


االحتفال بالذكرى الستين الندالع ثورة أول نوفمبر 1954 
لقاء دويل حول أول نوفمرب 

قاعة «سيال»

أربعة بالطوهات تجمع مؤرخ� جزائري� وأجانب لتحليل ثورة أول نوفمرب 1954 : 

ملاذا أّول نوفمرب ؟ مع عمر كارليي، محمد القورصو، عبد املجيد مردايس. • 

صدى أّول نوفمرب 1954 يف العا�. مع الصادق بن قادة، ه�يف بيسموث (فرنسا)، داميان كارون (سويرسا)، • 

خالد كش� (تونس)، وناسة سياري-طنغور، مارك ب�نو (سويرسا)، ليو ل� (الص�).

التضامن الدويل. مع برونا بانياتو (إيطاليا)، حبيب بلعيد، بنجام� براور (الواليات املتحدة)، مليكة • 

القورصو، دومنيك فالون (فرنسا). 

القمع واملقاومة. مع محند اعمر ع´ر، كل� موس-كوبو (فرنسا)، فؤاد سويف، جيمس هاوس (بريطانيا).• 

النارشون املناضلون ومعركة الكتابة. 
30 أكتوبر - فضاء «روح البناف»

تضامن جزء من عاº النرش مع ثورة التحرير الجزائرية. كفاح القلم والكتاب.

النارشون املناضلون يف سبيل استقالل الجزائر

 مع نيلس أندرسون (سويرسا)، س´ح إدريس (دار األدب، لبنان)، رشيد خطاب. تنشيط : األستاذ عيل هارون.

معركة الكتابة خالل الثورة الجزائرية. 

مع الصادق هجرس، دومنيك فالون (فرنسا) وسليمة صحراوي بوعزيز. تنشيط : عمر شعالل..

كيف تُنَزع صفة االستع¦ر من التاريخ ؟ 
3 نوفمرب 2014 - قاعة عيل معايش - ابتداء من العارشة صباحا

مائدة مستديرة حول مؤلفات محمد الرشيف ساحيل. مع السادة رضا مالك، وزير أول سابق، وزه� إحدادن، 

وع´ر بلخوجة. 

اللغة العربية يف معاقل الثورة التحريرية.. 
3نوفمرب 2014 - قاعة عيل معايش - ابتداء من الثانية زواال

 مائدة مستديرة مع السيد عز الدين ميهوÉ، رئيس املجلس األعىل للغة العربية، والسادة مل� بشييش، 

محمد الصغ� بلعالم، عيىس محمد الباي، بوعالم رشيفي وعبد العزيز وعيل. 



السّتينية
سُيقام احتفال بالذكرى الست¶ الندالع الثورة التحريرية

يف يوم أول نوفمرب 2014
 يف ساحة قرص املعارض.

وقفة ترّحم عىل أرواح الشهداء.
إطالق 60 بالونا.
برنامج تنشيطي.

 موضوع أول نوفمرب 2014 حارض يف فعاليات أخرى من الربنامج، 

السي� خالل الندوات التكر�ية واملحارضات ومختلف اللقاءات املقررة.



ضيف الشرف : الواليات المتحدة األمريكية

الواليات املتحدة األمريكية هي ضيف رشف هذه 

الطبعة التاسعة عرش، وستقّدم عدة أنشطة يف جناحها 

املوجود يف الجناح املركزي لقرص املعارض، وكذلك يف 

قاعة «عيل معايش»، أيام 5 و6 و7 نوفمرب 2014. 

األربعاء 5 نوفمرب

 «Ûe Hunt for Red October» عرض فيلم 

(بحثا عن أكتوبر األحمر، الواليات املتحدة، 1990، 

 134د) للمخرج جون ماك ت�نان، عن رواية 

«أكتوبر األحمر» (1984) لتوم كالنيس. 

 تقديم الكاتب مارك غريني (قاعة عيل معايش، 

سا 17).

الخميس 6 نوفمرب

لقاء الجمهور مع الروائي� األمريكي� مارك غريني 

وإير برايس وجنيفر ستايل (قاعة عيل معايش، من 

سا 14 إىل سا 15).

 «Ûe Princess Bride» عرض فيلم 

(األم�ة العروس) (الواليات املتحدة، 1987، 98د).

كوميديا خيالية لروب ريô، عن رواية وليام غودمان 

(نفس املكان، سا 17).

الجمعة 7 نوفمرب

عرض فيلم «Ûe Lorax» (الواليات املتحدة، 2012، 

87 د) لكريس رونو، عن رواية لألطفال (1971) من تأليف 

د.سوس (نفس املكان، سا 17). تقديم : ديليا دينلب.

يةاطلب الكتّيب الذي يحتوي عىل تفاصيل الربنامج الخاص بضيف الرشف. 
كـ

ريـ
ألم

ة ا
ـد

تح
ملـ

ت ا
يـا

وال
الـ

رة 
فـا

س
 لـ

بع
تـا

الـ
ي 

الم
عـ

اإل
ز 

ركـ
ملـ

ة ا
ايـ

عـ
بر

م 
ـال

ألف
ض ا

ـر
ع



ندوات موضوعاتية 
الصحافة واألدب : من الجريدة إىل الرواية

30 و31 أكتوبر قاعة «سيال» 

اليوم األول

 الصحفي الكاتب : ب¶ املهنة والهواية • 

(من سا 11 إىل سا 12 و30 د).

مع حبيب أيوب (الجزائر)، نجوان درويش (فلسط�)، 

فريدة ح´دو (الجزائر) وحبيب السايح (الجزائر). 

تنشيط : عبد القادر جمعي.

األحداث كمصدر أدÎ (من سا 13 إىل سا 14 و30 د).• 

مع ك´ل داود (الجزائر)، حس� مزايل (الجزائر)، 

رشدي رضوان (الجزائر) وأحمد سعداوي (العراق). 

تنشيط : عبد الرزاق بوكبة.

 • Ðمن الصفحة األدبية إىل األسلوب الروا 

(من سا 15 إىل سا 16 و30 د).

مع حاجي دياغوال (السنغال)، مريم حيدري (إيران)، 

هاجر قويدري (الجزائر) وك.إس´عيل (الجزائر). 

تنشيط : عالوة حاجي.

 املجلة األدبية : جرس ب¶ الصحافة واألدب • 

(من سا 17 إىل سا 19).

مع يوسف دريس (الجزائر)، عزيز معتز (الجزائر)، 

رائد وحش (فلسط�) وإس´عيل يربير (الجزائر).

تنشيط : مليكة لعفر.

اليوم الثا�

 • Îالروبورتاج : عمل صحفي و/أو أد 

(من سا 10 إىل سا 12)

مع السعيد بوطاج� (الجزائر)، يوسف شنيتي 

(الجزائر)، صالح فخري (األردن) وأرزقي مرتف 

(الجزائر).

تنشيط : عبد الكريم أوزغلة.

 من الصحافة إىل األدب، ذهابا وإيابا • 

(من سا 15 إىل سا 16 و30 د).

مع ك´ل بن دþرد (الجزائر) وجان فرانسوا كان 

(فرنسا). تنشيط : يوسف سايح.

 هل الصحافة صديقة مزيفة لألدب ؟ • 

(من سا 17 إىل سا 19)

مع بوزيان بن عاشور (الجزائر)، ك´ل داود 

(الجزائر)، أوج� إيبودي (كام�ون)، آكيل طاجر 

(الجزائر)، عبد اإلله صالحي (املغرب). تنشيط : 

يوسف سايح.

ية
كـ

ريـ
ألم

ة ا
ـد

تح
ملـ

ت ا
يـا

وال
الـ

رة 
فـا

س
 لـ

بع
تـا

الـ
ي 

الم
عـ

اإل
ز 

ركـ
ملـ

ة ا
ايـ

عـ
بر

م 
ـال

ألف
ض ا

ـر
ع



ندوات موضوعاتية
لقاء أس¦ء األماكن وأس¦ء العلَم : باسم األس¦ء

2 و3 نوفمرب - قاعة «سيال» 

اليوم األول

«أس¦ء وأماكن»، تكرÚا ملصطفى األرشف 

يف األس´ء وأع´قها التاريخية واالجت´عية 

والسوسيولوجية والثقافية... / ماذا تعني «الجزائر»، 

«وهران»، «قسنطينة»، «تيبازة»، «وادي الشلف»، 

إلخ ؟ / ملاذا يهتم الناس بأس´ء األماكن وطنيا 

ودوليا ؟ وملاذا ينبغي توحيدها ؟ / كيف كانت 

تُهجى أس´ء شوارع الجزائر العاصمة قبل 1830. 

/ االحتالل وأس´ء األماكن يف الجزائر. / للجدران 

الجزائرية أيضا أس´ء : العالمات التجارية. / أس´ء 

العلم يف األدب الجزائري وأدب املهجر : خرضا، 

بلفوضيل، طاجر، لوا@، بايش... / قل يل كيف يُسّمى 

عندك املاء واألرض، الريح واألطفال، أقول لَك من 

أنت. مغرب أس´ء العلم. ملاذا نجد نفس أس´ء 

العلم يف البلدان املغاربية ؟

مع الربوفسور فريد بن رمضان، وبراهيم عطوي، 

مدير وحدة األبحاث حول أس´ء األماكن، 

والربوفسور فوضيل رشيقان، والربوفسور محند 

أكيل حدادو، والربوفسور ليىل مجاهد، وليىل بلقايم 

(باحثة)، ومالك عز الدين (أستاذ وباحث) وأحمد 

بوجريو (مؤرخ) والربوفسور عبد العزيز عال@ 

(املغرب).

اليوم الثا�

يف األلقاب وأس¦ئها. التاريخ وعلم األنساب والحالة 

املدنية يف الجزائر. 

أس´ء األشخاص يف الجزائر : من العرص القديم إىل 

القرن العرشين. / أس´ء األشخاص يف الجزائر : العهد 

العث´;. / الحالة املدنية واالحتالل : حالة األلقاب 

الجزائرية. / الكنيات يف البيئة الرببرية. / األس´ء 

يف قسنطينة (2000-1900). ملاذا وكيف ال يزال 

الجزائريون يعانون من مشاكل يف كتابة ألقابهم 

وأس´ئهم ؟ من قانون 1882 إىل عقد االزدياد نسخة 

S 12. الشباب الجزائري وأس´ؤهم املستعارة عىل 

شبكتي فيسبوك وتويرت. 

مع الربوفسور وردية سادات يرمش، والربوفسور 

فاطمة الزهراء قيش وهدى جباس (باحثة)، 

ودعدوعة نبية بومديني (باحثة)، وسعاد صغّ� 

(باحثة). 



ندوات موضوعاتية
األدب والسين¦ : من الرواية إىل الفيلم

5 و6 نوفمرب - قاعة «سيال»

اليوم األول

 الثورة الجزائرية... من الرواية إىل السين¦ • 

(من سا 13 و30 د إىل سا 15). مع عز الدين 

 ميهوÉ، أحمد راشدي واحسن تليال;. 

تنشيط : نبيل حاجي.

ب¶ املخرج والرواÐ... أو السين¦ وخيار االقتباس • 

(من سا 15 إل سا 16). مع سعيد ولد خليفة وأم� 

الزاوي تنشيط : محمد عالل. 

 هل ال يزال سين¦ املؤلف موجودا ؟ • 

(من سا 16 إىل سا 17 و30 د) مع أحمد بجاوي، 

 ميشال سارسو وأكيل طاجر. 

تنشيط : حميد بوحبيب. 

اليوم الثا�

السين¦ حبيبتي ! (من سا 13 و30 د إىل سا 15). • 

مع رشيد بوجدرة وواسيني األعرج. 

تنشيط :محمد ساري. 

 الرواية اإلفريقية والسين¦ • 

(من سا 15 إىل سا 16 و30 د). مع هôي جومبو 

(الكونغو)، جوزيف فومتيم (كام�ون) وماري جويل 

نقيست (كام�ون). تنشيط : سليم عقار. 

 نقاش ب¶ الروائي¶ ورجال السين¦ • 

(من سا 16 و30 د إىل سا 18). من جانب السين´ : 

عبد الكريم بهلول، ك´ل دهان، أحمد بجاوي. من 

الجانب األدÉ : محمد مقا;، محمد مفالح، عبد 

الرزاق بوكبة. تنشيط : نور الدين عزوز. 

دورة األفالم املقتبسة من األدب
باالشرتاك مع متحف السين¦ الجزائرية.

عرض أفالم يف قاعة املتحف بشارع العرÎ بن مهيدي، الجزائر، ويف قاعة عيل معايش بقرص املعارض.
الربنامج يف موقع الصالون عىل األنرتنت ونرشية الربنامج الخاص



أيام موضوعاتية
باإلضافة إىل اللقاء الدويل الخاص بأّول نوفمرب 1954، 

تتمحور هذه األيام حول ندوات موضوعاتية ,تد كل 

منها ليوم�. 

الندوات التكرÚية 
4 نوفمرب - قاعة «سيال»

إمانويل روبليس (من سا 11 إىل سا 12)• 

مع غي دوغاس (فرنسا)، قدور محمصاجي (الجزائر) 

وحميد نارص خوجة (الجزائر).

تنشيط : يوسف سايح.

جان لويس هورست (من سا 11 إىل سا 12)• 

مع آنيك هورست (فرنسا)، دحو جربال (الجزائر) 

وبوسعد وعدي (الجزائر).

تنشيط : فؤاد سويف.

سميح القاسم (من سا 13 و30 د إىل سا 15)• 

مع عمر أزراج (الجزائر)، صالح فخري (األردن) 

وواسيني األعرج (الجزائر).

تنشيط : يوسف شنيتي. 

غابرييل غارسيا ماركيز (من سا 15 و30 د إىل سا 17)

مع عبد اللّه حميدي (الجزائر)، داسو سالديفار 

(كولومبيا) وسلي´ن زغيدور (الجزائر).

تنشيط : ليىل بوكيل.

أبو القاسم سعد اللّه (من سا 17 و30 د إىل سا 19)• 

مع عبد اللّه بوجلة (الجزائر)، محمد القورصو 

(الجزائر)، أحمد سعد اللّه (الجزائر)، نرص الدين 

سعيدو; (الجزائر) وج´ل يحياوي (الجزائر).

تنشيط : محمد بوغا;.

الكتاب يف الجزائر من منظور املحرتف¶ 
7 نوفمرب - قاعة «سيال» 

النارش ب¶ الزخم والعراقيل (من سا 10 إىل سا 12)• 

مع ممثيل منشورات الوكالة الوطنية للنرش واإلشهار 

والربزخ، والقصبة، ودار الوعي، واملؤسسة الوطنية 

للفنون املطبعية، ودار االختالف، وتزغارت، وثالة. 

تنشيط : حسن بن ضيف 

التوزيع : رهانات كبïة (من سا 14 و30 د إىل سا 16) • 

مع ممثيل املوزع� مؤسسة آيت مولود، وشيديف، 

ودار العث´نية، ومؤسسة التوزيع «إديف 2000»، 

واملؤسسة الوطنية للفنون املطبعية وقرص الكتاب. 

تنشيط : عبد الكريم طرار. 

 املكتبة يف املراكز األمامية للكتاب (من سا 16 • 

إىل سا 18)

مع عبد الرح´ن عيل باي (مكتبة «العاº الثالث»، 

الجزائر)، سليم بوعيل (مكتبة «الشمس»، تلمسان)، 

عمر شيخ (مكتبة «Multilivres»، تيزي وزو)، 

فتيحة سعال (مكتبة «كل´ت»، الجزائر). تنشيط : 

سيد عيل صخري. 



روح »البناف«
من 31 أكتوبر إىل 8 نوفمرب - الجناح املركزي

يف كل عام، ومنذ 2009، يخصص الصالون فضاء 

لألدب والنرش يف القارة اإلفريقية.

الجمعة 31 أكتوبر

 إفريقيا العل¦نيات : الدولة والدين والسلطة • 

يف جنوب الصحراء (من سا 15 إىل سا 16)

مع نافت كيتا، مدرّس وباحث (جامعة األدب والعلوم 

اإلنسانية، مايل)، وجيل هولدر، عاº انرتوبولوجي 

(املركز الوطني لألبحاث العلمية، فرنسا).

تنشيط : إبراهي´ آيا (مايل)، كاتب ونارش. النقاش 

من سا 16 إىل سا .16 و30 د 

من أع¦ق األدب الكنغويل املكتوب بالفرنسية : • 

 «قلب آريان» لجان مالونغا (من سا16 و30 د 

إىل سا 17 و30 د).

مع هôي جومبو، كاتب (الكونغو).

 Éا نزوجي، كاتب وناقد أدþتنشيط : موكاال كاد

(كونغو). النقاش : من سا 17 و30 د إىل سا 18. 

بيع باإلهداء (من سا 18 إىل سا 19) : نافت كيتا، • 

جيل هولدر، هôي جومبو، وموكاال كادþا نزوجي.

السبت أول نوفمرب

مسارات : سامي تشاك (الطوغو)، «دروب وكتب» • 

(من سا 15 إىل سا 16).

تقديم أوجان إبودي، كاتب (الكام�ون). النقاش : 

من سا 16 إىل سا 16 و30 د.

بيع باإلهداء (من سا 16 و30 د إىل سا 17 و30 د) : • 

سامي تشاك : وأوج� إبودي. 

األحد 2 نوفمرب

األدب النسوي ودرجة االلتزام إزاء وضعية املرأة • 

يف إفريقيا (من سا 15 إىل سا 16). مع جاييل أمادو 

آمال (الكام�ون).

تنشيط : مبوه سيتا دياقانا، أستاذ يف اآلداب 

الفرانكفونية بكلية اآلداب، جامعة نواقشط 

(موريتانيا). النقاش : من سا 16 إىل سا .16 و30 د 

بيع باإلهداء من سا 16 و30 د إىل سا 17 و30 د : • 

جاييل أمادو آمال.

االثن� 3 نوفمرب

 مسارات : إفريقيا أو املغامرة الغامضة • 

(من سا 15 إىل سا 16). مع صويف هايدي كام 

(بوركينا فاسو)، جاييل أمادو آمال (الكام�ون)، بانقو 

فيليب (كوت ديفوار)، آقبا دو الندا (الطوغو).

تنشيط : بيوس دياللو، كاتب وصحفي (موريتانيا).

النقاش : من سا 16 إىل سا 16 و30 د.

بيع باإلهداء (من سا 16 و30 د إىل سا 17 و30 د) : • 

بانقو فيليب، آقبا دو الندا، صويف هايدي كام وجاييل 

أمادو آمال.

الثالثاء 4 نوفمرب

خيار املؤلف : أع¦ل فرناندو دامليدا الشعرية • 

(الكامïون) (من سا 15 إىل سا 16). مع ماري جويل 

نقيست، أديبة وكاتبة سيناريو ونارشة (الكام�ون). 

تنشيط : جوزيف فومتيم، كاتب وصحفي(الكام�ون).

النقاش : من سا 15 إىل سا 16 و30 د.

 لكل كل¦ت أصوات (من سا 15 و30 د • 

 إىل سا 17 و30 د). قراءة نصوص بصوت ماري 

جويل نقيست.

بيع باإلهداء (ابتداء من سا 17 و30 د) : ماري • 

جويل نقيست، وجوزيف فومتيم.

األربعاء 5 نوفمرب

 األدب واملوسيقى : نقاط االلتقاء واالختالف • 

(من سا 15 إىل سا 16).

مع موكاال كادþا نزوجي (الكونغو).



تنشيط : جوزيف فومتيم، كاتب وصحفي 

(الكام�ون). النقاش : من سا 16 إىل سا 16 و30 د.

بيع باإلهداء (من سا 16 و30 د إىل سا 17 و30 د) : 

موكاال كادþا نزوجي، وجوزيف فومتيم.

الخميس 6 نوفمرب :

مسارات : تلقيح العقل الشفوي يف شعرية غابرييل 

مويني أوكونجي (من سا 15 إىل سا 15 و30 د).

(جائزة موكاندا 2014، جائزة ليوبولد سيدار سنغور 

2014 ملجموع أع´له). مع ستيفنس آكبلوقان، 

كاتب س� (البن�).

 تعلّم األخذ والعطاء (من سا 15 و30 د إىل 

سا 16 و30 د).

مع غابرييل مويني أوكونجي، شاعر (الكونغو).

لكل كل´ت أصوات : قراءة نصوص بصوت غابرييل 

مويني أوكونجي.

تنشيط : موكاال كادþا نزوجي (الكونغو). النقاش : 

من سا 16 و30 د إىل سا 17. 

بيع باإلهداء (من سا17 إىل سا 18) : غابرييل 

مويني أوكونجي، ستيفنس آكبلوقان.

الجمعة 7 نوفمرب :

سكوت، إننا نقرأ ! (من سا 16 إىل سا 17)

مع : موكاال كادþا نزوجي، هôي جومبو، غابرييل 

مويني أوكونجي، ماري جويل نقيست، آقبا دو الندا، 

صويف هايدي كام، جاييل أمادو آمال، ستيفنس 

آكبلوقان، جوزيف فومتيم.

تنشيط : موكاال كادþا نزوجي (الكونغو). 

لحظة للتبادل. نقاش بالقراءة. الجمهور كذلك مدعو 

للمشاركة يف القراءات. 

الموائد المستديرة 
 األمï عبد القادر، هòي دونان 

 óوالقانون اإلنسا

قاعة عيل معايش - قرص املعارض - 2 نوفمرب - 

ابتداء من سا 10 و30 د.

مع وفد اللجنة الدولية للصليب األحمر، وأعضاء وفد 

جمعية «هôي دونان» عند زيارتها للجزائر يف تلك 

الفرتة، ومؤسسة األم� عبد القادر الدولية ومنشورات 

دحلب التي أصدرت كتاب� بالعربية حول هôي 

دونان وغوستاف مونيي. 

املكتبة ومسألة التكوين
قاعة عيل معايش - قرص املعارض - 4 نوفمرب - 

عىل العارشة صباحا.

مناقشة من تنظيم النقابة الوطنية لنارشي الكتاب.

المحاضرات الختامية
8 نوفمرب - قاعة «سيال»

جيل كيبل، «نظرات عىل التحّوالت يف العا� • 

العرÎ املعارص» من سا 13 إىل سا 14 و30 د.

حمدي قنديل، «قراءة يف املشهد اإلعالمي • 

العرÎ»، من سا 14 و30 د إىل سا 16. 



برنامج »ممنوع على الكبار !« 
طيلة كل أيام التظاهرة.

وهو ك´ يدل عليه اسمه برنامٌج خاص باألطفال، 

الذين þثلّون رشيحة هامة من جمهور الصالون. 

(«A» الجناح) دنيا الح÷ وعا� الكتاب

حكوا@ كل يوم : جميلة حميتو، سهام نقوش، • 

 جوروس مابياال، ماحي الصديق، رشيد مغريف، 

فارس إيدير. 

املقاربة الرتفيهية للكتاب من خالل حكاية • 

منشورة، «األسد والحطّابة»، ملراد سنويس.

نشاطات حول الكتاب املصّور واأللبوم. تحرير • 

الخيال يف اللقاء ب� النصوص والصور.

مع جمعية «القارئ الصغ�» من وهران. 

(«G» الجناح) يف مملكة القصص املرسومة

معرض لوحات : ألبوم «األم� عبد القادر» • 

(منشورات دالي´ن، 2014، لـ دفايل، عن نص لعزوز 

بقاق)، ألبومات عن تاريخ الجزائر، لـ بن عتو 

مصمودي، من املبدع� الجزائري� الشباب لرسوم 

«املانغا».

 لقاءات مؤلف� جزائري� للقصص املرسومة • 

مع قرائهم وحصص للبيع باإلهداء.

مكتبة «الفن التاسع». بيع أللبومات ملؤلف� • 

جزائري� وأجانب.

تنشيط : قراءة حكايات، حصص تعليمية وألعاب • 

من أداء مؤلف� جزائري� شباب. 

يف سياق مهرجان الجزائر الدويل للقصص املرسومة. 

(«G» الجناح) الفن والطفل

معرض ألع´ل الطفل الصغ� إسالم والرسام • 

مصطفى نجاعي. حوار فني غ� مسبوق ال يعرتف 

بفارق األجيال. 

لقاء مع املؤلف� وبيع باإلهداء للكتاب النابع من • 

 هذه التجربة («ميُموم الفنان والطفل»، 

2014، دالي´ن).

ورشة خاصة بالتعب� عن طريق الرسم.• 

مع مصطفى نجاعي وفنان� آخرين بالورشة.

مساحة للمرح (ساحة قرص املعارض)

أرضية للتنشيط، من تنسيق وتنشيط الفنان • 

الكوميدي حميد عاشوري. مهرجان للنكت واأللغاز 

واأللعاب التفاعلية... 

توضع املكتبة الحافلة التابعة لجمعية «القارئ • 

الصغ�» من وهران تحت ترصف القراء الشباب 

طوال كل أيام الصالون. 



مذكرة



مذكرة



مذكرة





 926 عـارضـا
 267 نـاشـرا وطنيـا

659 نـاشـرا أجنبيـا

 43 بلدا من أربع قارات
15 دولـة عـربية

 15 دولـة إفـريقية )منهـا 6 عـربية(

11 دولـة أوروبية

 
 20.000 م2

مسـاحـة الـعـرض


