
العدد

01
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الثولغ  الةجائر  لخالعن  ال22  الطئسئ  رجمغا  افربساء  أطج  اشااتئ 
لطضااب بصخر المسارض بالخظعبر الئتري، وعثا بتدعر العزغر افول، وسثد 

طظ العزراء وطمبطغ افجقك الثغئطعطاجغئ.

خقل إحراشه سطى اشاااح خالعن الةجائر الثولغ لطضااب

العزغر افول: سطى الضااب
أن ُغروج لخعرة الةجائر غش الثارج

العزغر افول: سطى الضااب
أن ُغروج لخعرة الةجائر غش الثارج

أويحيى،  أحمد  األول  الوزير  ورافق 
أعضاء من الحكومة  منهم ووزير  الداخلية 
العمرانية  والتهيئة  المحلية  والجماعات 
حافظ  العدل   وزير  و  بدوي  نورالدين 
غبريط  بن  نورية  و  لوح  الطيب  األختام 
وزير   جانب  الى  الوطنية  التربية  وزيرة 
االتصال  ووزير  ميهوبي  عزالدين  الثقافة 
رئاسة  لدى  والمستشار  كعوان،  جمال 
الجمهورية محمد علي  بوغازي  باإلضافة 
إلى أعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد 
بالجزائر، رفقة نائب وزير الثقافة والفنون 
لجمهورية جنوب إفريقيا ماخوتسو سوتيو 
هذه  على  شرف  ضيف  بالدها  تحل  التي 

الدورة.. 
وحرص الوفد على زيارة مختلف أجنحة 
التي  اإلصدارات  على  واالطالع  الصالون، 

في  الحاضرة  النشر  دور  واجهات  توشح 
التظاهرة.

إلى   الناشرين  األول،  الوزير  ودعا 
االهتمام بترويج صورة الجزائر ورفع الراية 
في  األهداف  حصر  عدم  مع  الخارج،  في 
القطاع  أهل  حث  كما  فقط،  المادي  الربح 
بالثورة  تهتم  التي  الكتب  طباعة  على 
والتاريخ المعاصر للجزائر، وأضاف : "يجب 
الجامعيين  الدكاترة  أطروحات  نشر 
بجودتها،  تتميز  التي  خاصة  الجزائريين، 

وهذا للترويج للمنتج الفكري.." 
وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، أكد في 
مستقبال  الدولة  توجه  أن  السياق  ذات 
سيهتم أكثر بدعم الناشر ومساعدته على 

تصدير الكتاب الجزائري إلى الخارج.
أوراري طتمث

غائع ص6



 الظثوة الختفغئ - جغق -2017 
 أعط تخرغتات طتاشر الخالعن الثولغ لطضااب بالةجائر

 أبار، طتاشر الخالعن الثولغ لطضااب ، تمغثو طسسعدي، خقل الظثوة الختفغئ الاغ ظحطعا  بالمضائئ العذظغئ شغ 
التاطئ بالةجائر الساخمئ سثغث المعاضغع الماسطصئ  بالظحاذات المئرطةئ خقل الطئسئ الـ 22 الاغ جاظزط شغ الفارة 

المماثة طظ 26 أضاعبر إلى 05 ظعشمئر 2017 بصخر المسارض الخظعبر الئتري تتئ حسار: " الضااب ضظج قغفظى ".
وشغما غطغ أعط تخرغتات طتاشر " جغق": 

 25 افربساء  غعم  الرجمغ  اقشاااح 
أضاعبر 2017:

طرف  من  الرسمّي  االفتتاح  سيكون   "
 25 األربعاء  يوم  للبالد  العليا  السلطات 
اكتوبر 2017 على أن يفتح الصالون أبوابه 
للجمهور يوم الخميس 26 أكتوبر إلى غاية 

األحد 05 نوفمبر 2017" .
تصطغص طغجاظغئ الخالعن:

الدولي  الصالون  ميزانية  تقلصت   "
مليون   80 إلى   22 الـ  طبعته  في  للكتاب 
خالل  دينار  مليون   120 بـ  مقارنة  دينار 
بسبب   ،30% بنسبة  أي  السابقة،  الطبعة 
تعرفها  التي  والمالية  االقتصادية  األوضاع 

البالد" .
ظسث أن تضعن الطئسئ الـ 22 افتسظ:

22  في حلة  الـ  الطبعة  أن تكون  " نعد 
شيء،  كل  حّضرنا  سابقاتها،  من  أحسن 
عالميا  مرموقة  مرحلة  وصل  والصالون 
العرب  والمشاركين  األصدقاء  بشهادة 
عربيا  األول  أصبح  لقد  واألوروبيين. 
وإفريقيا من حيث التنظيم، ووصلنا تقريبا 
الزوار"   " معيار  إلى  إضافة  لالحترافية. 
السابقة  الطبعة  خالل  تجاوزوا  الذين 
زيادة  بأمل  زائر،  المليون  ونصف  المليون 

العدد إلى مليوني زائر هذه السنة ".
 20 وإصخاء  طحارضئ  ظحر  دار   952

أخرى:
من  عارضا   314 بـ  الجزائر  ستشارك   "
مجموع 952، مقارنة بـ 814  سنة 2016، 
أي زيادة بنسبة %7.وتم إقصاء 20 دار نشر 
والنظام  والعرض  النشر  قواعد  لمخالفتها 
الداخلي للصالون. أما عدد العناوين المقرر 
ألف   77 منها  ألف   232 فيشمل  عرضها، 

للجزائر".
14 ألش طار طربع:

" المساحة المخصصة للصالون هي  14 
ألف متر مربع، وستكون حصة األسد منها 

للجزائر بنسبة 59%".

جظعب إشرغصغا ضغش حرف:
للكتاب  الدولي  الصالون  يستقبل   "
بالجزائر في طبعته الـ 22، جنوب إفريقيا، 
نظير  وذلك   لمصر.  خلفا  شرف،  ضيف 
البلدين  تربط  التي  المميزة  العالقات 
إلى  االنتماء  الثقافية، وبحكم  السيما منها 
إفريقيا  جنوب  وتزخر  اإلفريقية.  القارة 
نظام  ضد  والكفاح  بالنضال  حافل  بتاريخ 
ملحمة  في  األبارتايد  العنصري  التمييز 
ظهر خاللها نلسون مانديال الذي أصبح أحد 

أهم رموز البلد ".
عثه الثول الـ 52 المحارضئ:

إفريقيا (ضيف شرف)،  الجزائر، جنوب   "
ألمانيا، إنجلترا، العربية السعودية، النمسا، 
البحرين، بلجيكا، بلغاريا، الكاميرون، كندا، 
الصين، كرواتيا، الدنمارك، مصر، اإلمارات 
العربية المتحدة، إسبانيا، الواليات المتحدة 
الغابون،  فرنسا،  فنلندا،  األمريكية، 
اليونان، غينيا، المجر، الهند، العراق، إيران، 
إيطاليا، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، مالي، 
فلسطين،  عمان،  المكسيك،  المغرب، 
هولندا،بولونيا،  البرتغال، قطر، جمهورية 
السنغال،  روسيا،  رومانيا،  التشيك، 
السويد، سويسرا، سوريا، تونس، وتركيا. 
واالتحاد  المتحدة  األمم  تمّثل  كما 

األوروبي".
أجماء   فرواح  تثطغثا   22 الـ  الطئسئ 

ضئغرة رتطئ:
والعشرون  الثانية  الطبعة  تقام   "
تخليدا  للكتاب  الدولي  الجزائر  لصالون 
ألرواح أسماء كبيرة رحلت عنا منذ الطبعة 
األخيرة : مالك شبل، شارل هنري فافرود، 
الكريم  عبد  صالح،  حاج  الرحمن  عبد 
أم  بن  اللطيف  عبد  أوزلق،  لويزة  جياللي، 
ومحمد  نّدار،  بلعباس  مالك،  رضا  هاني، 

حموتن".
صخر المسارض لط غاشغر:

الصنوبر  قصرالمعارض  لألسف،   "  
عن  بعيدون  نحن  يتغير،  لم  البحري 
المقاييس، وقد حان الوقت إلعادة ترميمه 
الدول.  من  كثير  في  به  معمول  هو  كما 

المخصص  التفضيلي  السعر  ورغم 
 20 بـ  المعرض،  إدارة  طرف  من  للصالون 
عاري،  الفضاء  أّن  إال  المربع،  للمتر  دينارا 

ويفتقد للكثير من المستلزمات".
لةظئ الصراءة تتفزئ سطى 97 سظعاظا:

تحفظت لجنة القراءة التي نصبها وزير 
الثقافة، عز الدين ميهوبي، عن 97 عنوانا 
من  للعرض  المقترحة  العناوين  بين  من 
طرف دور النشر العالمية، بسبب المواضيع 
ودعوة  لإلرهاب،  تمجيد  من  تعالجها  التي 
التحريرية  ثورتنا  في  وتشكيك  للعنف، 

المجيدة.
ا�سقم حرغك لطخالعن:

للصالون،  الحقيقية  المرآة  أنتم   "
المستمرة،  مرافقتنا  على  مشكورون 
أّي  وجود  حال  في  تنبيهنا  منكم  وأطلب 
اإلعالم  العرض.  لقواعد  مخالف  كتاب 
فعال  ومساهم  لنا،  بالنسبة  هام  شريك 

في نجاح الطبعة الثانية والعشرين".
ضقطغ تعل المرأة ُتّرف:

سياقه  عن  حّرف  المرأة  حول  كالمي 
بالك   فما  اللفظي  العنف  ضد  أنا  األصلي، 
بالعنف الجسدي. وفيما يتعلق بكتاب (كيف 
تضرب المرأة)، فالناشر سّربه بطريقة غير 
قانونية خالل الطبعة السابقة، وتم حذفه 
االنتقادات  وأحترم  أخرى.  كتب   3 مع 

الموضوعية والبناءة.
ظحاط بصاشغ بري وطاظعع:

 85 للكتاب  الدولي  الصالون  يستضيف 
 50 منهم  العالم  دول  مختلف  من  ضيفا 
أحالم  الروائية  رأسهم  على  جزائريا  كاتبا 
جلطي  ربيعة  الزاوي،  أمين  مستغانمي، 
متنوع  ثقافي  برنامج  ضمن  وغيرهم 
األدبية  والمنصات  اللقاءات  يتضمن 
على  زيادة  التاريخية،  والمحاضرات 
القراءات الشعرية، والندوات السينمائية مع 
السامية  كالمحافظة  الشركاء  عديد 
للنشر  الوطنية  والوكالة  لألمازيغية 
كالتربية  الوزارات  وبعض  واإلشهار، 

الوطنية والشؤون الدينية.

الخغظ ضغش حرف الطئسئ الـ 23:
شرف  ضيف  الصين  تكون  أن  تقرر 

الطبعة الثالثة والعشرين سنة 2018 "
الخالعن طظئر لطبصاشئ:

" سيال منبر للثقافة والرواية والمثقفين 
واإلبداع والقصة والناشرين، و من أراد أن 
ينشط خارج تلك األطر فله مجال آخر غير 

الصالون الدولي للكتاب".
جائجة آجغا جئار خارج الخالعن:

" اتفقنا مع شركائنا من مؤسسة الفنون 
لالتصال  الوطنية  والوكالة  المطبعية 
والنشر واإلشهار، على أن تكون جائزة آسيا 

جبار، خارج الصالون كحدث ثقافي مستقل 
جائزة  ميالد   2018 سنة  وستشهد  بذاته. 
والفرنسية،  يالعربية  للرواية  الصالون 

إضافة إلى األمازيغية ".
غظزمعن  ق  الةجائر  شغ  الظاحرون 

ظحاذات:
في  الناشرين  اهتمام  عدم  أنتقد   "
الصالون  في  نشاطات  بتنظيم  الجزائر 
الدولي للكتاب، قصد الترويج لمنتوجاتهم، 
مقارنة  والئقة  جيدة  أجنحة  بناء  حتى  وال 

بالصالونات العالمية ".
اقصاخادغغظ  الماساططغظ  الاجام  سثم 

بعسعدعط:
المتعاملين  أغلب  فإن  لألسف،   "
يلتزمون  ال  الجزائريين  االقتصاديين 
في  المساهمة  بخصوص  بوعودهم 
للكتاب، ألنهم ال يملكون  الدولي  الصالون 
التي  الثقافية  التظاهرات  تمويل  ثقافة 

يرون أنها غير مجدية بالنسبة لهم ".
ق بغع لطضاإ المثرجغئ:

"ال بيع للكتب المدرسية في جناح ديوان 
لسوء  تفاديا  المدرسية  المطبوعات 

التنظيم والفوضى ".
تضغط جئظعن
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 25 افربساء  غعم  الرجمغ  اقشاااح 
أضاعبر 2017:

طرف  من  الرسمّي  االفتتاح  سيكون   "
 25 األربعاء  يوم  للبالد  العليا  السلطات 
اكتوبر 2017 على أن يفتح الصالون أبوابه 
للجمهور يوم الخميس 26 أكتوبر إلى غاية 

األحد 05 نوفمبر 2017" .
تصطغص طغجاظغئ الخالعن:

الدولي  الصالون  ميزانية  تقلصت   "
مليون   80 إلى   22 الـ  طبعته  في  للكتاب 
خالل  دينار  مليون   120 بـ  مقارنة  دينار 
بسبب   ،30% بنسبة  أي  السابقة،  الطبعة 
تعرفها  التي  والمالية  االقتصادية  األوضاع 

البالد" .
ظسث أن تضعن الطئسئ الـ 22 افتسظ:

22  في حلة  الـ  الطبعة  أن تكون  " نعد 
شيء،  كل  حّضرنا  سابقاتها،  من  أحسن 
عالميا  مرموقة  مرحلة  وصل  والصالون 
العرب  والمشاركين  األصدقاء  بشهادة 
عربيا  األول  أصبح  لقد  واألوروبيين. 
وإفريقيا من حيث التنظيم، ووصلنا تقريبا 
الزوار"   " معيار  إلى  إضافة  لالحترافية. 
السابقة  الطبعة  خالل  تجاوزوا  الذين 
زيادة  بأمل  زائر،  المليون  ونصف  المليون 

العدد إلى مليوني زائر هذه السنة ".
 20 وإصخاء  طحارضئ  ظحر  دار   952

أخرى:
من  عارضا   314 بـ  الجزائر  ستشارك   "
مجموع 952، مقارنة بـ 814  سنة 2016، 
أي زيادة بنسبة %7.وتم إقصاء 20 دار نشر 
والنظام  والعرض  النشر  قواعد  لمخالفتها 
الداخلي للصالون. أما عدد العناوين المقرر 
ألف   77 منها  ألف   232 فيشمل  عرضها، 

للجزائر".
14 ألش طار طربع:

" المساحة المخصصة للصالون هي  14 
ألف متر مربع، وستكون حصة األسد منها 

للجزائر بنسبة 59%".

 طتاشر خالعن الةجائر الثولغ لطضااب تمغثو طسسعدي لـ "جغق":

"عثشظا تثطغ تاجج ا�طغعظغ زائر"
غطمح طتاشر خالعن الةجائر الثولغ لطضااب تمغثو طسسعدي لثورة ظاجتئ غاثطى شغعا سثد 
الجوار تاجج المطغعظغظ، بالظزر لطمحارضئ الصعغئ عثه السظئ والاغ تسثت 950 دار ظحر طظ 
طثاطش الصارات، ظاعغك سطى الئرظاطب افدبغ المراشص وافجماء الضئغرة الاغ جاضعن تاضرة.

طظ  الـ22  لططئسئ  الاتدغر  ضان  ضغش 
خالعن الةجائر الثولغ لطضااب وطا عغ أعط 

طقطتعا؟

شهر  منذ  بدأ  الطبعة  لهذه  التحضير 
مميزة  طبعة  ستكون  واعتقادي  فيفري 
رقم  وهذا  دولة   52 المشاركة  بحكم 
ممثلة  السابقة  بالدورات  مقارنة  قياسي 
314 دار نشر  بينها  950 دار نشر من  في 
بالسنة  مقارنة  معتبرة  بزيادة  جزائرية 
دار   291 مشاركة  عرفت  التي  الماضية 
نشر، رغم أننا أقصينا 25 دار نشر خالفت 
الدورة  في  للصالون  الداخلي  القانون 
السابقة خصوصا التي وضعت الكتب على 
لم  التي  الدور  بعض  عن  ناهيك  األرض، 
المحدد،  الوقت  الالزمة في  الوثائق  ترسل 
السنة  هذه  العدد  ان  إال  اإلقصاء  ورغم 

ارتفع أكثر.
كبيرة  مشاركة  الـ22  الدورة  وستعرف 
"روح  فضاء  على  حافظنا  حيث  ومميزة، 
البناف" الذي تشارك فيه العديد من البلدان 
اإلفريقية، باإلضافة إلى المشاركة العربية 
القوية جدا، وحتى الصين الشعبية موجودة 
المفروض أن تكون معنا  وروسيا كان من 
لكن الكتب لم تصل إلى السفارة وفي آخر 
في  موجودة  ايران  أن  كما  اعتذروا،  لحظة 

الصالون.

وصع اقخاغار عثه السظئ سطى جظعب إشرغصغا 
لاضعن ضغش الحرف، لماذا؟

واخترنا  االفريقية  للقارة  ننتمي  نحن 
بين  لقاء  بعد  ذلك  وجاء  إفريقيا،  جنوب 
إفريقية والسيد عز  الجنوب  الثقافة  وزيرة 
شهر  في  الثقافة  وزير  ميهوبي  الدين 
جنوب  تكون  أن  على  واتفقا  فيفري، 

جظعب إشرغصغا ضغش حرف:
للكتاب  الدولي  الصالون  يستقبل   "
بالجزائر في طبعته الـ 22، جنوب إفريقيا، 
نظير  وذلك   لمصر.  خلفا  شرف،  ضيف 
البلدين  تربط  التي  المميزة  العالقات 
إلى  االنتماء  الثقافية، وبحكم  السيما منها 
إفريقيا  جنوب  وتزخر  اإلفريقية.  القارة 
نظام  ضد  والكفاح  بالنضال  حافل  بتاريخ 
ملحمة  في  األبارتايد  العنصري  التمييز 
ظهر خاللها نلسون مانديال الذي أصبح أحد 

أهم رموز البلد ".
عثه الثول الـ 52 المحارضئ:

إفريقيا (ضيف شرف)،  الجزائر، جنوب   "
ألمانيا، إنجلترا، العربية السعودية، النمسا، 
البحرين، بلجيكا، بلغاريا، الكاميرون، كندا، 
الصين، كرواتيا، الدنمارك، مصر، اإلمارات 
العربية المتحدة، إسبانيا، الواليات المتحدة 
الغابون،  فرنسا،  فنلندا،  األمريكية، 
اليونان، غينيا، المجر، الهند، العراق، إيران، 
إيطاليا، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، مالي، 
فلسطين،  عمان،  المكسيك،  المغرب، 
هولندا،بولونيا،  البرتغال، قطر، جمهورية 
السنغال،  روسيا،  رومانيا،  التشيك، 
السويد، سويسرا، سوريا، تونس، وتركيا. 
واالتحاد  المتحدة  األمم  تمّثل  كما 

األوروبي".
أجماء   فرواح  تثطغثا   22 الـ  الطئسئ 

ضئغرة رتطئ:
والعشرون  الثانية  الطبعة  تقام   "
تخليدا  للكتاب  الدولي  الجزائر  لصالون 
ألرواح أسماء كبيرة رحلت عنا منذ الطبعة 
األخيرة : مالك شبل، شارل هنري فافرود، 
الكريم  عبد  صالح،  حاج  الرحمن  عبد 
أم  بن  اللطيف  عبد  أوزلق،  لويزة  جياللي، 
ومحمد  نّدار،  بلعباس  مالك،  رضا  هاني، 

حموتن".
صخر المسارض لط غاشغر:

الصنوبر  قصرالمعارض  لألسف،   "  
عن  بعيدون  نحن  يتغير،  لم  البحري 
المقاييس، وقد حان الوقت إلعادة ترميمه 
الدول.  من  كثير  في  به  معمول  هو  كما 

المخصص  التفضيلي  السعر  ورغم 
 20 بـ  المعرض،  إدارة  طرف  من  للصالون 
عاري،  الفضاء  أّن  إال  المربع،  للمتر  دينارا 

ويفتقد للكثير من المستلزمات".
لةظئ الصراءة تتفزئ سطى 97 سظعاظا:

تحفظت لجنة القراءة التي نصبها وزير 
الثقافة، عز الدين ميهوبي، عن 97 عنوانا 
من  للعرض  المقترحة  العناوين  بين  من 
طرف دور النشر العالمية، بسبب المواضيع 
ودعوة  لإلرهاب،  تمجيد  من  تعالجها  التي 
التحريرية  ثورتنا  في  وتشكيك  للعنف، 

المجيدة.
ا�سقم حرغك لطخالعن:

للصالون،  الحقيقية  المرآة  أنتم   "
المستمرة،  مرافقتنا  على  مشكورون 
أّي  وجود  حال  في  تنبيهنا  منكم  وأطلب 
اإلعالم  العرض.  لقواعد  مخالف  كتاب 
فعال  ومساهم  لنا،  بالنسبة  هام  شريك 

في نجاح الطبعة الثانية والعشرين".
ضقطغ تعل المرأة ُتّرف:

سياقه  عن  حّرف  المرأة  حول  كالمي 
بالك   فما  اللفظي  العنف  ضد  أنا  األصلي، 
بالعنف الجسدي. وفيما يتعلق بكتاب (كيف 
تضرب المرأة)، فالناشر سّربه بطريقة غير 
قانونية خالل الطبعة السابقة، وتم حذفه 
االنتقادات  وأحترم  أخرى.  كتب   3 مع 

الموضوعية والبناءة.
ظحاط بصاشغ بري وطاظعع:

 85 للكتاب  الدولي  الصالون  يستضيف 
 50 منهم  العالم  دول  مختلف  من  ضيفا 
أحالم  الروائية  رأسهم  على  جزائريا  كاتبا 
جلطي  ربيعة  الزاوي،  أمين  مستغانمي، 
متنوع  ثقافي  برنامج  ضمن  وغيرهم 
األدبية  والمنصات  اللقاءات  يتضمن 
على  زيادة  التاريخية،  والمحاضرات 
القراءات الشعرية، والندوات السينمائية مع 
السامية  كالمحافظة  الشركاء  عديد 
للنشر  الوطنية  والوكالة  لألمازيغية 
كالتربية  الوزارات  وبعض  واإلشهار، 

الوطنية والشؤون الدينية.

الخغظ ضغش حرف الطئسئ الـ 23:
شرف  ضيف  الصين  تكون  أن  تقرر 

الطبعة الثالثة والعشرين سنة 2018 "
الخالعن طظئر لطبصاشئ:

" سيال منبر للثقافة والرواية والمثقفين 
واإلبداع والقصة والناشرين، و من أراد أن 
ينشط خارج تلك األطر فله مجال آخر غير 

الصالون الدولي للكتاب".
جائجة آجغا جئار خارج الخالعن:

" اتفقنا مع شركائنا من مؤسسة الفنون 
لالتصال  الوطنية  والوكالة  المطبعية 
والنشر واإلشهار، على أن تكون جائزة آسيا 

الدورة  هذه  شرف  كضيف  حاضرة  افريقيا 
والندوات،  الفعاليات  من  الكثير  خالل  من 
بزخمها  معروفة  الدولة  هذه  أن  كما 

الثقافي وثرائها األدبي.

طاذا سظ الئرظاطب افدبغ المراشص طظ خقل 
الظثوات والمتاضرات؟

في  موجودة  كبيرة  أسماء  هناك 
المعرض، أكثر من 85 ضيفا وحصة األسد 
للجزائريين باعتبارنا أصحاب الدار، وتحضر 
في هذه الدورة الروائية الجزائرية الكبيرة 
علي  العراقي  الروائي  مستعانمي،  أحالم 
واسيني  الكبير  الجزائري  الروائي  بدر، 
الكاتبة   ، الزاوي  أمين  الروائي  األعرج، 
وحيد  المصري  الروائي  جلطي،  ربيعة 
عميمور  الدين  محي  الدكتور  الطويلة، 
وغيرهم، بحيث أننا نحاول أن نالمس كل 
األبعاد بما فيها التاريخي، األدبي التربوي، 

اإلسالمي والتطرق لكل المحاور.

لطمرة الباظغئ سطى الاعالغ غثخص خالعن 
الضااب  تعل  ظثوة  لطضااب  الثولغ  الةجائر 

والمثرجئ، طا أعمغئ عثه الظثوة؟

بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية على 
رأسها الوزيرة نورية بن غبريط، التقينا مع 
اليوم  الصالون وبرمجنا هذا  لجنة تحضير 
يخص   فيما  دراسيا  يوما  وسيكون 
الوزيرين  بحضور  التربوية  المنظومة 
نورية بن غبريط وعز الدين ميهوبي الذي 
وستكون  الدراسي  اليوم  هذا  سيفتتح 
تحدي  مسابقة  خالل  من  جوائز  هناك 
الشباب  باألدباء  خاص  يوم  وفيه  القراءة 
بعنوان من الطباشير إلى الرواية، وبالتالي 
بالغة  أهمية  يكتسي  الدراسي  اليوم  هذا 

جبار، خارج الصالون كحدث ثقافي مستقل 
جائزة  ميالد   2018 سنة  وستشهد  بذاته. 
والفرنسية،  يالعربية  للرواية  الصالون 

إضافة إلى األمازيغية ".
غظزمعن  ق  الةجائر  شغ  الظاحرون 

ظحاذات:
في  الناشرين  اهتمام  عدم  أنتقد   "
الصالون  في  نشاطات  بتنظيم  الجزائر 
الدولي للكتاب، قصد الترويج لمنتوجاتهم، 
مقارنة  والئقة  جيدة  أجنحة  بناء  حتى  وال 

بالصالونات العالمية ".
اقصاخادغغظ  الماساططغظ  الاجام  سثم 

بعسعدعط:
المتعاملين  أغلب  فإن  لألسف،   "
يلتزمون  ال  الجزائريين  االقتصاديين 
في  المساهمة  بخصوص  بوعودهم 
للكتاب، ألنهم ال يملكون  الدولي  الصالون 
التي  الثقافية  التظاهرات  تمويل  ثقافة 

يرون أنها غير مجدية بالنسبة لهم ".
ق بغع لطضاإ المثرجغئ:

"ال بيع للكتب المدرسية في جناح ديوان 
لسوء  تفاديا  المدرسية  المطبوعات 

التنظيم والفوضى ".
تضغط جئظعن

التي  التربية  وزارة  خطوة  مع  خصوصا 
في  الجزائرية  النصوص  إلدراج  تسعى 

المنظومة التربوية.

ذرف  طظ  المسطر  الئرظاطب  الى  با�ضاشئ 
الئرظاطب  سظ  طاذا  الخالعن  طتاشزئ 
وبسخ  الظحر  دور  ذرف  طظ  المعازي 

المآجسات؟

الذي  مثل  موازي  كبير  برنامج  هناك 
األعلى،  اإلسالمي  المجلس  به  سيقوم 
المحافظة  العربية،  للغة  األعلى  المجلس 
السامية لألمازيغية واحتفاء خاص بمئوية 
الراحل مولود معمري من خالل الحديث عن 
تجربته وندوات حول مساره، باإلضافة الى 
البرنامج المسطر من طرف دور النشر في 
واإلشهار  للنشر  الوطنية  المؤسسة  صورة 
ناهيك عن نشاطات البيع بالتوقيع، وأتمنى 
ندوات  بإقامة  الناشرين  كل  يقوم  أن 

مماثلة.

طاذا تاعصع بحأن إصئال الجوار والصراء سطى 
المسرض؟

مليون  من  أكثر  سجلنا  الماضية  السنة 
نطمح  السنة  وهذه  زائر،  مليون  ونصف 
الزوار  العدد وأملي أن يتخطى عدد  لزيادة 

حاجز المليونين.

عض تأبرتط بثسعات المصاذسئ؟

وأدباء  كتاب  يطلب  أن  مؤسف  شيء 
بمقاطعة الصالون الدولي للكتاب، واألكثر 
عبر  كالمي  تحريف  على  بناء  هذا  من 
إهانة  أقصد  لم  بأنني  وأجدد  لي،  تصريح 

المرأة، وأن الصالون مفتوح لكل الناس.

تاوره شغخض حغئاظغ

الثولغ  الةجائر  لخالعن  ال22  الطئسئ  رجمغا  افربساء  أطج  اشااتئ 
لطضااب بصخر المسارض بالخظعبر الئتري، وعثا بتدعر العزغر افول، وسثد 

طظ العزراء وطمبطغ افجقك الثغئطعطاجغئ.

أويحيى،  أحمد  األول  الوزير  ورافق 
أعضاء من الحكومة  منهم ووزير  الداخلية 
العمرانية  والتهيئة  المحلية  والجماعات 
حافظ  العدل   وزير  و  بدوي  نورالدين 
غبريط  بن  نورية  و  لوح  الطيب  األختام 
وزير   جانب  الى  الوطنية  التربية  وزيرة 
االتصال  ووزير  ميهوبي  عزالدين  الثقافة 
رئاسة  لدى  والمستشار  كعوان،  جمال 
الجمهورية محمد علي  بوغازي  باإلضافة 
إلى أعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد 
بالجزائر، رفقة نائب وزير الثقافة والفنون 
لجمهورية جنوب إفريقيا ماخوتسو سوتيو 
هذه  على  شرف  ضيف  بالدها  تحل  التي 

الدورة.. 
وحرص الوفد على زيارة مختلف أجنحة 
التي  اإلصدارات  على  واالطالع  الصالون، 

في  الحاضرة  النشر  دور  واجهات  توشح 
التظاهرة.

إلى   الناشرين  األول،  الوزير  ودعا 
االهتمام بترويج صورة الجزائر ورفع الراية 
في  األهداف  حصر  عدم  مع  الخارج،  في 
القطاع  أهل  حث  كما  فقط،  المادي  الربح 
بالثورة  تهتم  التي  الكتب  طباعة  على 
والتاريخ المعاصر للجزائر، وأضاف : "يجب 
الجامعيين  الدكاترة  أطروحات  نشر 
بجودتها،  تتميز  التي  خاصة  الجزائريين، 

وهذا للترويج للمنتج الفكري.." 
وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، أكد في 
مستقبال  الدولة  توجه  أن  السياق  ذات 
سيهتم أكثر بدعم الناشر ومساعدته على 

تصدير الكتاب الجزائري إلى الخارج.
أوراري طتمث
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طعسث " المظخات "

شرخئ لطصارئ لطاسرف سطى ضااب وروائغظغ وظصاد 
"بصاسئ  "طظخات  جئع  تظزغط  بالةجائر  لطضااب  الثولغ  الخالعن  ال22طظ  الطئسئ  جاحعث 
وغغظغا  الةجائر   طظ  وظصاد  وضااب وحسراء   أدباء  ،جغضعن ضغعشعا  المرضجي  بالةظاح  السغق 

،السراق ، لئظان ، جعرغا ،طخر ،افردن ،شطسطغظ .

232 ألش سظعان تظازر طظ غصرؤعا

جغق 2017.. بثاغئ الُتطط
األربعاء،  أمس  رسميا  بانطالقه 
صالون  يكون  الخميس،  اليوم  وجماهيريا 
الخطوة  خطا  قد  للكتاب  الدولي  الجزائر 
على  يوما،   11 مداها  رحلة  في  األولى 
طريق الثقافة والمعرفة واالكتشاف. رحلة 
 952 يقترحها  عنوان  ألف   232 تجوب 
قارات،   4 من  دولة   50 يمثلون  عارض 
تنتظر زوارا تجاوز معدلهم المليون ونصف 
من  واحد  جزائري  بنسبة  زائر،  المليون 

أصل سبعة وثالثين.
ولن يخلو الصالون من ضيوف ذوي وزن 
الوطني،  الثقافي  المشهد  في  معتبر 
مختلف  ليناقشوا  أتوا  والعالمي،  العربي، 
األدب  قضايا  من  الراهنة،  المواضيع 
التاريخ  قضايا  إلى  أجناسه،  بمختلف 

والتراث والفلسفة والسياسة.
يتزامن  السابقة،  الطبعات  غرار  وعلى 
ذكرى  مع  للكتاب  الدولي  الجزائر  صالون 
اندالع الثورة المجيدة، التي سيتطرق إليها 

الثولغ  الةجائر  لخالعن  ال22  الطئسئ  رجمغا  افربساء  أطج  اشااتئ 
لطضااب بصخر المسارض بالخظعبر الئتري، وعثا بتدعر العزغر افول، وسثد 

طظ العزراء وطمبطغ افجقك الثغئطعطاجغئ.

لقاء "موعد مع التاريخ: تشريح االستعمار". 
الثالث  الثورة  بعيد  االحتفاء  يزيد  ومّما 
أفريقيا  جنوب  نزول  خصوصية،  والستين 
ضيف شرف على المهرجان، وال يخفى على 
والجنوب  الجزائري  الشعبين  يجمع  ما  أحد 
سبيل  في  مشترك  نضال  من  أفريقي 

التحّرر واالنعتاق.
وإلى جانب ضيف الشرف، تسّجل الثقافة 
هذه  في  القوّي  حضورها  األفريقية 
"روح  فضاء  يكّرسه  حضور  الطبعة، 
في  ثابتة  قيمة  صار  الذي  الباناف" 
الصالون، تجّسد تمّسك الجزائر بامتدادها 

الجغرافي والحضاري األفريقي.
كما يحتفي الصالون بالهوية الجزائرية 
ملتقى  خالل  من  األمازيغي،  بعدها  في 
السامية  المحافظة  تنظمه  دولي 
مولود  ميالد  بمئوية  احتفاًء  لألمازيغية 
تقام  العرفان،  لثقافة  وتكريسا  معمري. 
تخليدا  والعشرون  الثانية  الطبعة  هذه 

هذا  فارقونا  ومبدعين  مفكرين  ألرواح 
فافرود،  هنري  شارل  شبل،  مالك  العام: 
الكريم  عبد  صالح،  حاج  الرحمن  عبد 
أم  بن  اللطيف  عبد  لويز،  ديهيا  جياللي، 
محمد  نّدار،  بلعباس  مالك،  رضا  هاني، 

حموتن، وأندريه رافيرو.
التظاهرة،  في  نصيب  الصغار  وللقراء 
الطفل،  لكتاب  جناح  تخصيص  خالل  من 
وزيارة  والمدرسة،  للكتاب  دراسي  ويوم 
في  مساهمة  الصالون،  تلميذ  ألف   100

إعداد قارئ الغد.
في  حاضرا  سيكون  وأكثر  هذا  كّل 
يحظى  الذي  الصالون  من   22 الطبعة 
باحترام عالمي، وإقبال جماهيري، ورعاية 
عبد  الجمهورية  رئيس  بقيادة  رسمية 
أن  على  بحق  يؤكد  ما  بوتفليقة،  العزيز 

"الكتاب كنز ال يفنى".
أجاطئ طتفعظ

أويحيى،  أحمد  األول  الوزير  ورافق 
أعضاء من الحكومة  منهم ووزير  الداخلية 
العمرانية  والتهيئة  المحلية  والجماعات 
حافظ  العدل   وزير  و  بدوي  نورالدين 
غبريط  بن  نورية  و  لوح  الطيب  األختام 
وزير   جانب  الى  الوطنية  التربية  وزيرة 
االتصال  ووزير  ميهوبي  عزالدين  الثقافة 
رئاسة  لدى  والمستشار  كعوان،  جمال 
الجمهورية محمد علي  بوغازي  باإلضافة 
إلى أعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد 
بالجزائر، رفقة نائب وزير الثقافة والفنون 
لجمهورية جنوب إفريقيا ماخوتسو سوتيو 
هذه  على  شرف  ضيف  بالدها  تحل  التي 

الدورة.. 
وحرص الوفد على زيارة مختلف أجنحة 
التي  اإلصدارات  على  واالطالع  الصالون، 

في  الحاضرة  النشر  دور  واجهات  توشح 
التظاهرة.

إلى   الناشرين  األول،  الوزير  ودعا 
االهتمام بترويج صورة الجزائر ورفع الراية 
في  األهداف  حصر  عدم  مع  الخارج،  في 
القطاع  أهل  حث  كما  فقط،  المادي  الربح 
بالثورة  تهتم  التي  الكتب  طباعة  على 
والتاريخ المعاصر للجزائر، وأضاف : "يجب 
الجامعيين  الدكاترة  أطروحات  نشر 
بجودتها،  تتميز  التي  خاصة  الجزائريين، 

وهذا للترويج للمنتج الفكري.." 
وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، أكد في 
مستقبال  الدولة  توجه  أن  السياق  ذات 
سيهتم أكثر بدعم الناشر ومساعدته على 

تصدير الكتاب الجزائري إلى الخارج.
أوراري طتمث

سطغ  السراصغ  الضاتإ 
بثر

علي بدر روائي وشاعر 
وسيناريو  مسرحي  وكاتب 
ببغداد.  ولد  عراقي، 
صدرت له اثنتا عشر رواية 
سارتر"  "بتابا  وأهمها  كبيرا،  نجاحا  نالت 
عام 2001 (التي أعيد نشرها إحدى عشرة 
وكاتب  ونساء  "صخب  أصدر  كما  مرة. 
منتصف  "خرائط   ،2005 عام  في  مغمور" 
أدب  في  وكتاب   ،2006 عام  في  الليل" 
بطوطة"،  "ابن  بجائزة  عنه  فاز  الرحالت 
"رحلة  اإلماراتية  المؤسسة  تمنحها  التي 
الدواوين  من  العديد  ألف  كما  اآلفاق". 
الشعرية، منها ديوان "جرائم مخملية" في 
 ،2005 الصحراء" عام  2002، و"كتاب  عام 
 2009 عام  في  شبقي"  رجل  و"كتاب 
و"كتاب منفي سعيد" عام 2012. كما كتب 
أهم  ومن  المسرح  مجال  بدر.في  علي 
العازبات"  النساء  "عالم  مسرحية  أعماله: 
 ،(2009) المهاجرين"  حانة  و"في   (2004)
الرماد"  "تحت  أفالم  سيناريوهات  وكتب 
 .(2007) العراقي"  األدب  و"تاريخ   (2006)

يمتاز هذا الكاتب بكتابته الحديثة وبأسلوب 
بعدة  تّوجت  التي  أعماله  وتحتل  منعش. 
األدب  مشهد  في  هامة  مكانة  جوائز، 
إصداراته،  أحدث  من  المعاصرو  العربي 
كمال  وموت  و"حياة  الغيوم"  "عازف  نذكر: 

مدحت".   
أتمث  الطئظاظغ  الضاتإ 

سطغ الجغظ 
الزين  علي  أحمد  ولد 
كاتب  وهو   ،1955 عام 
لبناني،اشتهر  وصحافي 
بمقاالته  البداية  في 
والعربية  اللبنانية  الصحافة  المنشورة في 
قبل االنتقال إلى تقديم برامج للتلفزيون، 
وهو صاحب أعمال روائية ناجحة تنقب عن 
كما  القديمة.  والقصص  الريفية  الذاكرة 
الحروب  عن  الناتجة  المعاناة  الزين  تناول 
بين  ومن  العربي  بالعالم  تعصف  التي 
الندم"  و"معبر  "الطيون"  نذكر  رواياته 
الروائية  كتابته  تتميز  الطير"...  و"صحبة 
مثل  وتشابكها  وتشظيها  أصواتها  بتعدد 
خيوط الذاكرة ،كما عمل أحمد علي الزين 
أيضا  بل  كمؤلف  فقط  ليس  المسرح  في 

"الرؤية"  مسرحيته  عرضت  ولقد  كممثل، 
في مقر اليونسكو.

لغظا  السعرغئ  الروائغئ 
ععغان التسظ 

هويان  لينا  ولدت  
 ،1975 عام  في  الحسن 
وصحفية  روائية  وهي 
لبنان، تخرجت من  سورية تقيم حاليا في 
وعملت   ،2001 عام  في  دمشق  جامعة 
لصحيفة  الثقافي  القسم  في  صحفية 
،كما   2003 عام  منذ  السورية  "الثورة" 
إبداعية  مؤلفات  تسعة  لها  صدرت 
شعرية،  ودواوين  روايات  ودراسية: 
شاركت  السورية...  الصحراء  عن  ومقاالت 
نظمتها  التي  "الندوة"  في   2010 عام  في 
وهي  العربي،  لإلبداع  الدولية  الجائزة 
األدبية  الجائزة  هذه  تنظمها  كتابة  ورشة 
الصاعدينو  الكّتاب  لفائدة  المرموقة 
ابنة  الحسن،  هويان  لينا  تستكشف 
الصحراء السورية، أماكن البادية والمجتمع 
والخيال البدوي. "كما كتبت  :"نازك خانم" 
و"ألماس ونساء". وقد اختيرت هذه الرواية 

القائمة  ضمن   2014 عام  صدرت  التي 
عام  في  العربية  "بوكر"  لجائزة  القصيرة 

 2015
أظعر  الةجائري  الضاتإ   

بظ طالك
من  مالك  بن  أنور 
بالدار   1956 عام  مواليد 
روائي  المغرب،  البيضاء 
األعمال  من  ثريا  رصيدا  يملك  جزائري 
األدبية المتمّيزة. درس بن مالك الرياضيات 
ودّرس هذه المادة في الجامعات الفرنسية. 
كما اشتغل صحافيا في أسبوعية "الجزائر 
بالفرنسية،  تصدر  كانت  التي  األحداث"  
وكانت  الثمانينات  في  أعماله  أولى  صدرت 
فن  إلى  انتقل  ثم  الشعر،  في  بدايته 
إلى  أعماله  ترجمت  و  المقالة  ثم  الرواية 
لغات ونال جوائز كثيرة. رواياته مثل  عدة 
(العاشقان    "Les amants désunis"
 L'enfant du"  ،(1988 المنفصالن، 
القديم،  الشعب  (ابن    "peuple ancien
 Le يا ماريا، (2006) و) " Ô Maria" 2000) و

Rapt  (االختطاف، 2009)  .
تغرظع  الشغظغ  الروائغ   

طعظغظمئع 
ولد تيرنو مونيمبو في 
21 يوليو 1947 في غينيا، 
في  المنفى  إلى  وانتقل 
في  وعاش   1969 عام 
إلى  الذهاب  قبل  العاج  وساحل  السنغال 
بعد  و  دراسته  لمتابعة   1973 عام  فرنسا 
الكيمياء  في  دكتوراه  ألطروحة  مناقشته 
بدرجة  تعيينه  تم  ليون،  بمدينة  الحيوية 
في  اشتغل  ذلك  بعد  العلوم،  في  دكتور 
والجزائر  المغرب  من  كل  في  التدريس 
وفرنسا، في رصيده أعمال روائية جميلة، 
وتتناول أغلب نصوصه عجز المثقفين في 
إفريقيا، وصعوبات الحياة التي يعاني منها 
األفارقة في ديار الغربة بفرنسا. في عام 
عن  "رينودو"  جائزة  على  حصل   ،2008
"كبير  رواياته:  من  كاهل".  "ملك  روايته 
في  تغني  الكوبية  "الديوك  اليتامى"، 
الذي  األسود"  و"اإلرهابي  الليل"  منتصف 
بيول  من  وهو  با،  آدي  مسيرة  يستعرض 
غينيا، وبطل المقاومة الفرنسية أعدم من 
قبل النازيين في عام 1943 روايته األخيرة 
التي تحمل عنوان: بالد" صدرت عام 2016 
مجتمع  وسط  ضائعة  امرأة  محنة  يروي 
الكاتب  الماضي،نال  جوان  في  و  ذكوري 
الجائزة الكبرى للفرنكوفونية التي تمنحها 

األكاديمية الفرنسية.
 الروائغ المخري وتغث 

ذعغطئ 
عام  طويلة  وحيد  ولد 
1960، وهو روائي وقاص 
أعماله  لقيت  مصري. 
نجاحا واسعا لدى الجمهور المصري وحتى 
من  وهو  طويلة  تعّلم  بلده،  حدود  خارج 
زراعية  منطقة  وهي  الشيخ،  كفر  مواليد 
من  الحكاية  فن  النيل،  دلتا  قلب  في 
هدهدت  التي  واألساطير  القصص 

اإلرث  بهذا  تمّسكه  يحبسه  لم  طفولته. 
الشفوي في الحنين إلى مسقط رأسه، ولم 
األدبية  الروافد  على  االنفتاح  عن  ُيثنه 
في  طويلة  لفترة  الكاتب  أقام  العالمية. 
لتشمل  اهتمامه  دائرة  من  فوّسع  تونس، 
،ومن  العربي  العالم  وكل  العربي  المغرب 
بين أعماله: "ألعاب الهوى" و"أحمر خفيف" 

و"خلف النهاية بقليل, 
رزان  افردظغئ   الظاصثة 

إبراعغط
ناقدة  إبراهيم  رزان 
تدّرس  األردن،  من  أدبية 
في  العربي  واألدب  اللغة 
(األردن  البتراء  جامعة 
األدب  نقد  في  الدكتوراه  على  ،حصلت 
األردنية.  الجامعة  من   2001 عام  الحديث 
والتقّدم  النهضة  :"خطاب  مؤلفاتها  ومن 
المعاصرة"،  العربية  الرواية  في 
و"االستقبالية العربية للحداثة وما بعدها".  
عن  كتابين   2012 عام  في  نشرت  كما 
الرواية التاريخية وشعرية الخنساء،. وصدر 
في  المقاالت  من  العديد  إبراهيم  لرزان 
الدكتور  جائزة  ،ٌمنحت  الجامعية  المجالت 
دراسة  عن   2016 عام  األسد  الدين  نصر 
الجزائري  الروائي  أعمال  في  الخيال  حول 

واسيني األعرج. 
ربغسئ  الةجائرغئ  الضاتئئ 

جططغ 
في  جلطي  ربيعة  ولدت 
وهي   ،1964 عام  الجزائر 
وجامعية  وروائية  شاعرة 
دكتوراه في  ومترجمة، وهي حاصلة على 
كلية  في  محاضرة  أستاذة  وهي  األدب، 
عدة  لها  صدرت  الجزائر،  بجامعة  اآلداب 
السر"  في  "حديث  منها  شعرية،  دواوين 
لبنان  في  "النهضة"  دار  عن  حائر"  و"حجر 
روائية:  أعمال  لها  2009، كما صدرت  عام 
"الذروة" و"نادي الصنوبر" و"عرش معّشق"  
عن  العربي  األدبي  اإلبداع  جائزة  ونالت 
 ،  2002 أبو ظبي عام  أعمالها في  مجموع 
أبرز  من  كواحدة  جلطي  ربيعة  وبرزت  
السبعينات  جيل  في  الشعرية  الوجوه 
في  األدبي  اإلبداع  في  مثابرتها  بفضل 
اآلونة األخيرة  وبدأت الشاعرة تكشف عن 
مواهبها كروائية بنصوص مثل "عازب حي 
المرجان" و"حنين من النعناع" ... تعّد ربيعة 
في  النسائية  األصوات  أهم  من  جلطي 

األدب الجزائري .
الضاتئئ الةجائرغئ  أتقم 

طساشاظمغ
مستغانمي  أحالم  ولدت 
نفي  حيث  تونس  في 
االستقالل،  وبعد  والدها. 
الشعر  كتابة  في  بدأت  الجزائر.  إلى  عادت 
باللغة العربية في سن مبكرة، بتشجيع من 
والدها،و في سنوات شبابها األولى، قّدمت 
برامج ثقافية في اإلذاعة، درست األدب في 
الجزائر،و استقرت في باريس حيث حصلت 
على دكتوراه في علم االجتماع تحت إشراف 
إلى  سافرت   ،1993 عام  في  بيرك.  جاك 

روايتها  الجسد"،  "ذاكرة  لبنان حيث نشرت 
األولى التي فتحت أمامها النجاح وفازت عن 
هذه الرواية بجائزة نجيب محفوظ في عام 
سرير"،  "عابر  أعمالها:  ومن    1998
كوم  و"نسيان  الحواس"  و"فوضى 
أعمالها  تتناول  كما  بك"."  يليق  "و"األسود 
في  الجامعات  من  العديد  في  ُتدرس  التي 
واألنظمة  والظلم  الفساد  موضوع  العالم، 
االستعمار  وأشكال  واألصولية  الشمولية 
 16 في  و  المرأة،  حقوق  ومعاداة  الجديد 
أحالم  ٌعّينت  بباريس،   2016 ديسمبر 
من  للسالم"  اليونسكو  "فنانة  مستغانمي 

قبل مدير المنظمة إيرينا بوكوفا.
طتمث  الةجائري  الضاتإ 

جاري 
مواليد  من  ساري  محمد 
شرشال،  في   1958 عام 
جامعي  وأستاذ  وناقد  كاتب 
وألف  الجزائريين.  األدباء  لكبار  ومترجم 
العربية  باللغتين  الروايات  من  العديد 
و"البطاقة  "الورم"  منها  والفرنسية، 
مقاالت  وكتب  و"المطر"،  السحرية" 
ودراسات في مجال النقد األدبي، و من بين 
التي  ذهب"  من  "أمطار  رواية  إصداراته: 
المد  وتصاعد  التطرف  آليات  تشّخص 
إلى  ترجم  ولقد   ، الجزائر  في  اإلسالمي 
العربية أعمال كل من آسيا جبار وياسمينة 
ديب  ومحمد  صنصال  وبوعالم  خضرة 

وأنور بن مالك ومليكة مقدم.
الفطسطغظغ  الضاتإ 

تسان بطساوي
في  بدوي  حسن  ولد 
عام  الغربية  نابلسبالضفة 
1965، وهو كاتب وصحفي 
وسياسي  ثقافي  وناشط 
زاول  قطر،  في  نشأته  بعد  فلسطيني. 
بدوي دراسته الجامعية في باريس. ناضل 
في الوسط الطالبي بباريس، ثم بتونس 
التحرير  لمنظمة  اإلعالم  دائرة  ضمن 
الفلسطينية، ليظل قريبا من الكفاح الذي 
ولقد  بلده.  أجل تحرير  يخوضه شعبه من 
عمل في خضم ذلك مترجما لياسر عرفات. 
إلى  انضم  الوطن،  أرض  إلى  عودته  بعد 
نشاطا  تابع  ثم  غزة،  في  اإلعالم  وزارة 
مع  عالقات  ونسج  الصحافة  في  مكثفا 
وسائل اإلعالم الدولية. فهو مؤسس قسم 
الفرنكوفونية.  الصحافة  التحاد  فلسطين 
خالل  من  الثقافي  المجال  في  ينشط  كما 
فلسطين  في  سينمائية  أندية  إنشاء 
العديد  عمل  فرق  إلى  وانضمامه 
2009، عاصمة  "القدس  المهرجانات، منها 
في  عضوا  أصبح  مثلما  العربية".  الثقافة 
عام  وفي  اليونسكو.  لدى  فلسطين  بعثة 
لدى  بعثة فلسطين  2014 عّين بدوي في 
كتاب  له  صدر  كمؤلف،  األوروبي.  االتحاد 
بعنوان "غزة، في كواليس الحركة الوطنية 
باللغة   2008 عام  في  الفلسطينية" 

الفرنسية، ثم بالعربية في عام 2017.
ذعئغئ سئث الصادر
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سطغ  السراصغ  الضاتإ 
بثر

علي بدر روائي وشاعر 
وسيناريو  مسرحي  وكاتب 
ببغداد.  ولد  عراقي، 
صدرت له اثنتا عشر رواية 
سارتر"  "بتابا  وأهمها  كبيرا،  نجاحا  نالت 
عام 2001 (التي أعيد نشرها إحدى عشرة 
وكاتب  ونساء  "صخب  أصدر  كما  مرة. 
منتصف  "خرائط   ،2005 عام  في  مغمور" 
أدب  في  وكتاب   ،2006 عام  في  الليل" 
بطوطة"،  "ابن  بجائزة  عنه  فاز  الرحالت 
"رحلة  اإلماراتية  المؤسسة  تمنحها  التي 
الدواوين  من  العديد  ألف  كما  اآلفاق". 
الشعرية، منها ديوان "جرائم مخملية" في 
 ،2005 الصحراء" عام  2002، و"كتاب  عام 
 2009 عام  في  شبقي"  رجل  و"كتاب 
و"كتاب منفي سعيد" عام 2012. كما كتب 
أهم  ومن  المسرح  مجال  بدر.في  علي 
العازبات"  النساء  "عالم  مسرحية  أعماله: 
 ،(2009) المهاجرين"  حانة  و"في   (2004)
الرماد"  "تحت  أفالم  سيناريوهات  وكتب 
 .(2007) العراقي"  األدب  و"تاريخ   (2006)

يمتاز هذا الكاتب بكتابته الحديثة وبأسلوب 
بعدة  تّوجت  التي  أعماله  وتحتل  منعش. 
األدب  مشهد  في  هامة  مكانة  جوائز، 
إصداراته،  أحدث  من  المعاصرو  العربي 
كمال  وموت  و"حياة  الغيوم"  "عازف  نذكر: 

مدحت".   
أتمث  الطئظاظغ  الضاتإ 

سطغ الجغظ 
الزين  علي  أحمد  ولد 
كاتب  وهو   ،1955 عام 
لبناني،اشتهر  وصحافي 
بمقاالته  البداية  في 
والعربية  اللبنانية  الصحافة  المنشورة في 
قبل االنتقال إلى تقديم برامج للتلفزيون، 
وهو صاحب أعمال روائية ناجحة تنقب عن 
كما  القديمة.  والقصص  الريفية  الذاكرة 
الحروب  عن  الناتجة  المعاناة  الزين  تناول 
بين  ومن  العربي  بالعالم  تعصف  التي 
الندم"  و"معبر  "الطيون"  نذكر  رواياته 
الروائية  كتابته  تتميز  الطير"...  و"صحبة 
مثل  وتشابكها  وتشظيها  أصواتها  بتعدد 
خيوط الذاكرة ،كما عمل أحمد علي الزين 
أيضا  بل  كمؤلف  فقط  ليس  المسرح  في 

"الرؤية"  مسرحيته  عرضت  ولقد  كممثل، 
في مقر اليونسكو.

لغظا  السعرغئ  الروائغئ 
ععغان التسظ 

هويان  لينا  ولدت  
 ،1975 عام  في  الحسن 
وصحفية  روائية  وهي 
لبنان، تخرجت من  سورية تقيم حاليا في 
وعملت   ،2001 عام  في  دمشق  جامعة 
لصحيفة  الثقافي  القسم  في  صحفية 
،كما   2003 عام  منذ  السورية  "الثورة" 
إبداعية  مؤلفات  تسعة  لها  صدرت 
شعرية،  ودواوين  روايات  ودراسية: 
شاركت  السورية...  الصحراء  عن  ومقاالت 
نظمتها  التي  "الندوة"  في   2010 عام  في 
وهي  العربي،  لإلبداع  الدولية  الجائزة 
األدبية  الجائزة  هذه  تنظمها  كتابة  ورشة 
الصاعدينو  الكّتاب  لفائدة  المرموقة 
ابنة  الحسن،  هويان  لينا  تستكشف 
الصحراء السورية، أماكن البادية والمجتمع 
والخيال البدوي. "كما كتبت  :"نازك خانم" 
و"ألماس ونساء". وقد اختيرت هذه الرواية 

القائمة  ضمن   2014 عام  صدرت  التي 
عام  في  العربية  "بوكر"  لجائزة  القصيرة 

 2015
أظعر  الةجائري  الضاتإ   

بظ طالك
من  مالك  بن  أنور 
بالدار   1956 عام  مواليد 
روائي  المغرب،  البيضاء 
األعمال  من  ثريا  رصيدا  يملك  جزائري 
األدبية المتمّيزة. درس بن مالك الرياضيات 
ودّرس هذه المادة في الجامعات الفرنسية. 
كما اشتغل صحافيا في أسبوعية "الجزائر 
بالفرنسية،  تصدر  كانت  التي  األحداث"  
وكانت  الثمانينات  في  أعماله  أولى  صدرت 
فن  إلى  انتقل  ثم  الشعر،  في  بدايته 
إلى  أعماله  ترجمت  و  المقالة  ثم  الرواية 
لغات ونال جوائز كثيرة. رواياته مثل  عدة 
(العاشقان    "Les amants désunis"
 L'enfant du"  ،(1988 المنفصالن، 
القديم،  الشعب  (ابن    "peuple ancien
 Le يا ماريا، (2006) و) " Ô Maria" 2000) و

Rapt  (االختطاف، 2009)  .
تغرظع  الشغظغ  الروائغ   

طعظغظمئع 
ولد تيرنو مونيمبو في 
21 يوليو 1947 في غينيا، 
في  المنفى  إلى  وانتقل 
في  وعاش   1969 عام 
إلى  الذهاب  قبل  العاج  وساحل  السنغال 
بعد  و  دراسته  لمتابعة   1973 عام  فرنسا 
الكيمياء  في  دكتوراه  ألطروحة  مناقشته 
بدرجة  تعيينه  تم  ليون،  بمدينة  الحيوية 
في  اشتغل  ذلك  بعد  العلوم،  في  دكتور 
والجزائر  المغرب  من  كل  في  التدريس 
وفرنسا، في رصيده أعمال روائية جميلة، 
وتتناول أغلب نصوصه عجز المثقفين في 
إفريقيا، وصعوبات الحياة التي يعاني منها 
األفارقة في ديار الغربة بفرنسا. في عام 
عن  "رينودو"  جائزة  على  حصل   ،2008
"كبير  رواياته:  من  كاهل".  "ملك  روايته 
في  تغني  الكوبية  "الديوك  اليتامى"، 
الذي  األسود"  و"اإلرهابي  الليل"  منتصف 
بيول  من  وهو  با،  آدي  مسيرة  يستعرض 
غينيا، وبطل المقاومة الفرنسية أعدم من 
قبل النازيين في عام 1943 روايته األخيرة 
التي تحمل عنوان: بالد" صدرت عام 2016 
مجتمع  وسط  ضائعة  امرأة  محنة  يروي 
الكاتب  الماضي،نال  جوان  في  و  ذكوري 
الجائزة الكبرى للفرنكوفونية التي تمنحها 

األكاديمية الفرنسية.
 الروائغ المخري وتغث 

ذعغطئ 
عام  طويلة  وحيد  ولد 
1960، وهو روائي وقاص 
أعماله  لقيت  مصري. 
نجاحا واسعا لدى الجمهور المصري وحتى 
من  وهو  طويلة  تعّلم  بلده،  حدود  خارج 
زراعية  منطقة  وهي  الشيخ،  كفر  مواليد 
من  الحكاية  فن  النيل،  دلتا  قلب  في 
هدهدت  التي  واألساطير  القصص 

اإلرث  بهذا  تمّسكه  يحبسه  لم  طفولته. 
الشفوي في الحنين إلى مسقط رأسه، ولم 
األدبية  الروافد  على  االنفتاح  عن  ُيثنه 
في  طويلة  لفترة  الكاتب  أقام  العالمية. 
لتشمل  اهتمامه  دائرة  من  فوّسع  تونس، 
،ومن  العربي  العالم  وكل  العربي  المغرب 
بين أعماله: "ألعاب الهوى" و"أحمر خفيف" 

و"خلف النهاية بقليل, 
رزان  افردظغئ   الظاصثة 

إبراعغط
ناقدة  إبراهيم  رزان 
تدّرس  األردن،  من  أدبية 
في  العربي  واألدب  اللغة 
(األردن  البتراء  جامعة 
األدب  نقد  في  الدكتوراه  على  ،حصلت 
األردنية.  الجامعة  من   2001 عام  الحديث 
والتقّدم  النهضة  :"خطاب  مؤلفاتها  ومن 
المعاصرة"،  العربية  الرواية  في 
و"االستقبالية العربية للحداثة وما بعدها".  
عن  كتابين   2012 عام  في  نشرت  كما 
الرواية التاريخية وشعرية الخنساء،. وصدر 
في  المقاالت  من  العديد  إبراهيم  لرزان 
الدكتور  جائزة  ،ٌمنحت  الجامعية  المجالت 
دراسة  عن   2016 عام  األسد  الدين  نصر 
الجزائري  الروائي  أعمال  في  الخيال  حول 

واسيني األعرج. 
ربغسئ  الةجائرغئ  الضاتئئ 

جططغ 
في  جلطي  ربيعة  ولدت 
وهي   ،1964 عام  الجزائر 
وجامعية  وروائية  شاعرة 
دكتوراه في  ومترجمة، وهي حاصلة على 
كلية  في  محاضرة  أستاذة  وهي  األدب، 
عدة  لها  صدرت  الجزائر،  بجامعة  اآلداب 
السر"  في  "حديث  منها  شعرية،  دواوين 
لبنان  في  "النهضة"  دار  عن  حائر"  و"حجر 
روائية:  أعمال  لها  2009، كما صدرت  عام 
"الذروة" و"نادي الصنوبر" و"عرش معّشق"  
عن  العربي  األدبي  اإلبداع  جائزة  ونالت 
 ،  2002 أبو ظبي عام  أعمالها في  مجموع 
أبرز  من  كواحدة  جلطي  ربيعة  وبرزت  
السبعينات  جيل  في  الشعرية  الوجوه 
في  األدبي  اإلبداع  في  مثابرتها  بفضل 
اآلونة األخيرة  وبدأت الشاعرة تكشف عن 
مواهبها كروائية بنصوص مثل "عازب حي 
المرجان" و"حنين من النعناع" ... تعّد ربيعة 
في  النسائية  األصوات  أهم  من  جلطي 

األدب الجزائري .
الضاتئئ الةجائرغئ  أتقم 

طساشاظمغ
مستغانمي  أحالم  ولدت 
نفي  حيث  تونس  في 
االستقالل،  وبعد  والدها. 
الشعر  كتابة  في  بدأت  الجزائر.  إلى  عادت 
باللغة العربية في سن مبكرة، بتشجيع من 
والدها،و في سنوات شبابها األولى، قّدمت 
برامج ثقافية في اإلذاعة، درست األدب في 
الجزائر،و استقرت في باريس حيث حصلت 
على دكتوراه في علم االجتماع تحت إشراف 
إلى  سافرت   ،1993 عام  في  بيرك.  جاك 

روايتها  الجسد"،  "ذاكرة  لبنان حيث نشرت 
األولى التي فتحت أمامها النجاح وفازت عن 
هذه الرواية بجائزة نجيب محفوظ في عام 
سرير"،  "عابر  أعمالها:  ومن    1998
كوم  و"نسيان  الحواس"  و"فوضى 
أعمالها  تتناول  كما  بك"."  يليق  "و"األسود 
في  الجامعات  من  العديد  في  ُتدرس  التي 
واألنظمة  والظلم  الفساد  موضوع  العالم، 
االستعمار  وأشكال  واألصولية  الشمولية 
 16 في  و  المرأة،  حقوق  ومعاداة  الجديد 
أحالم  ٌعّينت  بباريس،   2016 ديسمبر 
من  للسالم"  اليونسكو  "فنانة  مستغانمي 

قبل مدير المنظمة إيرينا بوكوفا.
طتمث  الةجائري  الضاتإ 

جاري 
مواليد  من  ساري  محمد 
شرشال،  في   1958 عام 
جامعي  وأستاذ  وناقد  كاتب 
وألف  الجزائريين.  األدباء  لكبار  ومترجم 
العربية  باللغتين  الروايات  من  العديد 
و"البطاقة  "الورم"  منها  والفرنسية، 
مقاالت  وكتب  و"المطر"،  السحرية" 
ودراسات في مجال النقد األدبي، و من بين 
التي  ذهب"  من  "أمطار  رواية  إصداراته: 
المد  وتصاعد  التطرف  آليات  تشّخص 
إلى  ترجم  ولقد   ، الجزائر  في  اإلسالمي 
العربية أعمال كل من آسيا جبار وياسمينة 
ديب  ومحمد  صنصال  وبوعالم  خضرة 

وأنور بن مالك ومليكة مقدم.
الفطسطغظغ  الضاتإ 

تسان بطساوي
في  بدوي  حسن  ولد 
عام  الغربية  نابلسبالضفة 
1965، وهو كاتب وصحفي 
وسياسي  ثقافي  وناشط 
زاول  قطر،  في  نشأته  بعد  فلسطيني. 
بدوي دراسته الجامعية في باريس. ناضل 
في الوسط الطالبي بباريس، ثم بتونس 
التحرير  لمنظمة  اإلعالم  دائرة  ضمن 
الفلسطينية، ليظل قريبا من الكفاح الذي 
ولقد  بلده.  أجل تحرير  يخوضه شعبه من 
عمل في خضم ذلك مترجما لياسر عرفات. 
إلى  انضم  الوطن،  أرض  إلى  عودته  بعد 
نشاطا  تابع  ثم  غزة،  في  اإلعالم  وزارة 
مع  عالقات  ونسج  الصحافة  في  مكثفا 
وسائل اإلعالم الدولية. فهو مؤسس قسم 
الفرنكوفونية.  الصحافة  التحاد  فلسطين 
خالل  من  الثقافي  المجال  في  ينشط  كما 
فلسطين  في  سينمائية  أندية  إنشاء 
العديد  عمل  فرق  إلى  وانضمامه 
2009، عاصمة  "القدس  المهرجانات، منها 
في  عضوا  أصبح  مثلما  العربية".  الثقافة 
عام  وفي  اليونسكو.  لدى  فلسطين  بعثة 
لدى  بعثة فلسطين  2014 عّين بدوي في 
كتاب  له  صدر  كمؤلف،  األوروبي.  االتحاد 
بعنوان "غزة، في كواليس الحركة الوطنية 
باللغة   2008 عام  في  الفلسطينية" 

الفرنسية، ثم بالعربية في عام 2017.
ذعئغئ سئث الصادر

05



ضغعف الخالعن الثولغ لطضااب

ضااب وباتبعن طامغجون
غحارضعن غش الطئسئ ال22

الصالون  من  ال22  الطبعة  في  يشارك 
أنحاء  جميع  من  ضيوف  للكتاب  الدولي 
،ففي  مختلفة  جنسيات  ومن  العالم  
معمري  :"مولود  الدولي  الملتقى 
،اموسناو،موضع تقاطع الحضارات العالمية 
السامية  المحافظة  ستنظمه  الذي   "
مولود  الكاتب  بمئوية  ،احتفاال  لالمازيغية 
معمري ،ايام 3و4و5 نوفمبر بقاعة الجزائر 
ليون  جون  ،سيحضر  البحري  بالصنوبر 
االجتماع  علم  في  مختص  اومينجل  
وهو  باتاماك  موزلي  واميل   ، بكنشاسا 
فيلسوف وباحث في الجامعة الشعبية ميرة 
افريكا ،كورجوا بوكو ايدو  دكتور الفلسفة 
وميلدرد  االفريقية   الدراسات  بمعهد 
مورتيمر وهو بروفيسور بجامعة كولورادو 
األمريكية  المتحدة  بالواليات  بولدر 
محاضرة  أستاذة  وهي  بلونشو  ،وكورين 
 ، الفرنسي  واألدب  اللغات  في  ودكتورة 
باألدب  ومهتم  مختص  بون  وشارل 
 ،2 ليون  في  لوميار  بجامعة  المغاربي  
األدب  أستاذ  عاشور  شولي   وكريستيان 
لألدب  بونتواز  سرجي  بجامعة  المقارن 

الثولغ  الةجائر  لخالعن  ال22  الطئسئ  رجمغا  افربساء  أطج  اشااتئ 
لطضااب بصخر المسارض بالخظعبر الئتري، وعثا بتدعر العزغر افول، وسثد 

طظ العزراء وطمبطغ افجقك الثغئطعطاجغئ.

اختيرت دولة جنوب إفريقيا لتحل ضيف 
الكتاب  لصالون  الـ22  الدورة  شرف 
أدبية  محاضرات  تنظم  حيث  بالجزائر، 
وكتاب  روائيون  سينشطها  وفكرية 
فريديريك  الكاتب  غرار  على  وأكاديميون 
سنديوي  ماغونا  والروائية  كومالو  فوزي  
للكتاب  معرض  تنظيم  إلى  باإلضافة 
دورة  وكذا  شعري  وإلقاء  إفريقي  الجنوب 
إفريقية  جنوب  ألفالم  سينمائية  عروض 
مقتبسة عن أعمال  أدبية يحتضنها متحف 

السينما الجزائر السينماتيك.
وبعود ظهور األدب الجنوب اإلفريقي إلى 
بدأت  حيث  العشرين،  القرن  مطلع 
وبعد  المؤلفين،  ألول  األولى  اإلرهاصات 
أدبية  جائزة  أول  استحدثت  سنوات  سبع 
تمنح  كانت  التي  هيرتزوغ  جائزة  وهي 

للنصوص التي تؤلف باللغات اإلفريقية.
جمال  تمجيد  إلى  الكتاب  أول  عمد  وقد 
الرواد  والتزام  األخالقية  والقيم  البلد 
تنأى  أن  الرواية  فتأت  ما  ثم  بقضيتهم، 
طابعا  تحمل  التي  المواضيع  عن  بنفسها 
ضد  الحرب  تتناول  والتي  كئيبا  جنائزيا 

البريطانيين.
المؤية  الذكرى  الكتاب  صالون  ويخلد 
بطل  وهو  تامبو،  ريجنالد  أوليفر  لميالد 
اسمه  يقترن  إفريقيا  بجنوب  وطني  ورمز 
ومكانة  رؤية  من  يجسده  وما  بالتحرير 
قيم  ومنظومة  مؤسساتية  ديمقراطية 

لبلده.
م.ج

جظعب إشرغصغا ضغش
حرف الثورة الـ22 العزغر افول: سطى الضااب

أن ُغروج لخعرة الةجائر غش الثارج
أويحيى،  أحمد  األول  الوزير  ورافق 
أعضاء من الحكومة  منهم ووزير  الداخلية 
العمرانية  والتهيئة  المحلية  والجماعات 
حافظ  العدل   وزير  و  بدوي  نورالدين 
غبريط  بن  نورية  و  لوح  الطيب  األختام 
وزير   جانب  الى  الوطنية  التربية  وزيرة 
االتصال  ووزير  ميهوبي  عزالدين  الثقافة 
رئاسة  لدى  والمستشار  كعوان،  جمال 
الجمهورية محمد علي  بوغازي  باإلضافة 
إلى أعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد 
بالجزائر، رفقة نائب وزير الثقافة والفنون 
لجمهورية جنوب إفريقيا ماخوتسو سوتيو 
هذه  على  شرف  ضيف  بالدها  تحل  التي 

الدورة.. 
وحرص الوفد على زيارة مختلف أجنحة 
التي  اإلصدارات  على  واالطالع  الصالون، 

في  الحاضرة  النشر  دور  واجهات  توشح 
التظاهرة.

إلى   الناشرين  األول،  الوزير  ودعا 
االهتمام بترويج صورة الجزائر ورفع الراية 
في  األهداف  حصر  عدم  مع  الخارج،  في 
القطاع  أهل  حث  كما  فقط،  المادي  الربح 
بالثورة  تهتم  التي  الكتب  طباعة  على 
والتاريخ المعاصر للجزائر، وأضاف : "يجب 
الجامعيين  الدكاترة  أطروحات  نشر 
بجودتها،  تتميز  التي  خاصة  الجزائريين، 

وهذا للترويج للمنتج الفكري.." 
وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، أكد في 
مستقبال  الدولة  توجه  أن  السياق  ذات 
سيهتم أكثر بدعم الناشر ومساعدته على 

تصدير الكتاب الجزائري إلى الخارج.
أوراري طتمث

براهيمي   ودنيس   ، اإلنسانية  والعلوم 
 7 باريس  بجامعة  وأستاذة  ناقدة  وهي 
الحديث  اآلداب  أستاذ  لنصاري  واحمد 
وهو  قنون  ،وعلي  ديغول  شارل  بجامعة 
محاضر  أستاذ  وهو  التاريخ  في  مختص 
الصحفي  يحضر  7،كما  باريس  بجامعة 
بروفيسور  واحس  مترف،ورمضان  ارزقي 
جامعة  ،من  بباريس  بحث  مركز  ومدير 
كنشاسا  واالستاذ  في قسم علم االجتماع 

ليون تسامبو من جامعة منشاسا،
الدولي  الصالون  ضيوف  بين  ومن   

خبير  وهو  عطوي   ابراهيم  ايضا  للكتاب 
 ": محاضرة  وسيقدم  المتحدة  األمم  في 
التراث االفريقي لالسماء :توحيده وصيانته 
مقيم  صحفي  وهو  خطيبي  "،وسعيد 
اختراع  ندوة  في  وسيشارك  بالخارج  
الشخصية ،وبوغوسالف زاغورسكي باحث 
والغرب  م  "االسال  ندوة  في  سيشارك 
راسين   والكاتب   ،" متقاطعة  :نظرات 
في  تجربته  عن  سيتحدث  والذي  سنغور 
الكتابة في ندوة :" من الطباشير الى القلم  
الكاتب  حضور  جانب  "،الى  كتاب  تجارب   ،
واسيني األعرج والروائية أحالم مستغانمي 
سيشارك  ،كما  الزاوي  أمين  والكاتب   ،
والباحثين  الجزائريين  الكتاب  من  العديد 

المقيمين بالجزائر.
ذعئغئ سئثالصادر
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الـ22  للكتاب  الدولي  الصالون  يحي 
بالجزائر، الذكرى الــ40 لرحيل شاعر 
زكريا،  مفدي  الجزائرية  الثورة 
تحمل  مؤسسة  عليه  تشرف 
أكتوبر   28 السبت  يوم  اسمه، 

وتستقبل قاعة علي معاشي.
"مفدي  فيلم  عرض  وسيتم 
للمخرج  الثورة"  شاعر  زكريا، 
سعيد علمي، يليه مناقشة يقدمها  
كل من لمين بشييشي وعبد القادر 
مام ومحمد لحسن زغيدي، ثم تقام 
مائدة مستديرة عنوانها "مفدي زكريا 
ناصر  محمد  الدكاترة  مع  والثورة" 
شيخ،  وسليمان  أحمد  ولد  ونوارة 
سعيد  اللقاء  إدارة  على  ويشرف 

بن زرقة.
 (1908-1977) زكرياء  مفدي 
ومؤلف  الجزائرية  الثورة  شاعر 
«قسما»  الجزائري  الوطني  النشيد 
لملحمة  تصوير  أبدع  تضمن  الذي 
واسمه  الخالدة،  الجزائري  الشعب 

تثطغث الثضرى الـ40 لرتغض حاسر البعرة
طآجسئ طفثي زضرغا

في  مشاركتها  خالل  لألمازيغية،  السامية  المحافظة  تعود 
باللغة  األول  الناشر  كونها  الـ22،  للكتاب  الدولي  الصالون 
األمازيغية، بـ13 عنوانا جديدا، وترجمة ثالثة أعمال من مؤلفات 
الكاتب والباحث مولود معمري، الذي خصص له احتفال بمناسبة 

الذكرى الـ100 لرحيله.
ويتضمن برنامج المحافظة بيعا بالتوقيع، في الفترة الممتدة 
"أمود  رابحي  نسيمة  من  لكل  نوفمبر،   1 الى  أكتوبر   28 من 
ن  "اسنكيو  النبي  عبد  ورمضان  نبوزغن"،  نتمناط  نتمديست 
أعراب  ومحند  يغزان"،  نوين  "ثاغوني  الصب  وجمال  اذريسن"، 

المتاشزئ الساطغئ لطشئ افطازغشغئ تسعد بئرظاطب طامغج
إتافاء بالضاتإ الضئ� طعلعد طسمري

بن  سليمان  بن  زكرياء  الشيخ  الحقيقي 
يحيى بن الشيخ سليمان بن الحاج عيسى، 
من مواليد ببني يزقن، أحد القصور السبع 

لوادي مزاب، بغرداية.
"ابن  أشعاره  ع  يَوقَّ يوقع  الشاعر  كان 
في  التعليمة  حياته  بدا  حيث  تومرت"، 
شيء  على  فحصل  رأسه  بمسقط  الكتاب 
من علوم الدين واللغة ثم رحل إلى تونس 
ثم  الخلدونية  بالمدرسة  دراسته  وأكمل 
الزيتونية وعاد بعد ذلك إلى الوطن وكانت 
األدبية  الحركة  في  فعالة  مشاركة  له 
إليها  انضم  الثورة  قامت  ولما  والسياسية 
بفكره وقلمه فكان شاعر الثورة الذي يردد 
مما  التحرير  جبهة  في  وعضوا  أنشيدها 
مرات  السجن  في  به  تزج  فرنسا  جعل 
فأرسلته   1959 سنة  منه  فر  ثم  متوالية 
العالم  في  فجال  الحدود  خارج  الجبهة 
العربي وعرف بالثورة وافته المنية بتونس 
مسقط  إلى  جثمانه  ونقل   1977 سنة 

رأسه.
م.ج

أيت قاسي "ثنزغورث"، وحبيب اهللا منصوري "أدراو"، وسليمان بن 
التراثي  "الغناء  حسيني  جمال  ثيالس"،  وار  "إسفرا  حارث 
األمازيغي"، وكنزة جرجرة "البنة نو اسفرو"، وعمر بردودي "أموال 
سعاد  وخديجة  مدينة"،  "قصة  سهالي  سليم  يمياغن"،  ن 
"الطوبونميا األمازيعية"، وأخيرا الهادي مزياني "أموال ن 

توجيا".
كما تم تخصيص جناح خاص بمؤية الكاتب والباحث 
يتم عرض  المركزي، حيث  الجناح  في  معمري  مولود 
ملتقى  تنظيم  جانب  الى  الثقافية،  مؤلفاته  جميع 
دولي حول مولود معمري "أموسناو" أو العالمة، 
دار  وتحتضنه  نوفمبر   3-4-5 أيام  وذلك 

الجزائر بقصر المعارض.
م.ج
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Le 22e Salon international du livre 
d’Alger Sila abritera du 3 au 5 
novembre prochain, un stand 
consacré au centenaire de la naissance 
de Mouloud Mammeri. Un riche 
programme consacré aux œuvres 
littéraires et aux recherches et 
anthologiques sera présenté à cette 
édition. Organisé par le 
Haut-Commissariat à l’amazighité 
(HCA), sous le slogan 
«Amousnaw-l’érudit : point de 
convergence de civilisations 
universelles», il recouvrera 
notamment la biographie de 
Mammeri, son parcours scientifique et 
culturel, ses contributions dans le 
domaine de la linguistique amazighe 
et ses études académiques dans le 
domaine du patrimoine immatériel 
amazigh. Une trentaine de 
conférences sont prévues animées 
par des spécialistes en littérature, 

Exposition d’ouvrages classiques 

En 2008 un programme de 
réimpression de livres classiques 
sud-africains a été lancé par le 
gouvernement avec, aujourd’hui, plus 
de 500.000 livres classiques en 
circulation dans le pays. Découverte de 
la programmation des bibliothèques 
d’Afrique du Sud au niveau du stand 
(Pavillon central)

Librairie

Une sélection d’ouvrages proposés à 
la découverte et à la vente par African 
Flavor Books et Vivlia Publishing House 
: ouvrages des Prix Nobel de littérature 
sud-africains, biographies et 
autobiographies de Melson Mandela et 
Thabo Mbeki, livres d’histoire, romans, 
recueils de poésie et de nouvelles…

Conférences, débats et échanges

Avec comme sujets, l’histoire de la 
littérature sud-africaine ; écrire durant 
l’Apartheid ; la route vers la libération ; 
les voix féminines dans la littérature sud 
africaine … Ecriture de poésie, lecture 
de poèmes, slam-poetry par Madame 
Gantsho, etc. Pour tous les amateurs de 
poésie, pour les étudiants et les jeunes. 
Les visiteurs du stand peuvent trouver 
des espaces destinés à la lecture et aux 
discussions un salon d’échanges 
professionnels.

Le centenaire de la naissance
de Mouloud Mammeri

célébré au SILA 2017

L'Afrique du Sud, pays invité d’honneur du salon

langues et sciences 
sociales, venus de 
plusieurs pays 
( E t a t s - U n i s , 
F r a n c e , G h a n a , 
Cameroun, de la RD 
Congo, Tunisie, etc). 
Un timbre postal en faveur du défunt 
sera dévoilé à la fin du programme de 
célébration. Le colloque, dont la 
direction scientifique sera assurée par 
d’anciens collaborateurs et 
chercheurs de Mammeri, Youssef 
Nacib et Malha Benbrahim, sera 
clôturé par une table ronde consacrée 
aux témoignages et souvenirs de 
personnes ayant côtoyé l’auteur de « 
La colline oubliée ».  L’ensemble de 
l’offre éditoriale culturelle et 
numérique de l’année 2017 du défunt 
écrivain sera également présentée, 
avec la présentation de treize 
nouvelles publications dans différents 

genres et l’organisation de plusieurs 
ventes-dédicaces. Le secrétaire 
général du HCA, Si Hachemi Assad a 
précisé qu’au niveau du stand dédié à 
Mouloud Mammeri, au pavillon 
central, sera exposé la réédition, en 
collaboration avec le ministère de la 
Culture, de l’ensemble des œuvres de 
cet auteur emblématique de la 
littérature algérienne. Des œuvres 
traduites en tamazight, fruit d’un 
atelier organisé par le HCA à Illizi.

Maya.D

Les rendez vous
26 octobre : accueil du public sur le stand/ Discussion : l’histoire de la littérature 

sud-africaine.

27 octobre : storytelling poetry (11 h et 15 h).

28 octobre : storytelling film (11 h et 15 h).

29 octobre : film/ creative writing (11 h et 15 h).

30 octobre : storytelling/ Discussion : la route vers la libération (11 h et 15 h).

31 octobre : Film (15 h).

1er novembre : Discussions : les voix féminines dans la littérature sud-africaine/

Ecrits politiques (11 h et 15 h).

2 novembre : Discussions : la route vers la libération/

YCulture et littérature en Afrique du Sud (11 h et 15 h).

3 au 5 novembre : Lectures et Slam-poetry.

Les invités
Mme Maggie Sotyu, vice-ministre de la Culture et des Arts

Mme Tenjiwe Kambule, assistante

MmeXoliswa Myra Phenya, Directrice adjointe du développement culturel

MmeLouise Graham, Directrice des relations internationals

Eddie Maepa, directeur éxecutif de la Bibliothèque nationale d’Afrique du Sud

M. Mandla Alexander Mona, directeur des programmes du Centre pour le livre de la 

Bibliothèque nationale d’Afrique du Sud

Kgomotso Carol Mashigo, auteure

Frederick Vusi Khumalo, écrivain

Vangile Zamaziyeka Gantsho, romancière

Sindiwe Magona, legendeur

Pitika Petros Ntuli, legendeur

Clare-Rose Christelle Julius, représentante de Vivlia Publishers and Booksellers

Fortiscue Malepa Helepi, représentant de African Flavor Books Company. 08



HORAIRES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE
Entrée des Exposants : de 09h00 à 19h30

Entrée du Public : de 10h00 à 19h00

COMMENT SE RENDRE AU SALON
Le Salon international du livre d’Alger (SILA) se tient, comme chaque année, 

au du Palais des Expositions des Pins Maritimes d'Alger, à environ 15 km à l’est 
du centre de la capitale.

Si vous vous trouvez au centre-ville d’Alger, il faudra prendre le métro vers 
la station « les fusillés », et continuer par le tramway jusqu’au palais des 
expositions.

Si vous vous trouvez à l’est d’Alger, au niveau des régions de Bab ezzouar, 
Bordj el kiffan ou Dergana, le meilleure moyen de se rendre au Palais des 
Expositions - SAFEX reste le tramway. Le métro et le tramway d’Alger 
s’arrêtent à 23h00.

Vous pouvez aussi vous rendre au Palais des expositions par bus, par taxi ou 
par votre propre véhicule, de grands parkings sont disponibles pour le 
stationnement.

 Plaidoyer pour
l'exportation du livre algérien 

Accompagné de plusieurs ministres 
et des membres du corps 
diplomatique accrédité à Alger, le 
Premier ministre a a fait le tour des 
stands des trois pavillons du Palais des 
expositions des Pins maritimes 
(SAFEX) à la rencontre des éditeurs 
algériens et étrangers. M. Ahmed 
Ouyahia a insisté sur l’édition des 
livres qui ont comme unité de temps 
l’Algérie contemporaine tout en 
mettant l’accent sur la nécessité 
d’exporter le livre algérien. « Le livre 
ne doit pas faire objet uniquement 
d’un aspect commercial. Nous 
pouvons exporter le livre algérien, 
donner une belle image de l’Algérie, 
de son histoire et de sa culture car il 
s’agit de notre identité », a-t-il déclaré. 
La première escale a eu lieu au stand 
du Haut Commissariat à 
l’Amazighité(HCA) qui organise le 03 
au novembre un colloque 
international sur le centenaire de 
Mouloud Mammeri. Pour le Premier 
Ministre, il est nécessaire de donner 
un nouveau souffle à la langue 
amazighe et de ne pas se contenter de 
son officialisation. Il a appelé à ce 
tamazight soit largement diffusée à 
travers le livre à l’école. En passant par 
le stand de l’Afrique du Sud, M. 
Ouyahia a rappelé l’amitié historique 
entre les gouvernements et les 
peuples des deux pays. Toujours au 
pavillon centrale, il a visité plusieurs 
éditeurs algériens à l’instar de l’ANEP, 
de l’ENAG, de Casbah, de Dalimen et 

de Dar El Hikma où il était question 
d’encourager l’élargissement du 
réseau de distribution du livre au 
quatre coin du pays et d’animer les 
espaces culturels et les bibliothèques 
de proximité. Le Premier Ministre a 
souhaité, au stand de l’Office des 
publications universitaires (OPU), 
l'édition des meilleures thèses 
universitaires aux fins de créer un lien 
entre le lecteur et les travaux des 
académiciens et chercheurs.

Encourager la coédition

Ahmed Ouyahia a visité des stands 
étrangers comme ceux de la Palestine, 
de l’Espagne, de l’Arabie Saoudite, des 
Etats-Unis, de l'Egypte et de la Tunisie. 
A chaque halte, il a évoqué la 
nécessité d'encourager la coédition, 
d'élargir les échanges culturels et 
densifier la circulation des livres entre 
les pays. Désormais plus grand salon 
du livre au monde arabe et en Afrique 
en terme de présence d’éditeurs et de 
fréquentation avec 1.500.000 
visiteurs lors de la précédente édition, 
le SILA qui a choisi comme slogan « Le 
livre, un trésor inépuisable » propose 
aux amoureux de lecture un riche 
programme littéraire et historique 
avec une dizaine de 
conférences-débats sur différentes 
thématiques. Le SILA se poursuit 
jusqu’au 05 novembre. Il est ouvert au 
public de 10h à 19h. L’entrée est 
gratuite. 

Adel Brahim
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Rendez-vous incontournable de la 
scène culturelle nationale, le Salon 
international du livre d’Alger (SILA) est 
attendu par les algériens afin d’y vivre 
intensément onze jours de littérature, 
d’idées, d’Histoire et de débat. En sus 
d’être la vitrine de la production 
éditoriale en Algérie, et des autres 
tendances livresques d’une 
cinquantaine de pays, le SILA 
accueille, chaque année, de 
prestigieux hommes et femmes de 
lettres, historiens, penseurs, 
philosophes, chercheurs et 
universitaires en provenance des 
quatre coins du monde. Pour cette 
22e édition, une dizaine d’auteurs 
sont invités par leurs maisons 
d’édition à l’exemple d’Amin Zaoui 
pour la présentation de son nouveau 
roman « L’enfant de l’œuf », des 
ventes-dédicaces comme celles de 
Kamel Daoud et Wassiny Laaredj ainsi 
que des débats avec des auteurs tels 
que Merzac Bagtache.

Estrades
Autre rendez-vous privilégié du SILA 

et qui attire une grande foule, les 
estrades (au niveau de la salle du 
pavillon central). Cet espace donne la 
parole pendant deux heures à des 
auteurs de renom pour parler de leurs 
livres et exposer leurs idées. Le 
romancier et dramaturge irakien Ali 
Bader anime la première estrade, suivi 
de l’écrivain libanais Ahmed Ali Ezzine, 
la romancière syrienne Lina Hawyan 

La 22e édition du Salon 
international du livre d’Alger (Sila), 
ouvre ses portes aujourd’hui, avec un 
programme riche entre conférences, 
rencontres et débats. La République 
d’Afrique du Sud est l’invitée 
d’honneur de cette édition. Des 
projections, débats et autre 
animations culturelles autour de ce 
pays sont au menu. Un riche 
programme consacré aux œuvres 
littéraires et de recherches 
anthropologiques dans le domaine 
amazigh, menées par Mouloud 
Mammeri, sera également à l’honneur 
avec  l’organisation d’un séminaire 
international du 3 au 5 novembre, 
sous le thème : « Mouloud Mammeri, 

De prestigieux invités pour enrichir
les débats littéraires du SILA 2017
De prestigieux invités pour enrichir
les débats littéraires du SILA 2017

Al-Hassan, l’écrivain algérien Anouar 
Benmalek, l’auteur guinéen Tierno 
Monénémbo, le romancier égyptien 
Wahid Taouila, la critique jordanienne 
Razan Ibrahim, les deux auteurs à 
succès Rabia Djalti et Ahlam 
Mostaghanemi, le critique et 
universitaire Mohamed Sari ainsi que 
l’essayiste et activiste culturel 
palestinien Hassan Badawi.

Esprit Panaf
L’espace « Esprit Panaf » accueille 

dans son stand de grandes plumes de 
l’ensemble du continent africain pour 
débattre autour de riches et 
d’authentiques thématiques allant 
des enjeux, des rêves et des espoirs de 
l’Afrique. On citera entre autres 
Vakaba Savane, Mouamar Guy, fodé 
Ndione et Racine Senghor… Invité 
d’honneur du 22e SILA, l’Afrique du 
Sud participe au salon avec une 
importante délégation littéraire avec 
à sa tête tête Maggie Sotyu, 
vice-ministre de la Culture et des Arts. 
La littérature de la Nation arc en ciel 
est aussi présente en force avec une 
dizaine d’écrivains à l’exemple de 
Frederick Vusi Khumalo, Vangile 
Zamaziyeka Gantsho ou encore 
Kgomotso Carol Mashigo. D’autres 
invités devraient prendre part aux 
différents activités du SILA à 
l’exemple du colloque international 
Mouloud Mammeri en présence de 
plus de 30 intervenants, 
essentiellement auteurs et 

Ouverture du 22e  Sila 

« Le livre, un trésor inépuisable »
amusnaw-l’érudit : point de 

convergence de civilisations 
universelles ».

Malgré le budget réduit de 
près de 30%, le SILA reste le rendez 
incontournable sur les plans africain 
et arabe. Il reçoit chaque année 1,5 
million visiteurs venus des quatre 
coins du pays, selon les organisateurs.  
Le nombre des exposants nationaux 
est en augmentation,  passe de 291 à 
314 stands, une progression de 7,3% 
par rapport à 2016. Quant à la 
participation étrangère, 638 stands 
seront présents. 77 000 livres de 
différentes maisons d’éditions 
algériennes dont 120 nouveaux 

romans seront proposés au public.  
Le salon enregistre la participation, en 
plus de l’Algérie, de 920 maisons 
d’édition venues de 48 pays, 
notamment de Chine, qui sera « 
l’invitée d’honneur de l’édition 2018 ».  
Des personnalités importantes de la 
littérature, accompagneront cette 
édition qui se déroulera jusqu’au 5 
novembre 2017. 

Maya.D

universitaires venant des universités 
d’Alger, de Paris, du Colorado, de 
Kinshasa, de Blida, de Pretoria, de Tizi 
Ouzou, de Madrid et de Lyon.

Adel Brahim10



Hamidou Messaoudi, commissaire du 22e SILA :

 Qu’est-ce qui caractérise le 22ème 
SILA ?

D’abord, l’invité d’honneur qui 
est, cette année, l’Afrique du sud. 
Cette décision a été prise lors d’une 
visite à Alger en février 2017 de la 
ministre de la Culture de l’Afrique 
du sud, qui avait rencontré son 
homologue algérien, M. Azzedine 
Mihoubi. Ils ont convenu de placer 
l’Afrique du Sud comme invité 
d’honneur de cette 22ème édition. 
L’an prochain, ce sera au tour de la 
Chine. Cette année, nous 
enregistrons la participation de 51 
pays, c’est un chiffre record par 
rapport aux éditions précédentes. 
Ces pays sont représentés par plus 
de 900 maisons d’éditions réparties 
sur une superficie globale de 
16.000 mètre carré avec 230.000 
titres seront exposés durant le SILA 
2017.. Toutefois, nous avons écarté 
25 maisons d’éditions, qui n’ont pas 
respecté le règlement intérieur du 
salon. Je rappelle que durant la 
précédente édition, nous avons 

Entretien réalisé par Farès Ferhat :

«Nous souhaitons
atteindre une affluence de

deux millions de visiteurs »
Le Salon international du livre d’Alger (SILA) se déroulera du 25 octobre 

au 5 novembre 2017, au palais des expositions des Pins maritimes (SAFEX) 
et ouvrira ses portes chaque jour de 10h à 19h. Hamidou Messaoudi est 

commissaire du SILA et  directeur général des éditions ENAG (entreprise 
nationale des arts graphiques).

observé, par exemple le 
rangement du livre religieux par 
terre. C’est inadmissible. L’an 
dernier, nous avons enregistré 
l’affluence de 1,5 millions visiteurs. 
Nous souhaitons atteindre une 
affluence de deux millions de 
visiteurs, afin de permettre à 
l’Algérie de rester dans le gotha des 
meilleurs salons au monde, 
notamment par rapport à la 
fréquentation.

Comment dressez-vous la liste des 
invités au SILA ?

Chaque année, nous arrêtons des 
thématiques. Nous élaborons 
ensuite une liste d’invités qui 
peuvent animer des conférences et 
des débats autour de ces thèmes. 
Cette année, nous avons 81 invités. 
La part du lion revient à l’Algérie. 
Nous accueillons 50 hommes et 
femmes de lettres comme Ahlem 
Mostghanemi,  Waciny Laaredj, 
Rabea Djalti, Amine Zaoui, Habib 
Sayeh et d’autre. Nous aurions aimé 
avoir parmi nous Amine Malouf 
mais malheureusement, il a des 
engagements au Liban et en 
France. Il n’a finalement pas pu 
prendre part au 22ème SILA.   
Amine Malouf nous a fait la 
promesse de prendre part au 
prochain SILA.

Quels sont les changements prévus 
lors de ce salon ?

Le budget a été réduit de 30%. Il 
est de 80 millions de dinars. Grâce à 
quelques opérateurs économiques, 
publics et privés qui nous 
accompagnent, le salon sera au 
même niveau que les précédentes 
éditions, voire meilleur. Le SILA a 

nous sommes passés de 300.000 
visiteurs à un 1,5 millions visiteurs. 
En l’an 2000, il  y avait toute juste, 
300 à 400 maisons d’éditions, alors 
qu’actuellement nous avoisinons le 
mille maisons d’éditions. Quant à 
l’organisation, avec toute modestie, 
on va vers le professionnalisme. Le 
salon d’Alger  est déjà considéré 
comme un rendez-vous littéraire 
incontournable du paysage culturel 
algérien, arabe et africain.

Comment vous vous adaptez à 
l’évolution technologique?

Même dans les pays développés, 
le livre numérique n’a pas détrôné 
le livre papier. A titre personnel, je 
préfère lire un livre en papier, le 
prendre dans mes mains et le 
feuilleter, histoire de mieux sentir 
son âme.  Quant au lectorat et la 
librairie en Algérie, j’estime qu’il y a 
un manque flagrant dans le réseau 
de librairie en Algérie, notamment 
dans les wilayas de l’intérieur.  Je 
préconise de déployer des librairies 
à travers chaque coin du pays. 
D’ailleurs, je connais plusieurs 
wilayas qui ne disposent pas de ce 
genre d’infrastructure culturelle. Il 
est temps de rapprocher le livre du 
lecteur, puis parler du lectorat.

Et quelles sont les nouveautés de 
l’ENAG ?

Nous serons présents avec 25 
titres au 22ème SILA. Il s’agit des 
œuvres de Larbi Ould Khelifa, un 
nouveau roman de Wassiny Laredj, 
un autre ouvrage de Mahieddine 
Amimour et autres livres de 
différents auteurs, publiés en 
arabe, français et en tamazight.
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Ouverture du 22e SILA par le Premier Ministre M. Ahmed Ouyahia

Plaidoyer pour
l'exportation du livre algérien 

Le premier ministre Ahmed Ouyahia a inauguré mercredi après-midi, au palais 
des expositions à Alger, le 22e Salon international du livre d’Alger (SILA).
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