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---------------------------------------------------)بيروت ،النثنين  27شباط  (2017تن ّ
ظ م الادارة اللقليمية للوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق السوسصصط ،بصصصفتها
الشريك الرسمي لشهر الفرنكوفونية  ،2017سوحرمها الرلقمي الفرنكوفوني في طرابلس عدادا ً من الفعاليصصات الثقافيصصة مصصع
الشركاء طيلة شهر آذار.
البطولة الدولية للنقاش الفرنكوفوني
يوم الجمعة  17آذار عند الساعة الساادسة مساًء في لقصر الصنوبر ،بيرسوت.
تن ّ
ظ م جامعة القديس يوسف في بيرسوت البطولة الدسوليصصة للنقصصاش الفرنكوفصصوني بالشصصراكة مصصع الادارة اللقليميصصة للوكالصصة
الجامعية للفرنكوفونية في الشرق السوسط سوستدسور فعالياتها في حرم جامعة القديس يوسف مصصن النثنيصصن  13إلصصى الجمعصصة
 17آذار .تشرك مباراة الفصاحة هذه بيصصن الطل ب عصصدادا ً مصصن الجامعصصات الفرنكوفونيصصة فصصي لبنصصان ،فرنسصصا ،العصصال م العربصصي
سوإفريقيا الفرنكوفونية .سيستضيف لقصر الصنوبر نهائي البطولة يوم الجمعة  17آذار.
منتدى اللغة الفرنسية والفرنكوفونية
يوم الجمعة  17آذار من الساعة الثالثة إلى الساعة الخامسة مساًء في لقاعة مونتاني في المعهصصد الفرنسصصي فصصي لبنصصان،
بيرسوت
يوم السبت  18آذار من الساعة الرابعة إلى الساعة الساادسة مساًء في لقاعة الحتفصصالت فصصي غرفصصة التجصصارة سوالصصصناعة
سوالزراعة في طرابلس سولبنان الشمالي ،طرابلس
ين ّ
ظ م هذا المنتدى من لقبل الجمعية الوطنية لمدّرسي اللغة الفرنسية ،بالشصصراكة مصصع جامعصصة الجنصصان سويسصصتفيد مصصن ادعصص م
المعهد الفرنسي في لبنان ،الادارة اللقليمية للوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق السوسط ،التحااد الصصدسولي لسصصاتذة
و ل علصصى مشصصاركة سوزارة التربيصصة
اللغة الفرنسية سوغرفة التجارة سوالصناعة سوالزراعة في طرابلس سولبنان الشمالي .كما يع ّ
سوالتعلي م العالي ،مركز البحاث سوالتطوير التربوي سوكّلية التربية في الجامعة اللبنانية.
اليوم العالمي للفرنكوفونية 2017
يوم النثنين  20آذار في  ،Station Beirutبيرسوت
و ج شصصهر الفرنكوفونيصة ،تنظ ّصص م الادارة اللقليميصصة للوكالصصة الجامعيصصة
لمناسبة اليوم العصصالمي للفرنكوفونيصصة  2017الصصذي يتص ّ
للفرنكوفونية في الشصصرق السوسصصط سوالمعهصصد الفرنسصصي فصصي لبنصصان سوالسصصفارات الفرنكوفونيصصة فصصي لبنصصان )فرنسصصا ،كنصصدا،
سويسرا ،اليونان ،بلجيكا ،رسومانيا ،مصر ،تونس ،المغر ب ،سصصاحل العصصا ج (...سوبيريتيصصك سو  Smart ESAسو Labne&Facts
ن سوالتكنولوجيا الجديدة سوذلك يوم النثنين الوالقع فيه  20آذار في .Station Beirut
مجموعة فعاليات حو ل موضوع الف ّ
معارض سومصؤتمرات كصثيرة بانتظصصارك م حصو ل موضصوع التكنولوجيصصا الرلقميصة ،البصصداع علصى الشصبكة ،الحقيقصة الفتراضصصية،
الشركات الناشئة سوالشبكات الجتماعية ،بالضافة إلى حفلت موسيقية لكي نحتفل معا ً بالفرنكوفونية!
نهائي مسابقة "الكلمة الذهبية للفرنكوفونية "2017
يوم الربعاء  22آذار عند الساعة الساادسة مساًء في لقاعة مونتاني في المعهد الفرنسي في لبنان ،بيرسوت
أنشئت "الكلمات الذهبية" في العام  1988بمباادرة من جمعية "العمل على تعزيصصز اللغصصة الفرنسصصية فصصي العمصصا ل" سوهصصي
ث التلمذة سوالطل ب سوالساتذة على استخدام اللغة الفرنسية في العما ل سوإلى التعريصصف بالكلمصصات الجديصصدة
ترمي إلى ح ّ

ور التقنيات.
التي استحالت ضرسورةً بفعل تط ّ
بالشراكة مع المعهد الفرنسي في لبنان سومعهد باسل فليحان المالي سواللقتصاادي ،تطلق الادارة اللقليمية للوكالة
الجامعية للفرنكوفونية في الشرق السوسط سوجمعية "العمل على تعزيز اللغة الفرنسية في العما ل" طبعة العام 2017
جه إلى فئتين :الطل ب ما ادسون السابعة سوالعشرين سوالمهنيين الشبا ب ما ادسون
من الكلمة الذهبية للفرنكوفونية التي تتو ّ
الربعين .ستجري المباراة النهائية يوم الربعاء  22آذار في لقاعة مونتاني في المعهد الفرنسي في لبنان.
مباراة الرتجال الرابعة بين الجامعات
يوم الجمعة  24آذار عند الساعة الساادسة مساًء في لقاعة مونتاني في المعهد الفرنسي في لبنان ،بيرسوت
تن ّ
ظ م الادارة اللقليمية للوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق السوسط سوالمعهد الفرنسي في لبنان الطبعة الرابعة من
مباراة الرتجا ل بين الجامعات التي سيتواجه فيها فريقان جامعيان لبنانيان من معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانيصصة
سوالكااديمية اللبنانية للفنون الجميلة بالضافة إلى فريق سوري سوفريق عرالقصصي مصصن خل ل ألعصصا ب علصصى الكلمصصات سومشصصاهد
 م ممّثلين عن السفارات الفرنكوفونية في لبنان سوالشصصركاء
مسرحية هزلية متكّررة سولقيواد مسرحية .ستوّزع لجنة حك م تض ّ
سساتيين الجوائز خل ل النهائي الكبير المفتوح أمام الجمهور.
المؤ ّ
الفعاليات في طرابلس
ستستضيف طرابلس منتدى اللغة الفرنسية سوالفرنكوفونية في  18آذار .ين ّ
ظ م الحرم الرلقمي الفرنكوفوني التابع للوكالصصة
الجامعية للفرنكوفونية مع شركائه ،بما في ذلك بلديَتي طرابلس سوالميناء ،عدادا ً من الفعاليات الخرى في لبنان الشصصمالي
ور الفرنكوفونية في طرابلصصس سوشصصعر محمصصواد
سوذلك خل ل النصف الثاني من شهر آذار .ستتناسو ل هذه الفعاليات تاريخ سوتط ّ
ادرسويش .كما سيت م تنظي م مباراة بعنوان "الفرنكوفونية بعشصصرة أسصصئلة" مفتوحصصة أمصصام الطل ب الجصصامعيين فصصي طرابلصصس
سوالضنية بالتعاسون مع جمعية ضناسويون.
تنوي الوكالة الجامعية للفرنكوفونية تنظي م مجموعة فعاليات في مصر سوسوريا من خل ل أحرامها الرلقمية الفرنكوفونية.
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 م اليوم  66مؤ ّ
العام  1993في بيرسوت سوهي تض ّ
المتحدة ،إنثيوبيا ،العراق ،إيران ،الرادن ،لبنان ،فلسطين ،باكستان ،السوادان ،سصصوريا سواليمصصن .تعصصد ّ الوكالصصة  4أحصصرام رلقميصصة
فرنكوفونية في لبنان ،مصر سوسوريا ،بالضافة إلى حرم رلقمي فرنكوفوني شريك في جيبوتي.
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