

الحدث

"الوكالة الجامعية للفرنكوفونية شريك رسمي لمعرض الكتاب
الفرنكوفوني في بيروت للعام "2016
من  5إلى  13تشرين الثاني  2016في مركز بيروت الدولي للمعارض والترفيه -بيال


ن الوكالة الجامعيسسة للفرنكوفونيسسة هسسي أحسسد الشسسركاء الرسسسميين
)بيروت ،الخميس  27تشرين الول  (2016إ ّ
ضسي بساريس
للنسخة الثالثة والعشرين من معرض الكتاب الفرنكوفسوني فسي بيسروت وهسو المعسرض الثسالث بعسد معر َ
ومونتريال .تدور فعاليات المعرض هذا العام تحت عنوان  "نقرأ معسسًا " فسسي مركسسز بيسسروت السسدولي للمعسسارض والسسترفيه
)بيال( في بيروت )لبنان( من  5إلى  13تشرين الثاني  .2016في سياق مشاركتها في هسسذا اللقسساء الثقسسافي العريسسق،
تن ّ
ظ م الوكالة الجامعية للفرنكوفونيسة بالتشستراك مسع المعهسد الفرنسسي فسي لبنسان النسسخة الخامسسة لجساحئزة  "لحئحسة
غونكور /خيار الشرق " وهو الحدث الرحئيسي في المعرض كما تساه م في عدد من المؤتمرات والطاولت المسسستديرة
وجلسات التوقيع.
ستن ّ
صة طلبية مع ناتالي أزول ي يوم الخميس  5تشرين الثاني عند الساعة الخامسة مسسساًء حسسول كتابهسسا السسذ ي
ظ م من ّ
حصل على جاحئزة  "لحئحة غونكور /خيار الشسسرق " فسسي العسسام  " Titus n'aimait pas Bérénice"  ،2015بحضسسور
الناتشر الفرنسي) ، (.P.O.Lجان بول هيرش وسلمى كوجسسوك ،رحئيسسسة لجنسسة حكسس م خيسسار الشسسرق للعسسام  .2016بعسسد
اللقاء ،سيت م التوقيع على الكتاب عند الساعة السادسة مساًء في كشك مكتبة صوريد.
في اليوم نفسه ولمناسبة نشر المؤّل ف الجمسساعي  " "  État, rente et prédation. L’actualité de Veblen
)الدولة ،الريع والفتراس .أخبار فيبلن( ،ستن ّ
ظ م منشورات المعهد الفرنسي في الشرق الوسط والجامعة اللبنانية
الفرنسية طاولة مستديرة لتقدي م هذا المؤّل ف وذلك يوم السبت الواقع فيه  5تشرين الثاني عند السسساعة الخامسسسة
مساًء .ستلي الطاولة المستديرة جلسسسة توقيسسع فسسي كشسسك المعهسسد الفرنسسسي فسسي الشسسرق الوسسسط عنسسد السسساعة

السادسة مساًء .نتجسست هسسذه المجموعسسة المنشسسورة بسسدع م مسسن الوكالسسة الجامعيسسة للفرنكوفونيسسة عسن أعمسسال نسسدوة
ددية الرأسمالية " التي ن ّ
ظمتها الجامعة اللبنانية الفرنسية في بيروت في حزيران .2015
سساتي وتع ّ
 "القتصاد المؤ ّ
ستعقد طاولة مسسستديرة يسسوم الحسسد  6تشسسرين الثسساني عنسسد السسساعة السسسابعة مسسساًء حسسول كتسساب  " Regards sur
) "  l’édition dans le monde arabeنظرة إلى قطاع النشر في العال م العربسسي( السسذ ي حسسّرر تحسست إتشسسراف
تشري ف مجدلني وفرنك مارمييه ونشره دار نشر كارتال بدع م من المكتب القليمي للوكالة الجامعيسة للفرنكوفونيسسة
فين عند الساعة الثامنة مسسساًء فسسي
في الشرق الوسط .ستلي هذه الطاولة المستديرة جلسة توقيع من قبل المؤل ّ َ
ث طاولسة مسستديرة من ظ ّمسسة فسي المركسز الثقسافي فسسي تبنيسسن فسي جنسسوب لبنسان حسول
كشك مكتبة لو بوان .وسسُتب ّ
الموضوع نفسه يوم النثنين  7تشرين الثاني عند الساعة السادسة مساًء في فضاء أغورا.
كما ستن ّ
ظ م طاولتان مستديرتان في إطار اللقاء الموسيقي الدولي التاسع للجامعة النطونيسة ومعهسد البحساث فسي
عل م الموسيقى )فرنسا( والوكالة الجامعية للفرنكوفونية تشريك له:
•
•

يوم الحد  6تشرين الثاني عنسسد السساعة الخامسسة مسساًء :طاولسة مسستديرة تحست عنسسوان  "الموسسسيقى ،اللغسسة
والمعنى "
يوم الثلنثاء  8تشرين الثاني عند الساعة الخامسة مساًء :طاولسسة مسسستديرة تحسست عنسسوان  "معنسسى التقاليسسد فسسي
الشرق الموسيقي "

تتمّثل المح ّ
طة الرحئيسية في المعرض بطاولة مستديرة تحت عنوان"  :رهانات تعلي م الدب في الجامعات :تصوّرات،
مهارات وآفاق مهنية " ين ّ
ظمها المكتب القليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونيسسة والمعهسسد الفرنسسسي فسسي لبنسسان يسسوم
دنثين جسسامعيين ومهنييسسن
الثلنثاء  8تشرين الثاني عند الساعة الخامسة مساًء .ستجمع هذه الطاولة المسسستديرة متحسس ّ
سيعالجون تص ّورات الدب وتعليمه في الجامعة بالضافة إلى المهن والفاق المهنيسسة المتاحسسة لطلب أقسسسام الدب
في الجامعات.
سيأتي العلن عن تسسلي م جساحئزة  "لحئحسة غونكسور /خيسار الشسرق  " 2016السذ ي سسيليه نقساش عسام بيسن المسؤّلفين
والطلب والجمهور حول الكتاب الحاحئز على الجاحئزة بحضور السيدة بول كونستان ،عضو أكاديمية غونكسسور ورحئيسسسة
مركز كّتاب الجنوب -جان جيونو ،يوم الجمعة  11تشرين الثاني  2016عند الساعة الثالثة من بعسسد الظهسسر ،ليختتسس م
بنجاح مشاركة الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في النسخة الثالثة والعشرين من معسسرض الكتسساب الفرنكوفسسوني فسسي
بيروت.
وتجدر التشارة إلى أ ّنه في سياق الشسراكة السستي تجمعهمسا ،سستتحال ف الوكالسة الجامعيسة للفرنكوفونيسسة مسع جمعيسة
الصحافيين الفرنكوفونيين لتشعاع القي م التي تتشاركانها من خلل أنشسسطة مشسستركة ستسسمح بتطسسوير الفكسسر حسسول
الممارسات الصحافية في الشرق الوسط.
ص ّرح السيد أرفي سبوران ،مدير المكتب القليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية ،اليوم لمناسبة الطلق الرسسسمي
للنسخة الثالثة والعشرين لمعرض الكتاب الفرنكوفوني في بيروت في مقسّر بنسك البحسر المتوسسط"  :يثبسست القبسسال
ن
الكبير الذ ي لقته معسسارض الكتسساب الفرنكوفسسوني السسسابقة فسسي بيسسروت ،وهسسي مسسن أهسس م المعسسارض فسسي العسسال م ،أ ّ
ن اللغة الفرنسية
ن أصدقاءنا اللبنانيين يحّبون لغتنا التي هي لغته م أيضا ً ول ّ
الفرنكوفونية ل تزال تجذب التشخاص ل ّ
تذخر بالفكار والقي م بقدر ما تذخر بالكلمات "
للمزيد من المعلومات ،الرجاء زيارة الموقع التالي:
www.sdlivrebeyrouth.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------نبذة عن المكتب القليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق الوسط
سسة تقريبا ً موّزعة على جميع القارات في مئة بلسسد تقريبسسًا.
 م الوكالة الجامعية للفرنكوفونية تشبكة من  800مؤ ّ
تض ّ
سسسة عضسو موّزعسسة علسسى  13بلسسدا ً فسسي المنطقسة :قسسبرص،
يشمل المكتب القليمي فسسي الشسسرق الوسسسط  59مؤ ّ
جيبوتي ،مصر ،المارات العربية المتحسسدة ،العسسراق ،إيسسران ،الردن ،لبنسسان ،فلسسسطين ،باكسسستان ،السسسودان ،سسسوريا
واليمن .يكمن هدفها في مواكبة الجامعات العضاء في سعيها إلى الحدانثة عبر الترويج للبتكار مسسن خلل التسسدريب
والبحث.
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