781بلغ 

من مجموع توقيت ( ثانية 800% )00، حصد اكبر نسبة من توقيت التغطية والتي بلغت (خمسة تقارير)

 (.ثانية 0781)البث المخصص لقضايا الفن والثقافة 
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نوع التغطيات االخبارية التلفزيونية لقضايا الثقافة والفن هي ادناه، ان  7رقم اليتبين من الجدول  -د

وبلغت نسبة التحقيقات الصحافية وغيرها من اشكال التغطية . بمجموعها العام تقارير اخبارية عادية

 %. كالمقابلت مثل نسبة صفر
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وبغض النظر عن انعكاس هذه الرعاية . فية والفنية بين دولة واخرىيختلف مفهوم رعاية االعمال الثقا -هـ 

يبقى ان مشهد التنوع في رعاية ودعم هذه االعمال يشكل عامل على مضمون واستقللية هذه االعمال 

ة دناه يتبين ان التغطيات االخبارية التلفزيونية لقضايا الثقافأ 2 رقمالوبالعودة الى الجدول . ايجابيا بشكل عام

للجهة االكثر رعاية  جهات راعية مختلفة نوردها وفقاا  يوالفنون بأشكالها المختلفة االعلمية تناولت ثمان

المؤسسات الخاصة والمبادرات الفردية المستقلة من ثم المجتمع المدني، المؤسسات : كاآلتيالى االقل وهي 

 .  الحكومية، المجتمع المحلي والبلديات

 

 

الخبار التلفزيونية في قضايا الفن والثقافة والوطنية هو ضرورة من شأنها االسهام في إهتمام نشرات ا -و

ت وابقاء اعلياهم تلك االعمال والفأعبر تشجيع المبادرات المختلفة واالضاءة على  ،تحقيق المصلحة العامة

من مؤشرات  ومؤشراا التي تشكل جزءا من الهوية الوطنية  الجمهور مطلعا على حركة الفن والثقافة الوطنية
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ان االعمال الثقافية والفنية بشكل عام في عصرنا الحديث، لها وجه  ،ذلكفي موازاة . التنمية واالزدهار

.عالمي وهي تشكل لغة للتقارب والتعارف والتفاعل والمعرفة في عصر العولمة واالبداع العالمي  

اولت الشأن الثقافي والفني الوطني اولوية بنسبة  ان نشرات االخبار التلفزيونية أدناه 6رقم الويظهر الجدول 

.خبار االقليميةلأل% 8لألخبار العالمية و% 08ابل مق% 68  

 

 

 

 وليات االجندات التلفزيونية االخباريةأ ليست منالقضايا الثقافية والفنية ان ادناه  7رقم الالجدول  يظهر -ز

. لة عدم االستقرار السياسي التي يعيشها لبنان منذ عقودهذه المؤشرات لها اسبابها الكامنة في حا. المرصودة

قليمية المحيطة بلبنان كلها والظروف اال وتعثر انتظام عمل المؤسسات العامةوالطائفي فالتوتر السياسي 

للقاعدة االعلمية العامة التي  المعيشي اولوية اخبارية تطبيقاا  -االمني واالجتماعي  -تجعل الحدث السياسي 

التفزيونية في نشرات االخبار  هذه االحداث التي تحل اوالا . ان يتصدر الحدث االهم نشرات االخبارتوجب 

بدأت وسائل االعلم . هي سلبية في غالبيتها لما تحمله معها من صور عنف ومآسي ومشاكل ونزاعات

لى استحداث فقرة ا MTVتحسس ضرورة التعامل بإيجابية مع االخبار التي تقدمها، وقد بادرت نشرة قناة 

عن قضية  اخبارياا  ، تتضمن تقريراا "بالرغم من كل شي"نشرة االخبار اطلقت عليها اسم  مستهلّ خبارية في إ
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ضمن هذه الفقرة شرة نفي بداية التقريرين اولين بثا رصد وتم  ،، مبادرة او قصص نجاح في المجتمعايجابية

 .كما يظهر الجدول ادناه صدوتناوال قضايا ثقافية وفنية وطنية خلل فترة الر

 

 

 

 

وتستقطب المدن الرئيسية الساحلية  ية بشكل رئيسي في بيروت وضواحيها،تتركز وسائل االعلم اللبنان -ح

هذا االمر ينعكس على التغطية االخبارية لوسائل االعلم التي تجنح . الثقاقية والمعارض نشاطاتغالبية ال

ويظهر . االكثر مرئية والتي تحظى بتسويق ذاتي واستقطاب جماهيري اوسعلتغطية االحداث الثقافية والفنية 

المدن  في% 72ادناه ان التغطيات التلفزيونية االخبارية لقضايا الفن والثقافة تركزت بنسبة  7رقم الالجدول 

من % في ضواحي هذه المدن فيما كانت حصة المناطق النائية والريفية صفر% 12اللبنانية الرئيسية، و

 .التغطية
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ادناه ان الحدث الثقافي  0رقم اليظهر الجدول ومنطلقات التغطية االخبارية لقضايا الفن والثقافة  تعددت  -ط

ب بشكل طبيعي الى الحدث ذع االخباري لنشرة االخبار ينج، فالطاب%70والفني يحظى بأولية التغطية بنسبة 

 .وهذا المؤشر يعكس دينامية الحراك الثقافي والفني وخروجه من االنماط التقليدية الجامدة. بمضامينه المختلفة

، اما االعمال التي %02من التغطية والمناسبات المحلية % 00فيما نالت المعارض الفنية والثقافية نسبة 

 %. 10نالت في اطار التأليف والكتابة ف رجتند
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جعل التغطية اقرب الى تان  انهبواسطة مراسل صحافي من شأ ان تغطية االحداث والنشاطات ميدانياا  -ي

فيتحول الصحافي المراسل الى شريك في . وانفعالية والمواقف اكثر احساساا  المشاهد والصورة اكثر وضوحاا 

 . صناعة الحدث الثقافي والفني

بتغطية ميدانية بواسطة  حظيت وطنياا  تقريراا  02تقارير من اصل  0ادناه ان  12رقم الويتبين من الجدول 

 .بواسطة محرري نشرات االخباروطنيا جرى اعدادها  تقريراا  11مراسل صحافي، مقابل 
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الفن والثقافة، ما  ، والتي رصد فيها تقارير اخبارية لقضايا02بلغ مجموع بث نشرات االخبار الـ -ك

من مجموع % 0ثانية اي ما نسبته  0781من ضمنها ساعة بث  00ثانية اي ما يعادل  72008مجموعه 

توزعت بين نشرات االخبار التلفزيونية لقضايا الفن والثقافة  دقيقة بث 71البث العام أو ما يعادل 

 :كاآلتيالمرصودة 

FUTURE LBCI ALJADEED MTV OTV TL 

القنوات 

 تلفزيونيةال

 المرصودة

17071 16022 12272 10010 17016 0277 
مجموع الث 

 العام بالثانية

2848 2700 3360 2745 2602 1524 

مجموع بث 

قضايا الفن 

 والثقافة

3% 2% 7% 3% 3% 1% 

نسبة تغطيات 

الفن والثقافة من 

 المجموع العام
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ثانية بث من  287ة في قضايا الفن والثقافة بلغت نسبة ظهور االشخاص موضوع التغطيات االخباري -م

ثانية  017بلغت نسبة ظهور المرأة المباشر و. المرصودة 02مجموع التقارير الـتمثل ثانية  0781مجموع 

 . ظهور مباشر للرجال%(  76)ثانية  067مقابل %( 27)
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 06 على ية والثقافيةفي القضايا الفن وظائف وادوار االشخاص موضع التغطيات االخبارية تتوزع -ن

وحّل الجمهور المستطلع في الطليعة لناحية الظهور االعلمي بنسبة . ظهرت من خلل التغطياتشخصية 

نسبة ظهور االشخاص موضوع القصة من فنانين ومبدعين وكتاب ومخرجين  ا، ام(اا شخص 17% )00بلغت 

: صيات بأدوار ووظائف مختلفة منهاالشخ ةي، فميا توزع الظهور االعلمي لبق(اشخاص 12% )07بلغت ف

، فيما سجل (شخصان لكل منها)، حكومات اجنبية، مجتمع محلي ومجتمع مدني (اشخاص 7)لقطاع الخاص ا

 .ور شخص واحد لكل من مجتمع االعمال واالقتصاد وموظفي الحكومةهظ
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 :الخالصاتابرز : ثالثاا 

وشملت نشرات االخبار المسائية لسبع محطات  0212تشرين االول  02حتى  1امتدت فترة الرصد من  -

 . LBCIو  OTV ،MTV، تلفزيون لبنان، "المنار"، "الجديد"، "المستقبل"هي تلفزيونية 

 6نحت : ةآلتيتوزعت على المواضيع ا تقريراا  02ة لقضايا الفن والثقافة بلغ عدد التقارير االخباري -

لكلور، العمارة وتقارير، والف 0تقارير، فنون مجتمعة  2ما تقارير، سين 2تقارير، موسيقى  6تقارير، كتب 

 .  والرقص تقرير واحد لكل موضوع

، والتي رصد فيها تقارير اخبارية لقضايا الفن والثقافة، ما مجموعه 02بلغ مجموع بث نشرات االخبار الـ -

ثانية  0781ن ضمنها وبلغ مجموع بث تغطيات الفن والثقافة م. ساعة بث 00ثانية اي ما يعادل  72008

 .دقيقة بث 71من مجموع البث العام وما يعادل % 0اي ما نسبته 
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تقرير  02خمسة تقارير من اصل )تبين ان موضوع الموسيقى الذي حّل ثانيا لناحية عدد التقارير  -

من مجموع توقيت البث ( ثانية 800% )00، حصد اكبر نسبة من توقيت التغطية والتي بلغت (مرصود

 (.ثانية 0781)صص لقضايا الفن والثقافة المخ

اظهرت النتائج ان مجموع التغطيات االخبارية التلفزيونية لقضايا الثقافة والفن هي تقارير اخبارية  -

 %. فيما بلغت نسبة التحقيقات الصحافية وغيرها من اشكال التغطية كالمقابلت مثل نسبة صفر. عادية

وان غالبية  يات االجندات التلفزيونية االخباريةوولأ ليست منافية والفنية القضايا الثقان بينت النتائج  -

بثا في بداية النشرة  قط تقريران اوليانرصد فالتقارير المرصودة بثت في النصف الثاني من النشرات، فيما 

 .وتناوال قضايا ثقافية وفنية على الصعيد الوطني

 

% 08ابل من نشرات االخبار التلفزيونية المرصودة مق% 68نسبة حّل الشأن الثقافي والفني الوطني اوال ب -

 .خبار االقليميةلأل% 8لألخبار العالمية و

 

في المدن اللبنانية الرئيسية، % 72تركزت التغطيات التلفزيونية االخبارية لقضايا الفن والثقافة بنسبة  -

 .من التغطية% فية صفرفي ضواحي هذه المدن فيما كانت حصة المناطق النائية والري% 12و

 

وبلغ عددها  التغطيات االخبارية التلفزيونية، تنوعت الجهات الراعية لقضايا الثقافة والفنون التي طالتها -

المؤسسات الخاصة : كاآلتيثماني جهات راعية مختلفة نوردها وفقا للجهة االكثر رعاية الى االقل وهي 

 .  ع المدني، المؤسسات الحكومية، المجتمع المحلي والبلدياتوالمبادرات الفردية المستقلة من ثم المجتم

، %70الحدث الثقافي والفني بأولية بنسبة  خبارية لقضايا الفن والثقافة فحظيتعددت منطلقات التغطية اال -

، اما االعمال التي %02من التغطية ونالت المناسبات المحلية % 00تلته المعارض الفنية والثقافية بنسبة 

 %. 10نالت رج في اطار التأليف والكتابة فتند

 0بلغ عدد التقارير المتعلقة بتغطية االحداث والنشاطات الثقافية والفنية ميدانيا بواسطة مراسل صحافي،  -

بواسطة محرري نشرات  تقريرا وطنيا جرى اعدادها 11ن ان تقريرا وطنيا، في حي 02تقارير من اصل 

 .االخبار
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مقابل %( 27)ثانية  017مرأة المباشر في التغطيات االخبارية لقضايا الفن والثقافة بلغت نسبة ظهور ال -

 . ظهور مباشر للرجال%(  76)ثانية  067

 06 على في القضايا الفنية والثقافية وظائف وادوار االشخاص موضع التغطيات االخبارية تعتوز -

، االشخاص موضوع القصة ( اا شخص 17) جمهور المستطلع : كاآلتيظهرت من خلل التغطيات شخصية 

، حكومات اجنبية، (اشخاص 7)، القطاع الخاص (اشخاص 12)من فنانين ومبدعين وكتاب ومخرجين 

ور شخص واحد لكل من مجتمع االعمال ه، فيما سجل ظ(شخصان لكل منها)مجتمع محلي ومجتمع مدني 

 .واالقتصاد وموظفي الحكومة

 

 من بداية شهر تشرين االول اا يوم 51ية والثقافية لمدة سلسلة من االحداث الفن: رابعاا 

للفنان نقوال   "مش هيك الرجال بيبقى"طلق اغنية إل المجلس النسائي اللبناني احتفاالا نظم : تشرين االول 0 -

قصة عن  للمؤلفة مايا إلياس نصار "Natale Femme" توقيع كتاب/ د النساءضسعادة نخلة عن العنف 

عكس  "جمعية بيروت آرت ورلد"انطلق معرض رسم فني ثقافي عالمي تنظيم / ع بيروتامرأة في شوار

 ".ملون باالسود واألبيض"معرض لوحات للفنانة التشكيلية نهاد يونس / ثقافة السلم

احتفال لسفارة / للتحف الفنيةHome Magazine at the museum ه مجلة تظمنحدث  :تشرين االول 5 -

تحدث عن التراث اللبناني، وقد أنجزته بالتعاون مع ي" قصر شهاب"لمناسبة إصدار كتاب إسبانيا في لبنان 

  .جمعية حماية اإلرث اللبناني

 .تدشين النصب التذكاري لألديب فؤاد سليمان :تشرين االول 3 -

تكريم الصحافي واصف عواضة في النبطية بدعوة من مركز كامل يوسف جابر الثقافي  :تشرين االول 4 -

 .عن يوم تحرير الجنوب "ليس كمثله يوم"االجتماعي لمناسبة صدور كتابه 

نقابة الحرفيين الفنيين في  احتفلت/  "من خيرات بلدنا للمونة والحرفيات"افتتاح معرض  :تشرين االول 2 -

ح معرض افتتا/ فنان حرفي 122بتخرج  ة الصناعية واتحاد الغرف العربيةلبنان ومنظمة األمم المتحدة للتنمي

لقاء عن دور صاالت العرض في نهضة الفن /  "والدة"رسم للفن التشكيلي للفنانة دالل ترحيني بعنوان 
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تعاون مع بيبلوس بال -ه بلدية جبيل تمنظحفل اوبرالي / االميركية -التشكيلي اللبناني في الجامعة اللبنانية 

  .المركز الثقافي اإليطال

مؤتمر التراث في حياتنا في / لمؤلفه محمد حسين بزي  "مرايا الشمس"ان حفل توقيع ديو: تشرين االول 6 -

 .فرع طرابلس حول التراث اللبناني من شعر وغناء وتاريخ وسينما -جامعة بيروت العربية 

 .فيلماا  01بمشاركة   لمهرجان بيروت الدولي للسينما 12افتتاح الدورة : تشرين االول 8 -

 Archmarathon Award  رجان اتحاد المهندسين اللبنانيين، جائزة العمارةافتتاح مه: تشرين االول 7 -

الرابعة، قبل انطلق معرض الكتاب " خيار غونكور"االعلن عن جائزة / للدول العربية والمتوسطية 

 الفني مؤتمر صحافي للجنة اعضاء مهرجان فيلم بيروت/ الفرنكوفوني بدعوة من المعهد الفرنسي في لبنان

BAFF/ حفل توقيع كتاب/  احتفال بمناسبة اعادة افتتاح متحف نقوال ابراهيم سرسق "Full Moon 

Guru" مستوحى من تجربة شخصية عن الحياة والموت لعوني عبد الرحيم. 

دائرة  -، بالتعاون مع مدينة جنيف "أيام العلوم"انطلق نشاط ايام العلوم بدعوة من لجنة  :تشرين االول 9 -

اش فيلم عرض ونق/ رياضة، السفارة السويسرية في لبنان عن تنمية المهارات العلمية لليافعينالثقافة وال

نظم / م الدولي إللغاء عقوبة اإلعداممناسبة اليولتوف كيشلوفسكي، لمخرج كريسل" تللن تق: الوصية الخامسة"

حفل االوركسترا / الثقافية اللبنانية  بالتعاون مع الهيئات اا ثقافي نشاطاا جسرة الثقافي االجتماعي القطري، نادي ال

 .بلوماسية بين لبنان والمكسيكيعلى اقامة العلقات الد عاماا  82الفلهارمونية اللبنانية بذكرى مرور 

 السويسرية عرضاا " ترفيلي"خلله فرقة  قدمت "بيروت لعروض الشارع"مهرجان : تشرين االول 01 -

 .، مستوحى من فن إعادة التدوير"مخلوق"ريفلي بعنوان بقيادة الراقص السويسري جوزيف ت راقصاا 

ف زيدان بدعوة من مركز الدراسات جوز ألقاهامحاضرة عن المسرح في العالم العربي  :تشرين االول 05 -

مؤسسة "حفل موسيقي لعازف البيانو الفنان السويسري ريتو ريخنباخ بدعوة من / العربية والشرق أوسطية

دعم المدارس "في برنامجها " ممكن"لبيروت من اجل دعم جمعية  غنّت لفنانة فايا يونانا" / الثقافية الصفدي

 ."الرسمية

المبتدئين في "حفل  أعلمن فيه عن ميشال فرعون مؤتمر صحافي لوزير السياحة :تشرين االول 03 -

لمديرية العامة عن ا الصادرة "شؤون ثقافية"مجلة  أطلقت فيهمؤتمر صحافي / ، مع ريجينا فنيانوس"الرقص
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الذي استشهد  1915 -1884 محاضرة عن الكاتب والشاعر األرمني الكبير تانيال فاروجان/ للشؤون الثقافية 

بدعوة من المركز الثقافي اللبناني  ريتو ريخنباخ،للفنان أمسية عزف على البيانو / خلل االبادة االرمنية 

 .األلماني

أمسيات  استضافت/  "مهرجان بيروت الدولي للسينما"امسة عشرة من اختتام الدورة الخ :تشرين االول 02 -

  .بيروت الثقافية الشاعرة رنيم ضاهر والشاعر أسامة محسن

لزيارة القديس بابا  17لمناسبة السنة  ،"طريق الرجاء: سنة 17"افتتاح معرض الصور : تشرين االول 01 -

  .اصيد –زة عبود، في قاعة الملتقى ملقاء مع الشاعر ح/ يوحنا بولس الثاني الى لبنان 

عن احداث عاشوراء، بدعوة من بلدية " ظلل"مرسم ابداع العاشورائي المفتوح تنظيم  :تشرين االول 00 -

 ."ابداع"برج البراجنة وجمعية 

ويتحدث عن تجارب تحدي لذوي االصابات " عبور"-La Traversée حفل توقيع كتاب :تشرين االول 09 -

عاما على غياب الموسيقار  72مهرجان بمناسبة مرور / زينة قاسم " رودز فور اليف"يسة جمعية لغة لرئاالب

 .، على مسرح بابل"وجوه"حفل افتتاح مسرحية /  فريد االطرش، بدعوة من لجنة تكريم رواد الشرق

التجار عريجي والسفير االيطالي حول موضوع الوزير الثقافة ريمون مؤتمر صحافي : تشرين االول 51 -

مرحلة جديدة من برنامجه  طلقإل مؤتمر للمجلس الثقافي البريطان /غير المشروع بالممتلكات الثقافية 

التنوع "حفل توزيع جوائز المسابقة الوطنية حول / لتحسين االداء العلمي للمدارس  "ربط الصفوف"العالمي 

حفل توقيع المجموعة الشعرية الثالثة للشاعرة عل " / رسالة لبنان الى العالم: الثقافي من أجل الحوار والتنمية

 - 0227)زيارات شخصية لبنانية الى استراليا " القلب المفتوح"توقيع كتاب " / شلل الحبق"خضارو 

 .لسايد مخايل( 0210

 


