
صرسغستف!
التنفيذيةواللأئحةالأساسيالنظامنصوصيليفماننثر
انعقدالذىللناشرينالأولالموتمرأقرهمااللذينالعربالناشرين

16و15يويهماا!ورزدالجما!ير.يةطرابلسفط

الأساسيالنظام

العربالناثرينلاتحاد

)1(مادة

يتمتع،العربللناشرينكيانالعريالوطنينشأ!في

للناشرينالعامالاتحاديسمىالمستقلةالا!ثتباريةبالشخصية

العامالوتمريسميهاعربيةعاصمةأيةمقرهويكونالعرب،

العربية.الأقطارفيفروعلهيكونأنعلىويعمل

)3(مادة

فيوهيئاتهاالعربيةالنشردورتفمفروعمنالاتحاديتكون

فرععربيقطرلكليكونأنعلىوالخاصالعامالقطاعين

حسبتشكيلهكانإذاالعامالاتحادفيعضويتهوتقبل،واحد

العابم.الاتحادأهدافمعيتناقضولابهمعترفنظام

نقاباتاومحليةاتحاداتشكلعلىالفروعقياموبانتظار

العربيةالنثصردورمنالعامالاتحاديتكونبهامعترفرواب!أو

لكليكونأن-محلىعربيقطركلفيوالخاصالعامالقطاعينفي

واحد.صوتبلد

)3(مادة

إلى:الاتحاديهدف

القومىالاتجاهتعززعربيةثقافةنثصرعلىالعمل)1(

الانساني.والتحررالتقدمي

بينالتعاودطروحوبث،العربيالنث!رقطاعتنظيم)2(

السئوليةحسوتعميق،فيهالعاملةوالهيئاتالفئاتامختلف

الاتصالوتدعيمالعربيللناشروالحضاريةوالأخلاقيةالتربوية

والساعدةالعربيةالأقطارمختلففيالنشرمجالفيالعاملينبين

المعاصرةالعربيةالثقافة-خدمةفيالناشرمهمةأداءعلى

العربيالكتابامستوىمنوالرفعالإسلأميالعربىوالترأث

ومضمونا.شكلا

التوزيعقيودمنوالحدالنثصرحريةضمانعلىالعمل)3(

إلىوما،العملةتحويلوقيودالجماركوقيودالرقابة)كقيود

ذلك(.

باعتبارهبالكتاب،التعاملمستوىرفععلىالعمل)4(

تجارية.سلعةمجردلاضروريةثقافيةحاجة

طارإفيالقانونيةومصالحهمالناشريهماحقوقعنالدفاع)5(

الولفين.بحقوقيمسلابماالأساسيالنظاميحددهاالتيالمبادىء

العربيةالنثصردوربينوالتعاونالزمالةعلاقاتترسيخ)6(

قدالتياطلافاتفضمحكلىوالعمل،العربيةالأقطارنحتلففي

وبينبينهموفماالنشر،حقوقطحولبينهمف!الناثرينبينتنشاً

التأليف.حقوقحولالولفين

العربللموزعينالعامالاتحادمعوالتنسيقالتعاون)7(

طباعةلمشاكلحلولإلىيؤديبماالعربللأدباءالعاموالاتحاد

اللازمةالأوليةالوادتوفيرعلىوالعملالعربيالكتابوقيزيع

الجمركية.الرسوممنوإعفائهاللنثمر

الحضوروتمثيلللكتابالعربيةالمعارضدوراتاتنسيق)8(

يشئونالخاصةواللتقياتللكتابالدوليةالمعارضفيالعربي

النشر.

العربيةمنوالترجمةبالفهرسةالمتعلقالنشاطتنسيق)9(

علىويساعدالعربية+الثقافةقضيةيخدمماإلىوتوجيههوإليهل

المعاصرةالعلميةوالاكتشافاتالفكريةالتياراتعلىالانفتاح

الأجمنبية.باللغاتالعربالمولفينانتاجنشروتشجيع

العربيةالثقا!فيةالمنظماتامعالتعاوغتعميق).1(

الاتحادأهدافتحقيقعلىيساعدبماالدوليةالنشروموسساتا

العربيالكتابوجودتأكيدإلىويوديسياستهمعوينسجم

العالمي.الصعيدعلىالعربيوالناشر

!فخاصةالشترلثالنثصرإلىالاتجاهتعزيزعلىالعمل)11(

الحديثةالعلميةالوسوعاتأوالتراثمنالكبرىبالأعماليتعلق

المستركالنشرخططنفسهالاتحاديتبنىأدغعلىوالعمل

دعموضادطوتسويقهاتمويلهافيللمساعدةالاتصالاتوإجراء

لها.العربيةالثقافيةالوسسات

المعاديةالاتجاهاتمنالشرقطاعحمايةعلىالعمل)12(

الاستعماريةللئقافةتروجوالتيوالقوميالوطنيوالتحررللتقدم

الئقافيةالشخصيةلخدمة-وتوظيفه.والصهيونية.والعنصرية

وعلىالعربيةبالقضايااللتزمالكتاباوتشجيع،وبلورتهاالعر-بية

الوطنفيوبلورتهنثصرهوتسهيلالفلسطينيةالقضيةرأسها

.مقبولبسعرالعربيللقارىءالكتابيومنحيثالعرل!

الزوريئوفضحالكتابتزويرلعملياتالتصدي)13(

بالجهاتوالاتصال،العربيالنتنرسمعةإلىيسيئون،الذين

.التداولمنالزورةالكتبلمنعالمسئولة

منظمةسيماولا،الدوليةالمنظماتلدىالعمل)14(

إلىالترجمةحقوؤامنالعربالناشرينلاعفاءالأونسكو،

رمزيةتعويضاتتقاضيأوالترجمةهذهتغطيةأو،العربية

ترجمةمكحقوق

العربيبالكتابتعرفدورياتإصدارعلىإلعمل)15(

وبالطبوعاتالثقافيةالعربيةالمنظمالامعبالتعاون-وحركته

المعرفةمجالاتانحتلففيالعربيةالنثصردورمختلفعنالصادرة

فيوازدواجيتهاتشتيتهاوعدمالجهودتنسيقإلىيوديبما
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والترجمة.والتحقيقالتأليفمجالات

النثصرلدورومعنويماديدعمتوفيرعلىالعمل)16(

الثقافةبنثصرتهتموالتيالعربيالوطنخارحالثقافيةوالهيئات

الؤثرةوالصهيونيةالامبرياليةالدعايةلواجهةالعربيةالوطنية

.الخارجفيالعامالرأيعلى

)4(مادة

طبقاأهدافهتحقييقعلىويعملنشاطهالاتحاديمارس

التالية:بالهيئاتوذلكالتنفيذيةواللائحةالنظامهذالأحكام

لعاماالؤتمر(1

العامةالأمانة2(

)5(مادة

سياستهبرسمويقومالاتحادفيالعلياالهيئةهوالعامالؤتمر

أهدافهلتحقيقاللازمةالقراراتواتخاذنشاطهوتوجيهالعامة

الأخص:علىويتولى

بينالاتحادنشاطعنالعامالأهـيخاتقريرمناقشةأ(

هوتمريخما.

الوتمر.لجانوتوصياتالعامةالأمانةاقتراحاتمناقشة2(

واء!اذالعامةالصفةذاتالمهنيةالشئولندراسة3(

شأنها.فيوالتوصياتالقراراتما

للأتحادالتنفيذيةواللائحةالأساسيالنظامإقرار4(

وتعديلها.

علىوالصادقةالعامةناتهوموازالاتحادخططإقرار(ه

له.السنويالختاميالحساب

وأالنظامهذاعليهاينصىالتيالأخرىالأمورفيالنظر6(

عليه.تعرض

القراراتواتخاذالجددالأعضاعترشحاتفىالنظر)7(

بشاًنها.

.الحساباتمراقبتعيين)8(

)6(مادة

السنة،فيمرةالعربيةالأقطارأحدفيالعامالموتمريعقد

وطريقةالوتمرلحضورالدعوةاتاجراعالتنفيذيةاللائحةوتبين

.القراراتوإصدارفيهالعملسير

)7(مادة

العامالأمينسرياانتخاباأعضائهبينمنالمؤتمرينتخب

لمدةالعامةالأمانةمنهمتتكونمساعدينأمناءوسبعةونائبه

الاتحادبمقرمقرهاويكونواحدةمرةللتجديدقابلةسنتين

الأقطارمنقطرأيفيالدوريةاجتهاعاتهاعقدلهاويجوز

العربية.

)8(مادة

وتتولى:الاتحادأعمالعلىبالاشرافالعامةالأمانةتقوم

الوتمر.قراراتوتنفيذالاتحادأهدافتحقيقعلىالعمل(أ

جدولووضعوزمانهالعامالوتمرانعقادمكانتحديد3ا

أعماله.

بالدراساتلهاوالاعدادالوتمرموضوعاتتحديد3(

--!لا7

.والمقترحاتوالبحوث

موتمر.لكلتحضيريةلجنةتشكيل4(

واختيارالاتحادأهدافلتحقيقاللأزمةاللجانتشكيل(ه

لها.مقرر

.العامالاتحاد؟فيالعضويةاشتراكاتتحديد6(

.للحساباتمراقبترشبح7(

الختامي.الحسابوإقرارالاتحادميزانيةمشروعوضع8(

فيالتنفيذيةواللائحةالأساسيالنظامتعديلأتاقتراح9(

العإم.الوتمر

معينة.بمهامالساعدينالأمناءتكلفأنللأمانة01(

فيأوالنظلمهذاعليها.فيينصالتيالأخرىالسائل11(

لا.التنفيذيةاللأئحة

العربية.الأقطارفيفروعإنشاءالعامةللأمانة13(

)،9(مادة

مقرفيوذلكالسنةفيالأقلعلىمرتينالعامةتجتمالأمانة

التنفيذية"اللائحةوتبينالعربيةالأقطارأحدفياوالأمانة

.القراراتوإصدارالعملوسيرالدعوةتوجيهطريقة

(01)مادة

علىالاشرافويتولىالاتحادفيالصرفامرهوالعامالأمين

يتول!:كمافيهوالإداريةالماليةالأمور

اجآعامها.وإدارةالأمانةأعمالجدولوضعأ(

إذاعاديةغيردورةفيالاجكاعإلىالعامةالأمانةذعوة3!

ويجب.الأمانةأعضاءثلثطلبهإذاأوذلكالظروفاقتضنت

ثلاثونأقصاهموعدفيالاجتاعإلىالدعوةتوجيهالحالةهذهفي

العامة.للأمانةالطلبوصولتاريخمنيوما

.الاتحادأعمالمنإليهيعهدوماالأمانةقراراتتنفيذ3(

وأماموالدوليةالرسميةالجهاتأمام-الاتحادتمثيل4(

الاعتبارية.والشخصياتالأفراد

لها.العامةوالموازنةالسنويةالخطةمشروعإعداد(ه

فيالصرفوإجراءاتالإيراداتتحصيلعلىالاشراف6(

القررة.الاعتاداتحدود

الختامي.الحسالبإعدالد7(

بينالاتحادفيالعملسيرعنالعامةللأمانةتقاريرتقديم8(

اجماعين.

أوفيالنظامهذافيعليهاينصالتيالأخرىالمسائل9(

الإداريالعملبتنظيمالخاصةالقراراتفيأوالتنفيذيةلائحته

الإدارية.الأقسامواختصاصات

(1)1مادة

شئودنإدارةفيالعامالأمينبمساعدةالعامالأميننائبيقوم

صلاحياته.الحالةهذهفيويمارسغيابهعندمحلهويحلالاتحاد

(1)3مادة

من:الاتحادإيراداتتتكوغ

.الاتحادأعضاءاشتراكاتأ(

الأمانةوتقرهاالاتحاديتلقاهاالتيوالساعداتاالهبات2(

وأهدافه.الاتحادنشاطاتمعتتفقأنعلىالعامة



()13مادة

وكيفيةاليزانيةوضعطريقةالتنفيذيةاللائحةتنظ!

وصرفها.وإلمحداعهثاالاتحاداموالتحصيل

()14مادة

يجوزولاأهدافهنحقيقعلىللانفاقمخصصةالانحادأموال

استأرية.مثصروعاتفيانفاقها

أ)15مادة

الاتحادفيالأعضاءأحدعضويةتجمدأنالعامةللأمانة

القرارويصبحالأعضاءثلثيباًكثريةمعللاقرارهلوتتخذ

الحالاتإحدىفيذلكويتمالعامالموتمرموافقةبعدنافذا

التالية:

الاتحاد.أهدافعلىالخروجأ(-

النشريةالوسساتمعالتعاوناًوالتعاملثبوت3(

الصهيوني.للكيانوالإعلأمية

متتاليتين.سنتينلدةالاليةالالتزاماتتسديدعدم3(

للأتحاد.الإساءةشاًنهامنأعمالارتكاب4(

)16(مادة

الاتحادحلالأعضاءثلثيبأغلبيةتقترحأنالعامةللأمانة

ويعرضأهدافهتحقيقعنعاجزاأصبحأنهرأتماإذا

لجطقرارهالوتمرويصدر،فيهللنظرالعامالوتمرعلىالاقتراح

إليهاتوولالتيالجهةويعينأعضمائهثلثيبأغلبيةالاتحاد

حقوقبحصريقومللحساباتامصفيايعينكمااحلبعدالأموال

والتزاماتهءالاتحاد

()17مادة

أعضائه.ثلثيبموافقةالنظامهذاتعديلالعامللعوتمريجوز

التنفيذيةاللائحة

العربالناتنرينلاتحاد

العامالمؤتمر-1

(1)مادة

العامالموتمرانعقادلدورةالدعوةتوجيهالعامالأمينيتولى

فيوذلك،دعوتهمالأمانةتقررالذينوالمراقبينالأعضملءإلى

العامة.الأمانةتحددهمااللذينوالزمالطالمكادغ

الأمينمنقرارعلىبناءاستثنائيمؤتمرعقدإل!يدعى

خسةقبلمنموقعخطيبطلبأوالعامةالأمانةأوالعام

الأقل.علىأعضاء

)3(مادة

أماالاتحاد،أعضاءعلىالعامالموتمرفيالمشاركةتقتصر

الأمانةفتحددهمقبينمرابصفةيدعونالذينوالأفرادالمنظمات

النصالابتوافرإلاقانونيةالوتمرجلساتتكونولا،العامة

واحد.عضوزائدالأعضاءنصفوهوالقانوني

)3(مادة

المضيفالبلدمعبالاشتراكللموتمرالتحضيريةاللجنةتتولى

الموتمر.لانعقاداللأزمةالترتيباقمااتخاذ

)4(مادة

رئيساأعضائهبينمنانتخابيةدورةكلفيالموتمرينتخب

والاستثنائيةالعاديةالدوراتفيالؤتمرويرأس،لهومقررأ

.العامالأمين

)5(مادة

وتعينلجانهوتحددالمؤتمرأعمالجدولالعامةالأمانةتقترح

منهاهلكلمقررا

)6(مادة

الموتمرقررماإذاسريةتكودغأنويجوزعلنيةالموتمرجلسات

الطلقة.بالأغلبيةذلك

(7)ةدمل

وفرعلكلويكونالأعضاءعلىمقصورالوتمرفيالتصويت

اجراءهالموتمريقرر"/ماعلأنيةالتصوشاويجري،واحدصوت

فيينصلممابالاغلبيةوتوصياتهالؤتمرقراراتماوتصدر.سرا

خاصة.أغلبيةعلىاللائحةهذهفيأوالأساسهمالنظام

العامةالأمانة2-

)8(ةدمل

نأويجبللاجتاعالعامةالأمانةدعوةالعامالأمينيعولى

الموعدمنالأقلعلىيومأثلاثينقبلالأعضاءإلىالدعوةتوجه

الدعوةكانتوإذاالأعمالجدولبهايرفقوأن،للاجتهاعالمحدد

المحددالموتمرقبلتوجهأنوجبعاديةغيرانعقادلدورة

السائلفيإلاالحالةهذهفيينظرولا،مناسببوقتللأجنماع

.الأعمالجدولفىالواردة

)9(مادة

نائبه.اًوالعامالأمينالعامةالأمانةجلساتيرأس

()01مادة

أعضائها.أغلبيةبحضورصحيحاالعامةالأمانةاجتماعيكون

(11)مادة

تساوتوإذا،بالأغلبيةالعامةالأمانةقراراتتصدر

.العامالأمينمنهيكونالذيالجانبيرجحالأصوات

()12مادة

ترىمناجتهاعاتهالحضورتدعوأنالعامةللأمانةيجوز

التصوتجا.فيالاشتراكحقلهيكونأندونحضورهضرورة

()13مادة

هذعوأحكامالأساسيالنظامباًحكامالاخلالعدممع

الخاصةالتنظيميةالقرارالاالعامةالأمانةتصدر،اللائحة

تنظيموتتولىالعامةالأمانةفيأوالاتحادلجانفيالعملبنظام

الإقليمية.أوالدوليةالمعارضأوالموتمراتفيالمشاركة

()14مادة

للاتحاداللازمةالوظائفأنواعالعامةالأمانةمحدد

وتضع،منهاكللشغلتوافرهاالواجبوالتنروطومسئولياتها

وترقياتهمومرتباتهمتعيينهماجراءاتحيثمنالعامليننظام
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هذاويصدر.شوونهممنذلكوغيرخدمتهموانتهاءوواجباتهم

منه.بقرارتعديلهيتمكماالعامالوتمرمنبقرارالنظام

(1)5مادة

العامةالأمانةأعمالعلىالاشرافالعامالأهـطنيتولى

والعاملأتوالمستنداتالعقودأنواعنحتلفعلىوالتوقيع

فيها،العملسيرلحسناللازمةوالاليةالإداريةالتعليهاتويصدر

التيالتنظيميةوالقراراتاللأئحةهذهأحكاممع!مراعاةوذلك

العامة.الأمانةتصدرها

)16(مادة

فيالعاملينبتعيينالخاصةالقراراتالعامالأمينيصدر

وتحديدالاتحادأعماللسائرتعيينهميلزمومنالعامةالأمانة

طبقا33،شوومنذلكوغيرخدمتهموانتهاءوترقياتهممرتباتهم

بع،العامالوتمريقرهاالتيالعاملإقونظامالمحاسيواالماليللنظام

يوجد.فيهالذيالبلدفيبهالمعمولالعملقانولنأحكاممراعاة

يلزممنبندبالخاصةالقراراتيصدرأنولهالاتحادمقر

مكافاتهم.وتحديدالاستشارةأوالخبرةأوالاتحادلأعمالحندبهم

-)17(مادة

ومحاضوودفاترالاتحادسجلاتبحفظالعامةالأمانةتقوم

والأوراقالاتحادنولجل4العامةالأمانةوجلساتالوتمرجلسات

كافة.الاتحادبأعمالالتعلقةالأخرى

()18مادة

فيالعامةالأمانةتعينهعربيمصرففيالاتحادأموالتودع

عنالايداعيتاًخرلابحيث،الاتحادمقرفيهيوجدالذيالبلد

العامةللأمانةويجوز،الاتحادنةلخزالورودهاتاريغمنأيامسبعة

الأقطارفيعربيةمصارففيالاتحادأموالحبايداعترخصأح

ذلك.العملحاجةاقتضتماإذاالأخرىالعربية

(-)91مادة--

لكلالسنويللأشترالقالأدنىالحدالعامةالأمانةتحدد

ج-الاتحاد.-فىعضو

)03(مادة..-

لخزانةتودىالتيالاتحادعضويةفيالاشترالقرسومتردلا

الاتحادء

(13)مادة

فيهاتبينمنظمةأصوليةحسابيةدفاترالعامةالأمانةتمسك

الالي.والركزوالمصروفاتالإيراداتبالتفصيل

)23(مادة

علىتسحببصكوكالاتحادأموالمنالصرفيكون

طبقا"وذلك،صرفبأذوناتاللأمواليهذهفيهالودعةالمصرف

منالعتمدالاليوالسوولالعامالأمينويوقع،المحاسيللنظام

العامةالأمانةوتحددالصرف!وأذوناتصكوكمجتمعينالأمانة

وجوهويبيندائمةسلفةبصفةالاتحادخزانةفييودعمبلغا

.بالصرفالأمراختصاصلهمنيصرفهماومقدارمنهاالصرف

ومستنداته.وأصولهالصرفطوجوهوتبين

078

)33(مادة

الثات()كانونينليرأولمنللاتحادالماليةالسنةتبدأ

.عامكلمن(الأول)كانونديسمبر31فيوتينتهي

)24(مادة

إلىلتقديمهاللاتحادالجديدةالسنةميزانيةالعامةالأمانةتعد

الإيراداتتقديرويحصلموافقتهعلىالحصولبغيةالعامالوتمر

من)17(المادةفيعليهاالمنصوصللاتحادالماليةالواردبمراعاة

تضعهلالتيللأسسطبقاالصروفاتوتقدرالأصاسيالنظام

النظاممنالصددهذافيعليهنصمامراعاةمعالعامةالأمانة

الأساسى.

)25(مادة2

قيلهالخصصالغرضغيرفياعتماداستخداميجوزلا

بنودمنبندلأيالقررةالاعتهاداتاتحاوزالعاموللأميناليزانية

عدمبشرطالأخرىالانفافبنودفيمماثلوفرمقابلالانفاق

.ء.اليزانيةاجماليتحاوز

)36(مادة

عنشاملةبياناتأشهرستةكلالعامةالأمانةعلىتعرض

الدةهذهفيأنفقتالتيوالمصروفاتتحصيلهاتمالتيالإيرادات

للقواعدطبقاالخنلميالحسابويتمللأتحاد،الماليوالوضع

علىالعامةالأمانةوتعرضهالمحاسبيةالنظمفيالتبعةوالأصول

-.الحساباتمراقبمنمراجعتهبعدالوتمر

)37(مادة

الأساسعلىالمنتهيةالماليةالسنةبميزانيةالعمليستمر

.الجديدةالسنةميزانيةالعامةالأمانةتقرأدطإلىعتنريالأثنى

)38(مادة

ثلثيبأغلبيةالعامالوتمرعنبقراراللأئحةهذهتعديليجوز

ثلثيبأغلبيةيصدرالعامةالأمانةمناقتراحعلىبشاءأعضائه

أعضائها.

انتقاليةأحكام

)93(مادة

ونظاموالخاسيالماليالنظاممشاريعالعامةالأمانةتضع

الاتحاد.فيالعاملين

(03)ةماد

العاملينونظاموالمحاسيالاليالنظامقراروإوضعبانتظار

للقيامأشخاصتعيينأوتكليفالعامللأمينيجوزالاتحادفى

القراراتهذهوتخضع.استحقاقاتهموصرفالاتحادبآعمال

اللعامة.الأمانةلتصديق

حسبالعامالأمينيعيفهمالذينالعاملينأوضاعتسوى

إقرارهفورالعامليننظاملنصوصوفقاالسابقةالفقرةأحكام

.العامالوتمرمن



العربالناشريناتحاد

العربللناشرينالتنأسييالمؤتمرقرار

الننرامإقراربشاًن8191لسنة)1(رقم

التنهبذيةواللائحةالأسايصي

العربللنلشرينالتأسيسيالمؤتمر

الأصاسي.القانونمن)5(المادةعلىالاطلأعبعد

قرر

النظمينالداخليةواللائحةالأساسيالنظاميعتمد)1(مادة

العرب.للناشرينالعامبالاتحادالعمللسير

.16/01/8191تاريخمنالقرأربهذايععل)3(مادة

العربللناشرينالتاًسيمصيالمؤتمر

العربالنايثريناتحاد

العربللناتنرينالعامالمؤتمرقرار

مقربشأن8191لسنة)2(رقم

الاتحاد

العربللناشرينالعامالموتمر

الأساسيالنظاممن)1(المادةعلىالاطلأعبعد

قرر

اللليبهالعربيةبالجماهيريةطرابلسمدينةتتخذ)1(ملدة

.العربالناشريهألاتحادمقراالاسنراكيةالسعبية

نشلإعلىللاتحادالعامةالأمانةتعملبأنالموتمريوصي)2(مادة

وفتأسرعفياللبنانيةبالجمهوريةب!روتمدينةفيلهافرع

ممكئ.

وعلى16/01/8191تارلغمنالقراربهذا!عمل)3(مادة

.تنفيذهالعامةالأمانة

العربللناشرينالعامالمؤتمر

العربالناشريناتحاد

العربللناتنرينالعامالؤتمرقرار

تشكيلب!ثأن8191لسنة)3(رقم

العامةالأمانة

العربللناشرينالعامالوتمر

للأتحاد.الأساسيالنظاممن)7(الادةعلىالاطلأعبعد

قرر

:الأخوةكماالعامةالأمانةتشكل)1(مادة

التليسيخليفةالأستاذ1(

ادريسىسهيلد.الأستاذ3(

الرباعيعزوزالأستاذ3(

عاماأمينا

الطمللأمينئبانل

مساعداعاماأمينا

مساعداعاماأميناالخطيبعمرالاستاذ4(

مساعدآعاماأميناعرسالنعقلةعلىالآستاذ5(

مساعداعاماأمينا-ناصفاأطاديعبدالأستاذ6(

انفنمامحينإل!شاغرةالبافيةالثلاثةالترشيحاتتترك)2(مادة

منلكلفيهاالعضوية"تكونأزعلىالعربيةالأفطاربقية

والكولمجا.والجزائرالعراق

فيصدورهتاردسمنالقراربهذايعمل)3(مادة

.16/01/8191

العربللناشرينالعامالمؤتمر

لمد!اوللأ!أبفىأ

.زوربا

طرابيشيجورجترجمةسكازنتزاكيتلكوس

بوزوملويولبلعرل.

المسعيدالموت5

ادريسمطرجيعليدةترجمةسكاموالمالير

اخرىوقصصالغريب5

لوبسمطرجيعليدةنوجعةسكاهمللسد

حبقصة.

سيغالريكل

اولميفرقصة.

سيغالريكل

جبلالموت"

دوننينربيل

شبابهفيالمفنلنصورة.

للمبطوطيملهرننرجمةسجويسجيمس

الجسب0

طرابينتيجورجنوجمةسباربوسهنوي

ربنالعلالشوارع5

المنبرلطردوللترجعةسبوانبذيفلسكو

والعنفالصخب.

جبواابوامبجبوانوجمةسفوكذربم

لآ7


