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 بیان صحفي 
الواقع اإلفتراضي في الجناح األلماني  عش تجربة

 للكتاب الخمسین في معرض القاھرة الدولي  المشترك
 

الجناح إلى خنفساء؟! إذا كان ال، فقم بزيارة  تحولتد وخطر ببالك أنك ق يوماً  ھل استیقظت
الكاتب األلماني الشھیر مع تحول الاأللماني في معرض القاھرة الدولي للكتاب، وعش تجربة 

 فرانز كافكا عن طريق تطبیق الواقع االفتراضي.
 

 
 

بالتعاون مع كل من معرض فرانكفورت للكتاب والسفارة األلمانیة  يقوم معھد جوته ُمجدداً 
يناير  23بالقاھرة، بمناسبة الدورة الخمسین لمعرض القاھرة الدولي للكتاب الفترة ما بین 

فبراير في موقعه الجديد في القاھرة الجديدة بتقديم برنامجاً شیقاً ومتنوعاً والذي  5إلى 
 ب والواقع االفتراضي.ألول مرة بین األد يجمع أيضاً 

 
 الجناح األلماني الُمشترك

ُيقدم الجناح األلماني الُمشترك، الذي ينظمه معرض فرانكفورت للكتاب بالتعاون مع معھد 
جوته والسفارة األلمانیة بالقاھرة خالل مدة معرض الكتاب بأكملھا، مجموعة ُمختارة من 

   الكتب الُمترجمة لللغة األلمانیة وكذلك العربیة.
ومن أبرز فعالیات المعرض في ھذا العام ھي مجموعة من الكتب حول موضوع الذكاء 
االصطناعي، وكذلك القصص الُمصورة (الكومیكس)، وكتب األطفال، باإلضافة إلى قائمة طويلة 

، وأيضاً الكتب التي تم نشرھا من 2018من الكتب الحاصلة على جائزة الكتاب األلماني لعام 
دعم الترجمة التي يقدمھا معھد جوته. كما سیكون ھناك فرصة لشراء الكتب خالل برامج 

 األلمانیة، التي تتوفر لدى ثالث مكتبات مصرية للسوق المحلیة.
 

 االفتتاح الرسمي للجناح األلماني المشترك 
سیقوم السفیر األلماني بالقاھرة  يولیوس جیورج لوي بافتتاح الجناح األلماني المشترك 

صباحاً. وقد أقام الكاتب  ۱۱في تمام الساعة  ۲۰۱۹يناير  ۲۷رسمیاً يوم األحد الموافق 
كريستوف بیترس في الیوم السابق عرضاً لطقوس تناول الشاي على الطريقة الیابانیة 

الشاي...ثقافات، طقوس، حكايات". كما  مة العربیة لكتابه بعنوان "بمناسبة صدور الترج
سیقوم القائمون على معرض فرانكفورت للكتاب دعوة الزائرين الُمتخصصین والعارضین إلى 

" في تمام الساعة الخامسة مساًء  Frankfurt Tea Time حضور فعالیة فرانكفورت تي تايم "
لكتاب األلماني والتحدث في حوار غیر رسمي عن من أجل تقديم المعلومات حول سوق ا

ُسبل دعم ومد جسور التواصل، كما ُسیشارك في الحوار السید رومان بلیسكه، مدير دار 
 ". Der Mitteldeutsche Verlagالنشر األلماني "

اً جوته  في الجناح األلماني برنامجفي نھاية األسبوع الثاني من المعرض، ُيقدم معھد 
يتضمن معلومات وأنشطة خاصة بالخدمات التي توفرھا المكتبة وكذلك قسم اللغة، مصاحباً 

 كما ُيقدم معھد جوته مجلته اإللكترونیة الجديدة "رؤية" بحضور اثنین من الكتاب. 
 

 تطبیق الواقع االفتراضي
ومن أبرز أحداث المعرض بالجناح األلماني في ھذا العام ھو عرض تطبیق الواقع االفتراضي 

"، والذي يمكن للزائرين عن طريقه الدخول افتراضیا إلى عالم جريجور “VRWandlung عنوان ب
سیكون ھذا العرض متاحاً بداية من  "المسخ" للروائي األلماني كافكا.سامسا، بطل رواية 

فبراير. باإلضافة إلى ذلك، سوف يكون ھناك فرصة للحصول على معلومات  5وحتى  1يوم 
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درجة قام بإعدادھا راينر  360فكه من خالل مقاطع فیديو متنوعة بزاوية شیقة حول حیاة كا
 شتاخ، الخبیر في سیرة كافكا.

 
 البرنامج الخاص بالناشرين

اختتمت رسمیاً الجولة الثانیة من دورة التعلم الُمدمج الذي ركز على إنتاج الكتاب اإللكتروني 
والنشر الرقمي، وذلك بتسلیم الشھادات إلى الُمشاركین في البرنامج التدريبي بعنوان 

في تمام الساعة الثالثة عصراً. وھناك فرصة ضمن  ۲۰۱۹يناير  ۲۹"إدارة اإلعالم الرقمي" يوم 
 ار الفعالیة للتحدث إلى الُمشاركین في البرنامج ومنظمیه أيضاً. إط
 
لبرنامج الخاص بالجمھور الُمھتم باألدبا  
 

ُيقدم معھد جوته في إطار معرض الكتاب بالتعاون مع الناشرين وبحضور الكتاب والناشرين، 
الترجمة  ترجمات لثالثة كتب، والتي تُرجمت إلى العربیة وتم نشرھا بمساعدة برامج دعم

يناير  27التي يوفرھا معھد جوته. وسوف يستھل الكاتب كريستوف بیترس الفعالیات يوم
بحوار مع الباحثة األدبیة المصرية شرين أبو النجا حول عالقته الشخصیة  بالعالم  2019

يناير يلتقیا الكاتبان كريستوف ھاين وھشام الخشن في حوار  31العربي. أما في يوم 
الترجمة العربیة لرواية ھاين بعنوان "االبن المحظوظ ووالده"، وتدير الحوار  بین  بمناسبة صدور

الكاتبین منصورة عزالدين. كما يقوم كل من راينر تشاخ، الخبیر في سیرة حیاة كافكا، 
بعرض الجزء األول  والُمترجم إلى العربیة من العمل  2019فبراير  2والناشرة كرم يوسف يوم 

ثة أجزاء عن حیاة الروائي المعروف كافكا. تُقام جمیع الفعالیات المذكورة في الُمكون من ثال
مقر معھد جوته القاھرة بالدقي، وتبدأ جمیعھا في تمام الساعة السابعة مساًء. كما تعرض 
الُمترجمة لبنى فؤاد وكذلك الكاتب وجدي الكومي الترجمة العربیة  لرواية الكاتب نوربرت 

 2019فبراير  1البداية"، وذلك في الجناح األلماني بمعرض الكتاب يوم  شتاين بعنوان "ذكرى
 في تمام الساعة الثالثة عصراً.

 
 ات ـالیـالفع

 
 الثالثة عصراً  -  ۲۰۱۹/  ۱/  ۲٦السبت 

 دعوة إلى عرض طقوس تناول الشاي مع الروائي األلماني كريستوف بیترس
 "   الشاي...ثقافات، طقوس، حكايات بمناسبة صدور النسخة العربیة من روايته "

 المكان: الجناح األلماني بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولیة بالقاھرة الجديدة- قاعة ۲
 

  الخامسة مساًء  -  ۲۰۱۹/  ۱/  ۲٦السبت 
 "  EFRANKFURT TEA TIMفعالیة فرانكفورت تي تايم "

 ) للناشرين والناشرات وفرصة للتواصل Meet and Greetحفل استقبال "میت آند جريت" (
 المكان: الجناح األلماني بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولیة بالقاھرة الجديدة- قاعة ۲

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 الحادية عشر صباحاً  -  ۲۰۱۹/  ۱/  ۲۷األحد 

  االفتتاح الرسمي للجناح األلماني الُمشترك
 حفل استقبال يعقبهبحضور السفیر األلماني، 

 ۲قاعة  -الجناح األلماني بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولیة بالقاھرة الجديدة المكان:
 

  السابعة مساًء  -  ۲۰۱۹/  ۱/  ۲۷ األحد
 لنجا ين أبو احوار مع شرالروائي كريستوف بیترس في 

 شارع حسین واصف، الدقي  ۱۷معھد جوته القاھرة، : المكان
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 الثالثة عصراً  - ۲۰۱۹ /  ۱/  ۹۲الثالثاء 

 اإلعالم الرقمي"فعالیة تسلیم شھادات برنامج "إدارة 
 ۲قاعة  -المكان: الجناح األلماني بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولیة بالقاھرة الجديدة
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 السابعة مساًء  – ۲۰۱۹ /  ۱/  ۹۲الخمیس 
 الروائي كريستوف ھاين في حوار مع ھشام الخشن ومنصورة عزالدين

 ووالده"بمناسبة صدور النسخة العربیة من رواية "اإلبن المحظوظ 
 المكان: معھد جوتة القاھرة، الدقي

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 الثانیة عشر ظھراً  - ۲۰۱۹/  ۲/  ۱الجمعة 

 "حلقة نقاش حول المجلة اإللكترونیة "رؤية
 الحاج وآية نبیلبحضور اثنین من الكتاب عبد السالم  

 ۲قاعة  -الجناح األلماني بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولیة بالقاھرة الجديدة المكان:
 

 الثالثة عصراً  - ۲۰۱۹/  ۲/  ۱الجمعة 
 "ذكرى البداية"

مع المترجمة د. لبنى فؤاد  "ذكرى البداية"عرض ومناقشة الترجمة العربیة لرواية  
 والروائي والكاتب الصحفي المصري وجدي الكومي

 ۲ قاعة -الجديدة بالقاھرة الدولیة والمعارض للمؤتمرات مصر بمركز األلماني الجناح: المكان
------------------------------------------------------------------------------------- 

 السابعة مساءً  - ۲۰۱۹/  ۲/  ۲السبت 
 حوار بین راينر شتاج وكرم يوسف

الجزء األول والُمترجم إلى العربیة من العمل الُمكون من ثالثة أجزاء عن حیاة بمناسبة صدور 
 الروائي المعروف كافكا

 الدقي واصف، حسین شارع ۱۷ القاھرة، جوته معھدالمكان: 
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