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 األميركية في بيروت تقيم مهرجبنًب لسرد القصص لمئبت األطفبل

أقبيج دائشة انهغت االَكهٛضٚت فٙ اندبيؼت األيٛشكٛت فٙ بٛشٔث ببنخؼبٌٔ يغ انًدهظ انثقبفٙ انبشٚطبَٙ 
  طفاًل. 088يٓشخبًَب قبو خالنّ ثالثت يٍ انشٔاة بغشد قصص شؼبٛت نسٕانٙ 

طبسق يسًٕد، األعخبر فٙ دائشة انهغت االَكهٛضٚت انز٘ َظى انًٓشخبٌ، "انهبُبٌَٕٛ بطبؼٓى  ٔقبل انذكخٕس
سٔاة نهقصص ٔكم ٔازذ يُٓى نذّٚ يب ٚشّٔٚ، فهًبرا ُٚشغف طالبُب ببنقصص األيٛشكٛت أٔ األٔسٔبٛت 

ازٛبء انقصت  غ  ػهٗٔٚخشكٌٕ قصصٓى انشؼبٛت انهبُبَٛت؟" ٔببنخبنٙ، فٓذف انًٓشخبٌ ْٕ انخشدٛ
 انشؼبٛت، كًب اشبس يسًٕد. 

طبنب بٍٛ انغبدعت ٔانثبَٛت  088بًشبسكت  ذ افخخر انًٓشخبٌ صببذ انٕٛو فٙ قبػت األعًبهٙ ْٕلقٔ
شٔا ببنسشكت ٔاالٚقبع ػٍ قصص ػششة يٍ انؼًش، اػخهٗ بؼضٓى  خشبت انًغشذ ٔسقصٕا ٔغُّٕا ٔػّب

 يٍ َغح خٛبنٓى. 

قصت ببالَكهٛضٚت يٍ انخشاد انُٓذ٘ ػٍ يهك غُٙ  ،د، ْٕٔ كبحب ٔيُخح أفالؤقذ سٖٔ انذكخٕس يسًٕ
بًُٛب اخخبس بٛج كبنٕ، ْٕٔ كبحُب يغشزٙ زبصم ػهٗ خٕائض، قصت  اعخؼبٌ بغبزشة نُٛشصق بأطفبل،

ببالَكهٛضٚت اٚضب يٍ انخشاد األفشٚقٙ بؼُٕاٌ "شٕسبت األعٕد". أيب ػبذ انشزٛى انؼٕخٙ، ْٕٔ يًثم 
 ٕس، فشٖٔ يٍ انخشاد انؼشبٙ قصت "انًهك عٛف ٔاندضس انخًظ انًغسٕسة".ٔكبحب يشٓ

ٔقذ اعخًخغ األطفبل ببنقصص ٔأصغٕا خٛذًا انٛٓب ٔيّثهٕا أدٔاس أبطبنٓب. ٔنّخصج انطفهت َٕس اَطببػٓب 
ببنقٕل آَب شؼشث بباليبٌ فٙ صشذ اندبيؼت االيٛشكٛت ٔحصشفج ػهٗ عدٛخٓب كطفهت، يضٛفت: "نقذ 

حقًصُب شخصٛبث أبطبل ٛشاًً ٔصشخُب ٔضسكُب دٌٔ أٌ ٚطهب يُب أزذ أٌ َصًج ٔحًخؼُب كث
انقصص". ٔقبنج إزذٖ انًؼهًبث انخٗ زضشث انًٓشخبٌ أٌ األطفبل أصغٕا خٛذًا ٔحدبٔبٕا حًبيًب، 
يشٛشة انٗ اٌ "إكشاِ األطفبل دائًًب ػهٗ انصًج ٔػذو إثبسة انضدٛح ٚسذ يٍ انقذسة ػهٗ انخخّٛم ٔػهٗ 

 انسهى".

طبنبت يٍ اندبيؼت األيٛشكٛت فٙ بٛشٔث حُّكشث بض٘  ٔغبدس انخاليٛز انقبػت بؼذ اَخٓبء انًٓشخبٌ بشفقت
 خًم. ٔحى حٕصٚغ كخب ببنهغت االَكهٛضٚت ػهٛٓى.

 ٔأُُكًم انًٓشخبٌ فٙ يٕاقغ  اخشٖ  فٙ اندبيؼت. 
 



  انهٛبشانٙ   األيٛشكٙ   ٔحؼخًذ انُظبو انخؼهًٛٙ   6011انؼبو    بٛشٔث فٙ   حأعغج اندبيؼت األيٛشكٛت فٙ   
  خبيؼت بسثٛت حذسٚغٛت،   ٔاندبيؼت ْٙ  . كًُٕرج نفهغفخٓب انخؼهًٛٛت ٔيؼبٚٛشْب ٔيًبسعبحٓب  ٙ نهخؼهٛى انؼبن 
حقّذو      . طبنب ٔطبنبت   8000   زٕانٙيٍ    طالبًٛب   أػضبء ٔخغًًب  600  ٍي شثكأ  حضى ْٛئت حؼهًٛٛت يٍ 

ٔانذكخٕساِ    ٔانذكخٕساِ،   ٔانًبخٛغخش،   ُٚبْض يبئت بشَبيح نهسصٕل ػهٗ انبكبنٕسٕٚط،   يب   اندبيؼت زبنًٛب
ًٗ   انز٘   يشكضْب انطبٙ   فٙ   ٔحذسٚبًب   طبًٛب   كًب حّٕفش حؼهًًٛب  . انطب   فٙ   . عشٚشًا   028    فّٛ   ٚضى يغخشف
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