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 صالون الجزائر الدولي للكتاب

- 2002سبتمبر  22سبتمبر إلى  02برنامج النشاطات من 

 

 

 المشاركون

 النشاط المكان

 

 التوقيت

 

 التاريخ
 المتدخلون المنشط

 رشيد بوجدرة يوسف سايح
C  القاعة  

 

:بوجدرة  

 مناضل الكفاح الوطني من أجل الحرية

.الكاتب واألديب والصحفي  والشاعر  

 

 

 

 سا11 -سا15

 

 

 

 

 

 

 

 20الخميس 

 2002 سبتمبر
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 المكان النشاط التوقيت التاريخ
 المشاركون

 المنشط المتدخلون

 سبتمبر 20الجمعة 

2002 

 

 سا02 -سا01

تكريما لروحي الكاتبين 

أحمد : شهيدي القلم والوطن

 رضا حوحو ومولود فرعون

 A القاعة  

 

رشيد - يوسف نسيب-أحمد منور

أحمد - ريم أوزغلةك.ع-فرعون

غنية - صالح لمباركية- باكلي

-يانزسعدي ب- سيد عثمان

 عيسى قادري

 

 واسيني األعرج

 سا02 –سا 03.60

الكتاب الجزائري، نصف قرن 

 من التاريخ

 

 

 

 

 

 Bالقاعة 

- يوسف نسيب- وزارة الثقافة

عبد الرحمان  – منشورات دحلب

- منشورات القصبة- مضوي

ات منشور - "أناب"منشورات 

 الشهاب

 حسان بن ضيف
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سبتمبر  22السبت 

2002 
 

 سا03 -سا01

من حروف البدايات إلى كلمات 

 البلد، الترجمة في الجزائر

 

 

 Aالقاعة 

 

 وضبينعام إ

 مارسيل بوا

 أحمد باكلي

 كمال بوعمارة

 

 حميد بوحبيب

 

 سا03-سا01

تاريخ : كفاح شعب وكلماته

الوطني في النشر  الفكر

 الجزائري

 Bاعة الق

 

 -محمد عباد -زهير إحدادن

 عاشور شرفي -مصطفى هداب

 بوخالفة أمازيت

 

 عباس دمحم

 Cالقاعة  مدارات الثورة الجزائرية سا03-سا01

 

- مارتينا صابرا -فريتز كيلر

 -نتالي بيناس -برونا تاغناتو

 ماري جويل روب

 

 عمار بلحيمر

 سا02-سا03.60
إشكالية شراء الحقوق والنشر 

 كالمشتر
 Bالقاعة 

 

 القصبة، الشهاب، البرزخ،

فم، مو ، ميديا بلوس،"أناب"

الديوان الوطني لحقوق 

 دار العين ،المؤلف

 

 حسان بن ضيف

 سا02-سا03.60

 :هنري كولاير: تقديم لكتابي

 التاريخ واألسطورة بين -

المنظمة الخاصة لفيدرالية  -

 .و.ت.فرنسا التابعة لـ ج

 Cالقاعة 
 وني غاليسور

 جربالدحو 
 عيسى قادري

 -سا 02 -سا03.60

الكفاح الثوري من خالل السينما 

 تشكيلوال

 

 Aالقاعة 

 

 -سليم أقار -سعيد ولد خليفة

 -سامي محمد -رشيد عرفان

 جون كلود دو ساالن

 

نريمان زهور 

 سعدوني

 



  02/22/0270إلى  02عارض من قصر الم -للكتاب بالجزائر  71الصالون الدولي الـ 

4 
 

سبتمبر  26األحد 

2002 

 

 -سا16 -سا01

االنتقال مابعد الكولونيالي 

 التنميةاستراتيجيات و

 

 Aالقاعة 

 -كورين كومار -باسكال بونبففاس

سوراش  -ماكوتو كاتسوماطا

- عبد القادر سيد احمد -شارما

 فاطمة أوصديق

 رشيد تلمساني

 -سا02 -سا03.60
البلدان الصاعدة في مواجهة  

 العولمة الثقافية
 Aالقاعة 

 

- إكوي أمايزو فاي -أالن غراش

جيل - ناجي سفير- ناصر بورنان

 مونسرون

 ين بلاللوفيحس

 -سا03-سا 01

 

 

، مسارات "اختيار الجزائر"

 "وأعمال

 Cالقاعة 

 -أوليفيي بينو -كاترين برين

 لكساني

 -أليس شركي –أحمد يوسف 

 كمال البيطار -ناجي -الزلو

عبد المجيد 

 مرداسي

 

- سا16 -سا14

 

حرب التحرير والمؤرخون 

 الشباب
 Bالقاعة 

 

 مولة بوعزيز -ارولين إسامبيرك

 مونوريرامور كت

 

 عيسى قادري

 سا19 -سا16.30

 :الثورة عبر النشيد

 نصوص وأغان وطنية

 

 Cالقاعة 

 

عبد - حمدي شريف عبد اللطيف

شبيح عبد  -السالم عبد النور

 الحميد

 

 نصر الدين بغدادي

 سا02 -سا03.60 
 أرشيف الثورة الجزائرية

 في مكتبة االسكندرية
 Bالقاعة 

 

 ويجمال يحيا –خالد عزب 

 

 

 واسيني األعرج
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سبتمبر  21االثنين 

2002 

 سا03 -سا01
 فعل الكتابة في البلدان

 يةالمتوسط
 Cالقاعة 

 

 -باسم النبريس -أحمد المديني

إيفون  -ميكايل براندينو

حميد  -عمارة لخوص -فراكاسيتي

 غرين

 عفيفة برارحي

 -سا03 -سا01
 

 نأدب الفتيا
 Bالقاعة 

 

م حكي -(دالمان)دليلة ناجم 

 -(المكتبة الخضراء)صالحي 

 سليم براهيمي –مونة هنين 

 

 مايا زروقي

 سا03 -سا01

 

لقاء الكاتبة مع جمهورها وتقديم 

قاعة : "مؤلفها الجديد

 "االنتظار

 

 مليكة الفر فضيلة مرايط Aالقاعة 

 سا02 -سا03.60
 االتزام أدبي ومخاييل متحررة

 
 Aالقاعة 

عبد الرحمان  -غابريال مولينا

الميلودي  -جاك المار -نكولت

خالد  -كارلوس نوغيرا -شغموم

 نجار

 عبد الحكيم مزياني

 سا02-سا 03.60

رهانات لغوية، حقول النشر 

الكتاب باللغة : الجديدة

 األمازيغية

 Bالقاعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -أحمد بوكوس -تاسعديت ياسين

محمد الصالح  -محند أكلي حدادو

 -فاطمة الزهرة أوفارا -أونيسي

 د الرزاق دوراريعب

 جوهر أمحيس

 

 

 سا20-سا 03.60

 

 

 

 الذهب نبع

 

 Cالقاعة 

عرض مسرحي من تقديم 

جنيفياف بيونو وكلود شوفاليي 

 La compagnie » لفرقة

Sophie l’a dit » 
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سبتمبر  22الثالثاء 

2002 

 سا03-سا01
في اإلبداع  الثورة الجزائرية

 العربي
 Aالقاعة 

 

 -واسيني األعرج -يوسف شعبان

 عمر شعالل -إسكندر حبش

 روةكريم م

 

حمدي شريف عبد 

 الحفيظ

 سا03 -سا01

 

تكريم لمجمل أعمال رشيد 

 بوجدرة

 

 يوسف سايح رشيد بوجدرة Cالقاعة 

 سا02 -سا03.60
المؤرخون في مواجهة مسألة 

 األرشيف
 Aالقاعة 

 

سليمان   -أحمد جبار -اد سوفيفؤ

 جوسيان لحلو -وردزغي

 

 وسف سايحي

 Bالقاعة  تكريما لرابح بلعمري سا02 -سا03.60

 

 عرض فيلم

 

سليم  –عمر شعالل 

 جاي

 سا03 -سا01

د محمد الصغير تكريم للسي

وسطاني مؤسس منشورات 

 "دار الكتاب"

 

 Bالقاعة 
 السيد الصغير وسطاني

 
 محمد الطاهر قرفي

 سا02-سا03.60

واسيني تقديم للسيرة الروائية ل

:  الصادرة بعنواناألعرج 

 "رماد مريم"

 Cالقاعة 

 

 

 واسيني األعرج

 

 

أوزغلة محمد 

 كريم.ع
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سبتمبر  23األربعاء 

2002 

 Cالقاعة  حوض المتوسط كاتبات  سا03-سا01

 

 مارغاريتا ألفارو -فايزة قان

مي  -نا السالأدريا -صافو

 -أسمة العزايزة -التلمساني

سيلفيا  -إسيا صخيري

 ماركوس

بد الكريم رابية ع

 شيخ

 سا03 -سا01
اآلداب والفنون والنشر 

 المتخصص
 Bالقاعة 

 

- (Livrescq) نادية شيخي

-(Naqd) حمدي شريف 

 (Passerelle) أرزقي طوبال 

جوزيف ماسي سكارون -       

 (Le Magazine 

Littéraire)- بشير البكر 

إياد البرغوثي  –( بيت الشعر)

 (تسامح)

 مزيان فرحاني

 سا03 -سا01

 "الرفض"

لقاء موريس طارق ماسكينو 

مع جمهور قرائه بمناسبة تقديم 

الجزائر : "مؤلفه الجديد

 ".دائما

 

 Aالقاعة 
 موريس طارق ماسكينو

 
 فريد بنية

 سا02-سا 03.60
مقاربات : تاريخ حرب التحرير

 أخرى
 Cالقاعة 

 – ليفيي لوكور غرانميزونوأ

عبد  -دحو جربال -طولد شيبار

 اسيالمجيد مرد

 

 فؤاد سوفي

 سا02 -سا03.60 

- 

 

 

 

 

 

 Bالقاعة  الشاعر جمال بخيت معلقاء 

 

 الشاعر المصري جمال بخيت

 

 

 

 فؤاد ومان
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 22الخميس 

 2002سبتمبر 

 

 سا03 -سا01
التعذيب وجرائم االستعمار 

 خالل حرب تحرير
 Aالقاعة 

 

لويزات إغيل  –كلود جوان 

إيف  -فلورانس بوجي -احريز

 سالفا

 

 براهيمي ميلود

 سا03-سا 01

 

مجمل أعمال ياسمينة تكريم ل

 خضراء

 

 يوسف سايح ة خضراءنياسمي Cالقاعة 

 سا03 -سا01.60

 

 

 

سالح الحرب : الثورة الجزائرية

 وأسلحة الفنون
 Bالقاعة 

 بن دعماش  -دنيز براهيمي

 -أنيسة بوعياد -القادر عبد

عبد  -ن عاشوربوزيان ب

مانويل  -الحميد بورايو

 د الكريم مزيانيبع -غريألي

 

حمدي شريف عبد 

 اللطيف

 سا02 -سا03.60

 :تقديم لمؤلفي جاك شوفاليي

« l’homme qui voulait 

empêcher la guerre 

d’Algérie »et  « L’aube 

d’une révolution-

Margueritte, Algérie, 

26 Avril 1901 » 

 Bالقاعة 
كريستيان  -فرالون جوزي أالن

 وفالييكورين ش -فلين
 مولود عاشور

 سا02 -سا03.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أمسية شعرية

 

 

 

 

 Cالقاعة 

 

 

 

 

 

 

 

 -إدريس علوش

 -شحت جابر -ياسين عدنان

 وحة بوترعة -جميل خليل

 

 

 بوزيد حرزهللا
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سبتمبر  22الجمعة 

2002 

 

 

 

 سا03-سا01
في قفص : االستعمار قضاء

 هامتاال
 A القاعة

 

 

 -وك بلحسينمبر –سيلفي تينو 

 بركاهم فرحاتي

 

 علي هارون

 سا03 -سا01

 

 Octobre à » : عرض فيلم

Paris »  ليلجاك بانيج 

 

  Bالقاعة 
 محند زقاغ

 

 Aالقاعة  الوعي الوطني في الغربة سا02 -03.60

 

 بيجي دردير -جيم هاوس

 ليندا عميري -طاهر زقاغ

 

 علي هارون

 Bالقاعة  أمسية شعرية سا02-سا 03.60

منصف  -محمد أمين خان

ريم ك -زينب األعوج -الوهايبي

إسيا  -فتحية الهاشمي -فوزي

 .سمية معاشي -صخيري

 

 عمر عاشور

 سا03 –سا 01

 :تقديم آخر مؤلفات كل من

 أكلي تاجر -أوجين إبودي

 

 Cالقاعة 

 

 أكلي تاجر –أوجين إبودي 

 

 

 سامية زنادي
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سبتمبر  22السبت 

2002 

 Aالقاعة  يوجد نقد أدبي في الجزائر؟ هل سا03 -سا01

 

 

 

إسماعيل  -سليم بوفنداسة

 يوسف سايح -عبدون

 

 

 قدور محمصاجي

 Bالقاعة  بانرندوة حول إسماعيل أو سا03 -سا01

 

 

اسماعيل  –ميشال لوفالوا 

 حاج علي

 

 جياللي ساري

 Aالقاعة  الكتابة الجديدة في الجزائر سا02 -سا03.60

 

 -ماتيجمال  -حميد غرين

الخير  -فطيمة بخاي

 هاجر قويدري -شوار

 

 يميلي غبالو

 

 سا-02 -سا03.60

دور الطالبات الجزائريات 

ومشاركتهن أثناء الحرب 

 التحريرية الوطنية

 

 Aالقاعة 

 

 

 -هنري كليمون مور

 سليمة بوعزيز

 

 

 

 علي الكنز

 

 

 


