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ــاوز  ــوة تتجـ ــرأ» . دعـ ــا نَقـ ــّدورة « قـِــفــــ ــذه الـ ــعارا لهـ ــا شـ رفعنـ
ـــخ،  ـــٌر للتاري ـــعار عاب ـــّي . ش ـــّدي التاريخ ـــاّف التّح ـــيَّ إىل مص ـــاَء الطّلب اإلنش
ـــد ،  ـــا البعي ـــِم تراثن ـــن رَح ـــاه م ـــس. ولّدن ـــن تون ـــه م ـــا، نطلُق ـــٌر للجغرفي عاب
ـــزًا  ـــاب  رم ـــاًء بالكت ـــه احتف ـــريب. نطلق ـــعر الع ـــة الش ـــن مدّون ـــتققناه م اش
ـــالًء  ـــه إع ـــف ب ـــري، نهت ـــل والتّدم ـــة القت ـــّد ثقاف ـــه  ض ـــاُدال، نرفع ـــا وتب ودرًس

للحيـــاة وســـعيا إىل البنـــاء والتّعمـــري.  

نحتفـــي بكبـــار الكتّـــاب واملبدعـــني واملفّكريـــن يف تونـــس الجديـــدة ، 
ـــال يف  ـــاه ، ندعوهـــم لالحتف ـــاه وزيّن ـــاه ورتّبن ـــد عّدلن ـــا وق ندعوهـــم إىل بيتن
ـــل  ـــق والتّحلي ـــر والتفكـــري العمي ـــا ندعوهـــم أيضـــا للتدبُّ هـــذا املوعـــد، ولكّنن
الّدقيـــق لراهـــن الثقافـــة العربيّـــة وقضاياهـــا، يف كثـــري مـــن اإلشـــكاليات 
ـــي تتفـــّرع عنهـــا ، وملســـتقبل الكتـــاب. نطمـــح أن يكـــون املعـــرُض فضـــاًء  التّ
ــاُدل التّجـــارب وورشـــة لإلبـــداع ومنتـــًدى للحـــوار  للكتـــاب ومخـــربا لتبـ

ـــّوع. ـــالف والتن ـــاش واالخت والّنق

ــا.  ــا ومنطَلَقـ ــدة ومحضنـ ــكار الجديـ ــى لألفـ ــون ملتًقـ ــح أن يكـ نطمـ
ــد. ــة و التجديـ ــعى إىل اإلضافـ ــربات، ونسـ ــَة الخـ ــل مراكمـ نواصـ

لقـــد َدَعْونـــا نخبـــة مـــن كبـــار املبدعـــني والّنقـــاد واملفّكريـــن ، مـــن 
شـــتّى البلـــدان واالختصاصـــات  والحساســـيّات ،  لنقيـــم حـــوارات بينهـــم  

وســـجاالت حولَهـــم ولقـــاءات معهـــم.

ــرب،  ــن املـــرشق واملغـ ــدان، مـ ــد البلـ ــن عديـ ــدوا إىل تونـــس مـ تَوافَـ
لالنضـــامم  إىل أكـــرب تجّمـــع تونـــّيس للشـــعراء والكتّـــاب واملفّكريـــن 

والفنانـــني واإلعالميـــني ، ولاللتقـــاء بجمهـــور القـــرّاء

مـــًة لقصيدتنـــا الجديـــدة  ســـنظّل نرّددهـــا : « قـِــفــــــا نَقـــرأ « ، مقدِّ
، ال بـــكاًء عـــىل األطـــالل ، وإمّنـــا بنـــاء لإلمـــكان. ضمـــرُي املثنَّـــى، بـــْل كُلُّ 

الضامئـــر تْصـــَدُع بنـــداء الحريّـــة ،  بـــإرادة الحيـــاة.

االفتتاحية
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الفضاءالساعة املشاركونالنشا ط

تجارب الكتابة

وشهادات الكّتاب
I 

ـ  املولدي فروج        
 تقديم: مهدي عثامن

الفضاء 14:009 ـ 15:00تنسيق : جامل الجاليص
اإلمام سحنون تجارب الكتابة

وشهادات الكّتاب
II 

ـ عبد الجبار املدوري   تقديم: رضا بركايت
تنسيق : جامل الجاليص

15:00 ـ 16:00

كتاب اليوم
 I 

بالتعاون مع اتحاد النارشين 
التونسيني

تنسيق: املنصف املزغّني
الهادي التيمومي : كيف صار التونسيون 

تونسيني – عن دار محمد عيل للنرش- تقديم 
فاتح بن عامر

15:00 ـ 16:00
الفضاء 3

عبد العزيز العروي

I املحارضة
حامدي صّمود:

الرتجمة : من وجوه «استضافة الغريب» عند 
العرب يف القديم

15: 00-14: 00
الفضاء 5 

محمود درويش

برنامج املعهد الفرنيس بتونس
MANNOTTI Dominique: 

Présentation de  son dernier roman :    
Or noir, Gallimard, 2015

جناح املعهدس 15

تجارب الكتابة
وشهادات الكّتاب

III

ـ منصف الغشام   
تقديم : أمين حسن

تنسيق : جامل الجاليص
15:00 ـ 16:00

الفضاء 4
أحمد عبد السالم

حوار األجيال األدبّية
 I 

نور الدين صمود –  ناظم بن ابراهيم
تسيري: لسعد بن حسني

15:00 ـ 16:00
الفضاء 7

زبيدة بشري

تجارب الكتابة
وشهادات الكّتاب

IV

ـ محمد آيت ميهوب      تقديم: سمري بن عيل
تنسيق : جامل الجاليص

16:00 ـ 17:00
الفضاء 4

أحمد عبد السالم

تخليدا لـلذكرى
 I 

16:00 – 17:00عبد الله صولة    -    تقديم: صالح الرشيف
الفضاء 6
عليسة

تحّية واحتفاء
  II

16:00 ـ 17:00الفاضل الجزيري   - تقديم: نائلة القريب
الفضاء 5 

محمود درويش
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حلقة دراسية
  I 

الكتابة لألطفال واليافعني

نافلة ذهب ـ  محمد الغّزي ـ  فاضل غديرة 
  آمنة الرشيف ـ  الغريب املسلمي ـ حافظ 

محفوظ ـ  دنيس أسعد (فلسطني) 
تسيري: محمد البدوي 

18:00 – 16:00
الفضاء 8

بشرية بن مراد

لقاء
I

«من أسئلة القّصة القصرية»

ـ بوراوي عجينة ـ رضا بن صالح ـ رشيدة 
الشارين ـ صفّية َقْم ـ البشري الوساليت ـ  أحمد 

مّمو 
ـ فتحي نصيب (ليبيا) 

تسيري: محّمد الجابيل / سامل بوخداجة

18:00 – 16:00
الفضاء 2

القريوان - فاس

I  أمسية شعرية
تنسيق: فتحي النرصي

هاين الّصلوي - خالد الهداجي، عبدالفتاح بن 
حمودة، أمامة الزاير، ناظم بن إبراهيم، زياد 

عبد القادر، صالح بن عياد، أنور اليزيدي،.
تنشيط: منذر العيني

16:00 ـ 18:00
الفضاء 7

زبيدة بشري

أمسية شعرية 
I 

تنسيق: فتحي النرصي

املنصف املزغني: – زهور العريب –– خري الدين 
الشايب – السيد الّتابعي   – علياء الرحيم – 

الحبيب الزنّاد، عادل الهاممي
تنشيط: عمر الكوز

خيمة الشعر16:00 ـ 18:00

برنامج املعهد الفرنيس بتونس
HADDADI Kaddour (HK)

 : Présentation & dédicace de l’ouvrage
Néapolis, éd.Riveneuve, 2014

جناح املعهدس 17

تخليدا لـلذكرى
 I 

17:00 ـ 18:00أبو زيان السعدي    تقديم: محمد املّي
الفضاء 5

محمود درويش
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الفضاءالساعةاملشاركونالنشا ط

 I 11:00 ـ 12:00فتحي بن سالمة (دار سرياس للنرش) مجلس
الفضاء 5

محمود درويش

:  II مجلس
من هو املثقف اليوم؟

بالتعاون مع قسم الفرنسية 
باملعهد العايل للعلوم اإلنسانية 

بتونس 

فتحي املسكيني – رجاء بن سالمة – محمد 
محجوب

تسيري: حليمة ونّادة
11:00 ـ 12:00

الفضاء 8 
بشرية بن مراد

يوم درايس I: الوكيل األديب
(اتحاد النارشين التونسيني)

مبشاركة  
 Pierre Astier / Laure  Pecher (فرنسا)

11:00 ـ 13 :00
 17:00 – 15:00

الفضاء 4
أحمد عبد السالم

:   II حلقة دراسية
ملتقيات أدب الشباب

الواقع واآلفاق

ـ محّمد بن رجب ـ الهادي الّزعبوطي ـ  آمال 
جاب الله   ـ  محمود الحرشاين ـ  سوسن 

العجمي  ـ  أمين الّرشيف  ـ إبراهيم الّسليامين 
ـ  صفّية قم 

- هيثم الهاين  - أم كلثوم بن سليامن.
 تسيري : الطاهر أمني  

13:00 – 11:00
الفضاء 3

عبد العزيز العروي

جناح املعهدس Atelier Numérique11برنامج املعهد الفرنيس بتونس

اليوم الدرايس الخاص 
بأدونيس:

أدونيس شاعرا...أدونيس مفكّرا

ـ محّمد الّصالح بوعمراين ـ حياة الخياري
ـ محمد الغزي ـ عمر حفّيظ ـ معز الوهايبي ـ 
عادل خذر ـ عفاف موقو - أمين حسن ـ رشيد 

يحياوي ( املغرب). 
تسيري : حاتم الفطنايس   

14:00 – 11:00
الفضاء 9

اإلمام سحنون

 II كتاب اليوم
تنسيق: املنصف املزغّني

حياة عاممو : السلطة وهاجس الحرية، عن دار 
التنوير

12:00 ـ 13:00
الفضاء 7

زبيدة بشري

III مجلس
Piero San Giorgio : من سويرسا 

( KA éditions) 
12:00 ـ 13:00

الفضاء5 
 محمود درويش

تجارب الكتابة
وشهادات الكتاب

- مراد العمدوين  تقديم: محمد العريب
12:00 ـ 13:00
13:00 ـ 14:00

الفضاء 6
عليسة

ـ حافظ محفوظ       تقديم: مربوك املعشاوي

 III املحارضة
Capitalisme et : (بلجيكا) Pierre Ansey

spiritualité 
 

14:00 ـ 15:00
الفضاء 3

عبد العزيز العروي

برنامج املعهد الفرنيس بتونس
GRANGE François

 L’Ecole des Loisirs fête ses 50 ans avec
l’heure du conte

جناح املعهدس 14
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 برنامج املعهد الفرنيس بتونس
IRMC

GOBE Éric
Présentation & dédicace de l’ouvrage:

Les Avocats en Tunisie de la 
colonisation à la révolution (1881-2011)

جناح املعهدس 15

 II املحارضة
صالح فضل (مرص) : 
محنة الثقافة العربّية

15:00 ـ 16:00
الفضاء 6
عليسة

تجارب الكتابة
وشهادات الكتاب

ـ عزة الفياليل     تقديم: كامل بن يونس
15:00 ـ 16:00
16:00 ـ 17:00

الفضاء 7
زبيدة بشري

ـ عيل العبايس    تقديم: أحمد محفوظ

 III تحّية واحتفاء
خالدة سعيد 

تقديم : الطاهر بن يحي ومحمد الصحبي العالين 
00 :15 ـ 16:00

الفضاء 9
اإلمام سحنون

املغرب ضيف رشف :
املغرب، صور مرئية : سينام-
تشكيل- فوتوغرافيا- مرسح

خليل الدامون ـ موليم لعرويس ـ جعفر عاقيل 
حسن النفايل (املغرب) - خميس الخياطي  
مروان املؤدب – نجيب عّياد – الحبيب بيدة 

(تونس)
تسيري: خميس الخياطي 

«القريوان ـ فاس»15:00 ـ 17:00

 II 16:00 – 17:00هند عزوز -       تقديم أحمد ممو  تخليدا للذكرى
الفضاء 6
عليسة

 IV تحية و احتفاء
هشام جعيط

تقديم: لطفي ميالد وبثينة بن حسني
16:00 ـ 17:00

الفضاء 3
عبد العزيز العروي

 II أمسية شعرية
تنسيق : فتحي النرصي

حكيم ميلود - محمد الخالدي، عبري ميّك، منى 
الرزقي، ، خالد املاجري، سمري بوقّديدة- محمد 
عامر شعابنية، سامل الّشعباين - سنية الفرجاين 

16:00 – 18:00تنشيط: هند بوعالّق

الفضاء 5
محمود درويش

الصغري أوالد أحمد:  -  حسني القهواجي – نور 
الدين عزيزة – سامل الرشيف– فاطمة بن محمود - 

محمد برهومي، معز العكاييش
تنشيط عّز الدين بن محمود

خيمة الشعر 

برنامج  املعهد الفرنيس 
للتعاون

KRAEMER Gilles
Inauguration de l’exposition & 

présentation de l’ouvrage :
 Le Tombeau perdu d’Alexandre 
Le Grand, éd. Riveneuve, 2013

جناح املعهدس 17
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اإلعالن عن جوائز املعرض :
اإلبداع األديب - 

الدراسات - 
الرتجمة- 

جائزة نارش 2015- 

ندوة صحفية  : 

مربوك املّناعي/عبد الواحد ابراهم

بحضور أعضاء لجان الجوائز

11:00 ـ 12:00
فضاء 7

زبيدة بشري

    IIلقاء

الكتابات السياسية:

كتابة السياسة وسياسة الكتابة

ـ الهادي يحمد ـ الصايف سعيد ـ اعلية العالين

ـ عبد الحليم املسعودي ـ الهادي التيمومي

ـ آمنة الرمييل ـ املنذر بوضيايف – الحبيب الجنحاين

- الهاشمي الطرودي

ـ هاين نسرية (مرص) ـ عادل سامرة (فلسطني) 

ـ سعيد ناشيد (املغرب).

تسيري: مختار الخلفاوي

 رئاسة الجلسات: آمال قرامي - زياد كريشان 

11:00ـ 13:00
الفضاء 3

عبد العزيز العروي

جناح املعهدس Atelier Numérique11برنامج  املعهد الفرنيس للتعاون

ورشات (إرشاف املنصف 
املزغني)   I -  املرسح 

والسيناريو 
 (اليوم النظري)

11:00 ـ 13:00تسيري :  محمد رجاء فرحات
الفضاء 6

عليسة

  Vتحّية واحتفاء
ـ صالح فضل      تقديم املنصف الوهايبي 

مشاركة  نانيس إبراهيم ونبيل املحيش
11:00 ـ 13:00

الفضاء 4
 أحمد عبد السالم

  Iندوة علمية

«الثقافة وأسئلة املستقبل»

(اليوم األول)

ـ نبيل قريسة ـ آمال قرامي ــ فوزي البدوي 

ـ ألفة يوسف ـ محّمد حاج سامل – فتحي املسكيني 

تنسيق: عادل خذر

رئاسة الجلسات: املنصف بن عبد الجليل
                      جلول عّزونه

11:00 ـ 15:00
الفضاء 8

 بشرية بن مراد

  IIIكتاب اليوم

بالتعاون مع اتحاد النارشين 
التونسيني

تنسيق : املنصف املزغّني

توفيق بن بريك : كوزيك، عن دار الجنوب
12:00 ـ 13:00

الفضاء 7

زبيدة بشري

تجارب الكتابة

وشهادات الكتاب 

ـ حفيظة قارة بيبان      تقديم سلوى الّسعداوي 

ـ عيل اللوايت            تقديم يوسف البحري

- إبراهيم الّدرغويث   تقديم سليامن عّباس

ـ النارص التومي     تقديم: سايس حامم

12:00 ـ 13:00

13:00 ـ 14:00

14:00 ـ 15:00

15:00 ـ 16:00

الفضاء 9

اإلمام سحنون
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:  III حلقة دراسية

النرش بني الهاجس الثقايف 
ومقتضيات السوق

ـ التهامي الهاين ـ  ناجي مرزوق ـ عبد الجليل بوقرّة 
ـ محّمد هاشم (مرص) ـ عبد الباقي سّيد رشيف 

(مرص) نجاة ميالد

 تسيري : عادل الجريدي

14:00 – 12:00
الفضاء 2

القريوان فاس

l’Ecole des Loisirs fête ses 50 ans avec برنامج  املعهد الفرنيس للتعاون
l’heure du conte 14 جانح املعهدس

II -  حوار األجيال األدبية
حسن نرص – عزوز الهاشمي

تسيري: لسعد بن حسني
14:00 ـ 15:00

الفضاء 7

زبيدة بشري

ورشات  (إرشاف املنصف 
املزغني)  

 II - الشعر
(اليوم النظري)

15:00 ـ 17:00تسيري  يوسف رزوقة
الفضاء 6

عليسة

حلقة دراسية  :

اإلبداع ورهانات استعادة 
القراءة

(بالتعاون مع املعهد العايل 
للفنون والحرف بصفاقس)

تسيري : محمد بن حمودة 

املشاركون : فاتح بن عامر – برهان بن عربية – منذر 
املطيبع – خليل قويعة – عيل الفريوي – حاتم 

اللومي – منذر بن جامعة

 17:00 – 15:00
فضاء 

القريوان – فاس 

Giles kraemer برنامج  املعهد الفرنيس للتعاون
 L’écriture BD : du synopsis à la planche15 :30

الفضاء 3

عبد العزيز العروي

17:00أدونيسأمسية شعرية كربى
القاعة الكربى

اإلمام سحنون

  VIـ محمود طرشونة     تقديم سلوى السعداوي تحّية واحتفاء
15:00 ـ 16:00 

الفضاء 3

عبد العزيز العروي

 IV (إسبانيا)املحارضة Lorenzo Silva  18 – 17
جناح 

معهد رسفنتيس

  III15:00 ـ 16:00فرحات الدرشاوي    تقديم ألفة يوسف تخليدا لـلذكرى
الفضاء 4

أحمد عبد السالم
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املغرب ضيف رشف :
تجارب يف الرواية املغربية

حميد لحميداين ـ عبد الرحيم لحبيبي ـ زهور كرام    
11:00 13:00- تسيري: محمود طرشونة

الفضاء 2
«القريوان ـ فاس»

ورشات 
(إرشاف منصف املزغني)  

III  - القصة
(اليوم النظري)

11:00 ـ 13:00تسيري :  حسن نرص
الفضاء 6

عليسة

: IV حلقة دراسية

من أجل التخّصص

يف «الدراسات التونسّية»

ـ جان فونتان  ـ منصف الشنويف ـ البشري بن 
سالمة ـ الهادي التيمومي ـ عبد الجليل التميمي ـ  
محمد صالح بن عمر ـ رضا األمني ـ حسني فنطر 
ـ عيل املحجويب  ـ رايض دغفوس ـ منرية شابوتو

تسيري:  املنصف ونّاس

11:00-13:00
الفضاء 3

عبد العزيز العروي

لقاء

 III

حول

الرواية وقضايا الوجود

  محمد الباردي ـ  أحمد الساموي ـ  مسعودة 
بوبكر (شهادة) ـ محمد بوعمود ـ روضة الفاريس 
- األزهر الّصحراوي  ـ  طالب الرفاعي (الكويت) ـ  

مراد عبد الرحامن مربوك (مرص)

تنسيق: حاتم الفطنايس

رئاسة الجلسة:: محمد الخبو   

11:00ـ 13:00
الفضاء 4

أحمد عبد السالم 

  Iندوة علمية

«الثقافة وأسئلة املستقبل»

(اليوم الثاين)

نور الدين النيفر ـ الهاشمي العرضاوي ـ الّصادق 
الحاّممي ـ ريم الزيّاين ـ أّم الزين بن شيخة – 

منرية بن مصطفى – الطاهر العجرودي – محمد 
محجوب 

رئاسة الجلسات: صالح الدين الرشيف
                      حامدي صمود

15:00 -11:00
الفضاء 8

بشرية بن مراد 

تحّية واحتفاء
I

14:00 ـ 15:00عيل املحجويب  -   تقديم: الهادي التيمومي
الفضاء 6
عليسة

V 15:00 ـ 16:00يوسف الّصّديق : معضلة القراءةاملحارضة
الفضاء 9

اإلمام سحنون

يوم األرض

بالتعاون مع سفارة فلسطني 
بتونس

معرض وثائقي، 

 مداخلة ألحمد يعقوب من (فلسطني):أدب 
املقاومة.

أمسية شعرية، محمود الّنجار – طالل حاّمد 
– حنني جمعة – أحمد يعقوب – محمد آدم 
- فاطمة بن فضيلة – جامل الّصليعي – صابر 

العبيس - 

- بردة الهاليل الصغري: املنصف الوهايبي

                                تقديم محمد الغزي

 عرض موسيقي،فرقة غسيل دماغ
تنسيق : جامل الجاليص

16:00- 12:00
الفضاء 5

محمود درويش
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تجارب الكتابة

وشهادات الكتاب

IV

12:00 ـ 13:00ـ كوليت فلوس        تقديم: سامية قصاب الرشيف 
الفضاء 7

زبيدة بشري

13:00 ـ 14:00ـ مها خريبك نارص   تقديم: معز الوهايبي

14:00 ـ 15:00ـ جيلبار الّنقاش       تقديم: الحبيب الحمدوين

15:00 ـ 16:00كامل الّرياحي         تقديم: الّناجي الخشناوي

كتاب اليوم 

IV 

بالتعاون مع اتحاد النارشين 
التونسيني

تنسيق: املنصف املزغّني

آمال محتار : دخان القرص، عن دار سحر
13:00 ـ 14:00

الفضاء 6

عليسة

تحّية واحتفاء

 VII
15:00 ـ 16:00منرية شابوتو  : تقديم خالد كشري

الفضاء 4

أحمد عبد السالم

لقاء خاّص مع

نوال السعداوي
15:00 ـ 17:00تقديم: عبد الحليم املسعودي

الفضاء 9

اإلمام سحنون

ورشات (إرشاف منصف 
املزغني)  

  IV

املقال

 (اليوم النظري)

15:00 ـ 17:00تسيري :  لطفي العامري
الفضاء 6

عليسة

  I املجمع التونيس للعلوم واآلداب والفنون (بيت استضافة  مؤسسة
16:00 ـ 18:00الحكمة)

الفضاء 8

بشرية بن مراد

أمسية شعرية

 III

تنسيق : فتحي النرصي

حسن املطرويش -  عبده وازن - محمد الهادي 
الجزيري، سمري السحيمي، سنية املدوري، جميلة 

املاجري، فتحي القمري– يرسى فراوس - عبد 
الكريم الخالقي. فاطمة عكاشة 

18:00-16:00تنشيط: خليل إبراهيم

الفضاء 5

محمود درويش

جامل الصليعي: منّور العزيزي – فؤاد حمدي – 
عبد الله البلطي - نور الدين بوجلبان– فوزية 
العكرمي – اسمهان اليعقويب، حياة اليعقويب - .

تنشيط : نجاة اليعقويب

خيمة الشعر

تخليدا لـلذكرى

 IV

العفيف األخرض

 تقديم: حسونة املصباحي  - عبد الجليل بوقرة – 
منصف قوجه

16:00 ـ 17:00
الفضاء 7

زبيدة بشري
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املغرب ضيف رشف : 

قراءات شعرية

عبد الدين حمروش ـ رشيد املومني ـ  سكينة 
حبيب الله (املغرب)– فتحي النرصي – شكري 

بوترعة – فضيلة الشايب (تونس) 

تسيري: خالد الوغالين

11:00ـ12:30 
الفضاء 2

«القريوان ـ فاس»

  Vحلقة دراسية

األدب الشفوي:

القضايا واإلشكاليات

الحفناوي عاميرية ـ حمدي عبيد ـ  العرويس 
الزبيدي ـ كامل العالوي ـ نور الدين الورغي 
ـ محمد عبد الله الربييك  (اإلمارات العربية 

املتحدة) 

تنسيق :  عيل سعيدان

13:00 –11:00
الفضاء 3

عبد العزيز العروي

   IVلقاء

ما األدب التونيس؟ من أجل 
كتابة تاريخ لألدب التونيس

عامر املحجويب ـ  جان فونتان ـ بشري بن سالمة 
ـ  محمد صالح بن عمر ـ عبد العزيز قاسم 

ـ منصور قيسومة ـ  ابراهيم بن صالح – حسني 
العوري – أحمد الطوييل – رياض املرزوقي – 

توفيق النيفر
تنسيق : مربوك املناعي

11:00ـ13:00
الفضاء 5

محمود درويش

ورشات 
(إرشاف منصف املزغني)  

 V- الرواية 
(اليوم النظري)

11:00 ـ 13:00تسيري  :  كامل الرياحي
الفضاء 6

عليسة

يوم فوكو

بالتعاون بني  كريس اليونسكو 
للفلسفة  (جامعة تونس) 
واملعهد الفرنيس بتونس 

ومعرض تونس الدويل للكتاب

 مبشاركة :
- Daniel DEFERT- Guillaume 
LEBLANC  -   Mark LEVINE

السيد ولد اباه (موريطانيا) ـ محمد عيل التوايت 
املولدي يونس ـ محمد الجوة ـ محرز حمدي 

عبد الجليل بوقرّة (تونس)    
رئاسة الجلسات: فتحي الرتييك/عمران البخاري

18:00 – 11:00

حصتان

الفضاء 8

بشرية بن مراد

تجارب الكتابة

وشهادات الكتاب

تنسيق جامل الجاليص

12:00 ـ 13:00ـ صالح الّدمس  تقديم محمد آيت ميهوب

فضاء 4

أحمد عبد السالم

13:00 ـ 14:00ـ املنصف املزغني             تقديم رحيم الجامعي

ـ  محمد الهادي بن صالح | تقديم  يوسف عبد 
العاطي

كامل بوعجيلة  |  تقديم: محمد جابر العجرودي
14:00 ـ 15:00

استضافة  مؤسسة

II

املركز الوطني للرتجمة بتونس

ـ ندوة صحفية لتقديم املركز وأنشطته 
ومشاريعه.

ـ تقديم املرتجمني آلخر إصدارات املركز.

ـ حّصة توقيع للمرتجمني وملن ترجمت كتبهم

14:00 ـ 16:00
الفضاء 5

محمود درويش
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كتاب اليوم

V

تنسيق : املنصف املزغّني 

الصايف سعيد : بورقيبة : سرية شبه محرمة، عن 
منشورات عرابيا

14:30 ـ 15:30
الفضاء 7

زبيدة بشري

ورشات (إرشاف منصف 
املزغني)  

 VI- الرتجمة 

(اليوم النظري)

تسيري :  عبد العزيز قاسم
15:00 ـ 17:00

الفضاء 6

عليسة

  V16:00 ـ 18:00محمد يعقوب     تقديم: نبيل قاللةتخليدا لـلذكرى
الفضاء 7

زبيدة بشري

  VIIIتحّية واحتفاء
عبد الجليل التميمي  تقديم عبد اللطيف 

الحنايش 
16:00 ـ 17:00

الفضاء4

أحمد عبد السالم

VI 16:00 ـ 17:00كورين كوماراملحارضة
الفضاء 3

عبد العزيز العروي

  IVأمسية شعرية

تنسيق : فتحي النرصي

أحمد قّران الزّهراين – محمد هاشم - عبد الرحيم 
املاجري ، نورالدين الشمنقي، محمد بن صالح، 
عبد القادر العليمي، ، جامل العرضاوي، عائشة 

شبيل، وداد عبد العزيز،

16:00 ـ 18:00تنشيط: جهاد الفالح. 

الفضاء 5

محمود درويش

الهادي القمري:– الّسيد الّسالك – ناجي 
الحجالوي- مربوك السياري – سندس بكّار -  

الهادي العثامين ، احميدة الصويل

تنشيط: نزار الحميدي

خيمة الشعر

عرض موسيقي
فرقة جميد البقا س

(يف إطار المغرب ضيف شرف)

19:00ـ21:00
مركز املوسيقى العربية 

واملتوسطية (قرص 
النجمة الزهراء)
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املغرب ضيف رشف

ثنائيات :  املغرب – تونس

محمد األشعري  -  مسعودة بوبكر 

تسيري: عمر حفيظ
11:00ـ12:30

الفضاء 2

«القريوان ـ فاس»

III  حوار األجيال األدبية
محمد صالح بن عمر – عبد القادر العليمي

تسيري: لسعد بن حسني
11:00ـ12:30

الفضاء 7

زبيدة بشري

:  VII  حلقة دراسية

الّرتاشح بني الفنون

  رشيدة الرتييك ـ عبد الحليم املسعودي 

نزار شقرون ـ محمد إدريس ـ النارص بالشيخ 

ـ الفاضل الجزيري ـ عائشة الفياليل 

ـ الحبيب بيدة - فوزي الزمريل

 تسيري :  أحمد القاسمي

11:00-13:00
الفضاء 3

عبد العزيز العروي

  V لقاء

اإلبداع واملكبوت

آمال مختار ـ  فتحية الهاشمي ـ ملياء املقدمي ـ 
كامل العيادي ـ  السالمي العامري -  أمني الزاوي 
(الجزائر) ـ  محمد األصفر (ليبيا)- نانيس إبراهيم 

(مرص) - مراد عبد الرحامن مربوك (مرص)

تسيري  : رجاء بن سالمة

11:00ـ13:00
الفضاء 8

بشرية بن مراد

ورشات (إرشاف منصف 
املزغني) 

املرسح والسيناريو 

(اليوم التطبيقي)

11:00ـ13:00تسيري :  محمد رجاء فرحات
الفضاء 6

عليسة

تجارب الكتابة

وشهادات الكتاب

VI

12:00ـ13:00ـ جان دوست         تقديم: كامل الرياحي

الفضاء 4

أحمد عبد السالم

13:00ـ14:00ـ عبد الجبار العّش     تقديم :محمد صالح فليس

14:00ـ15:00ـ  شكري املبخوت        تقديم: عادل خذر 

15:00ـ16:00مسعودة بوبكر          تقديم: فاطمة بن فضيلة

   VIIاملحارضة

(بالتعاون مع املركز الثقايف 
اإليراين)

عيل رضا إمياين (إيران) : 

دور العقل يف فهم املعارف اإلسالمية   
15:00ـ16:00

الفضاء 3

عبد العزيز العروي

  VI15:00ـ16:00محمد فوزي الغزي   تقديم: مجدي بن عيىس تخليدا لـلذكرى
الفضاء 5

محمود درويش
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استضافة  مؤسسة

III

مؤّسسة «مؤمنون بال حدود» (املغرب)

كلمة الدكتور محمد محجوب مدير معرض 
تونس الدويل للكتاب. -  كلمة األستاذ يونس 
قنديل- رئيس مجلس األمناء -  كلمة الدكتور 

السيد ولد أباه عن مجلس أمناء مؤسسة مؤمنون 
بال حدود للدراسات واألبحاث. -  كلمة الدكتور 

بسام الجمل -  كلمة الدكتور نادر الحاممي 

- عرض فيلم تعريفي باملؤّسسة.

- حفل توقيع لعدد من املؤلّفات ألساتذة وباحثني 
من تونس.

15:00ـ17:00
الفضاء 7

زبيدة بشري

ورشات (إرشاف منصف 
املزغني) 

الشعر 

(اليوم التطبيقي)

15:00ـ17:00تسيري : يوسف رزوقة
الفضاء 6

عليسة

 VI كتاب اليوم

بالتعاون مع اتحاد النارشين 
التونسيني

تنسيق : املنصف املزغّني

سامي ابراهم : الدين والسياسة . . . عن 
منشورات  كارم الرشيف

16:00ـ17:00
الفضاء 8

بشرية بن مراد

  Vأمسية شعرية

تنسيق : فتحي النرصي

أحمد يعقوب- عيل الّرشقاوي- محمد آدم- هدى 
الدغاري، سامية سايس – الهاشمي البلطي – 
سامي الّذيبي، عادل بوعقة - محمد بوحوش 

 تنشيط : خليل قطاطة
16:00-18:00

الفضاء 2

القريوان - فاس

محمد عيل الهاين: البشري القهواجي -  حياة 
اليعقوي - صالح داوود - شاكر السياري، راضية 
الّشهايبي– محمد الّسوييس – اسمهان اليعقويب 

تنشيط نجاة اليعقويب

خيمة الشعر
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VII    كتاب اليوم

بالتعاون مع اتحاد النارشين

املنّسق: املنصف املزغّني

لطفي الحجي : بورقيبة واإلسالم، عن دار سرياس 
للنرش

11:00 ـ 12:00
الفضاء 4

أحمد عبد السالم

حوار األجيال األدبية

VII

عيل دب – حاتم مرعوب

تسيري لسعد بن حسني
11:00 ـ 12:00

فضاء 7

زبيدة بشري

املغرب ضيف رشف

ثنائيات : املغرب – تونس

حسن نجمي -  منصف الوهايبي

 تسيري: عبد الوهاب امللوح 
11:00 ـ 12:30

الفضاء 2

«القريوان ـ فاس»

حفل تسليم جوائز معرض 
تونس الدويل للكتاب 

اإلبداع األديب 

الدراسات 

الرتجمة

جائزة نارش 2015

تسليم الجوائز إىل الفائزين بها 

بإرشاف السيدة لطيفة األخرض

وزيرة الثقافة واملحافظة عىل الرتاث

قرص املعارض بالكرم 11:00 ـ 13:00

حلقة دراسية

   VIII

املجالت الثقافية

ـ عز الدين املدين ـ البشري بن سالمة ـ يونس 
السلطاين  ـ النارص التومي ـ  عبد القادر الهاين

ـ محمد بدوي (مرص) 

ـ عادل العبد الجادر ( الكويت ) 

ـ نبيل املحيش ( اململكة العربية السعودية) 

صمويل شمعون (فرنسا)  

تسيري :  عبد الواحد إبراهم

13:00 – 11:00
الفضاء 3

عبد العزيز العروي

 VI لقاء

الشعر  بني التجربة والتجريب

ـ محمد الغزي ـ الهادي العيادي ـ محمد عيل 
املوساوي ـ فضيلة الشايب ـ رشيد يحياوي (املغرب) 

ـ  فخري صالح (األردن) أحمد الجوه

تسيري:  فتحي النرصي

الفضاء 5 محمود 11:00ـ 13:00
درويش

ورشات
 (إرشاف منصف املزغني) 

القصة  
(اليوم التطبيقي)

11:00 ـ 13:00تسيري : حسن نرص
الفضاء 6

عليسة

تجارب الكتابة وشهادات 
الكتاب

VII

ـ محمد الباردي               تقديم: محمد صالح 
12:00 ـ 13:00مجيد

الفضاء 4

أحمد عبد السالم

13:00 ـ 14:00ـ حافظ الجديدي               تقديم: عيل عون

14:00 ـ 15:00ـ  محمد عيىس املؤدب     تقديم: حياة الّرايس 

ـ فرج الحوار                   تقديم: عاّمر 
15:00-16:00العزعوزي
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 IV جمعّيات الكّتاب يف تونس (اتحاد الكّتاب، رابطة          استضافة  مؤسسة
14:00 ـ 16:00الكّتاب، نقابة الكّتاب التونسيني)

الفضاء 5

محمود درويش

  IX15:00 ـ 16:00نوال السعداوي (مرص)املحارضة
الفضاء 2

القريوان فاس

ورشات (إرشاف منصف 
املزغني) 

املقال 

(اليوم التطبيقي) 

15:00 ـ 17:00تسيري : لطفي العامري
الفضاء 6

عليسة

  VII16:00 ـ 17:00مصطفى الفاريس      تقديم: منصور مهّنيتخليدا لـلذكرى
الفضاء 8

بشرية بن مراد

بالتعاون مع الفيدرالية 
السويرسية بتونس :  

األستاذة

Silvia RICCI LEMPEN  (سويرسا) 

يف حوار مبارش مع الجمهور  :

Différence et Coexistence
تسيري أمين حسن 

 17:00-16:00
الفضاء 3

عبد العزيز العروي

  VIأمسية شعرية

تنسيق : فتحي النرصي

عبد املقصود عبد الكريم - عمر سبيكة- فوزية 
العلوي – سمري العبدّيل، مراد منصور – الطيب 
شلبي. نورالدين بالطيب- شمس الدين العوين. 

صالح السوييس

16:00ـ 18:00تنشيط: عادل الجريدي

الفضاء 5 محمود 
درويش

كامل قداوين: شفيق الطارقي، صربي الرحموين.  
الشاذيل القروايش،– سوف عبيد – محمود الغامني 

-  الصادق رشف

تنشيط: عبد املجيد يوسف

خيمة الشعر

 IX النارص بالشيخ   تقديم عبد الحليم املسعودي  تحية واحتفاء
17:00 ـ 18:00وأحالم بوصندل 

الفضاء 4

أحمد عبد السالم

 VIII 17:00 ـ 18:00مارك كغيبار (بلجيكا)املحارضة
فضاء 2

«القريوان ـ فاس»
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الفضاءالساعةاملشاركونالنشا ط

كتاب اليوم

VIII

تنسيق: املنصف املزغّني

Aymen Hacen : L’Art tunisien de la 
guerre, éd. KA. 

11:00 ـ 12:00
الفضاء 4

أحمد عبد السالم

بالتعاون مع الفيدرالية 
السويرسية بتونس :

 املحارضة

IX

 Silvia RICCI LEMPEN   (سويرسا)

Multilinguisme et multiculturalisme

en Suisse aujourd’hui

11:00ـ 12:00
الفضاء 8

بشرية بن مراد

املغرب ضيف رشف
ثنائيات :  املغرب - تونس

أحمد املديني  -  كامل العيادي

 تسيري: نور الدين بوجلبان 
11:00 ـ 12:30

الفضاء 2

«القريوان ـ فاس»

لقاء

 VII 

من هو الكاتب اليوم؟

محمود طرشونة - حسن بن عثامن ـ  سليم دولة 
آدم فتحي ـ  جان دوست (سوريا) 

ـ آمنة بلعيل (الجزائر) - فاطمة بن فضيلة

 تسيري:  أم الزين بن شيخة

11:00ـ 13:00
الفضاء 5

محمود درويش

  IXحلقة دراسية

اإلعالم الثقايف

ـ  سيامء املزوغي ـ  رشا التونيس ـ  حياة السايب 
ـ  علياء بن نحيلة ـ لطفي العامري ـ شكري 

الباصومي ـ شرياز بن مراد – نورالدين بالطيب.
ـ  سهري املصادفة (مرص) ـ محمد غربيس (لبنان) 

– يحي القييس

تسيري:  ناجي الخشناوي

13:00 – 11:00
الفضاء 3

عبد العزيز العروي

املحارضة

X
12:00 ـ Basilio Rodriguez Cañada13:00 (إسبانيا)

الفضاء 8

بشرية بن مراد

تجارب الكتابة

وشهادات الكتاب

VIII

12:00 ـ 13:00ـ آمال موىس         -       تقديم: خليل إبراهيم

الفضاء 6

عليسة
13:00 ـ 14:00ـ محمود طرشونة     -     تقديم: خالد الغريبي

14:00 ـ 15:00ـ  حسونة املصباحي   -     تقديم: جليلة طريطر

15:00 ـ 16:00ـ  محّمد آدم (مرص)         تقديم: جامل الجاليص

املغرب ضيف رشف

التلقي املغريب للفكر واإلبداع 
التونسيني-  مناذج : الشايب، 

املسعدي، عبد الوهاب 
املؤدب...

سعيد يقطني ـ عبد الرحامن طنكول ـ محمد 
الداهي

 تسيري: محمد كامل الدين قحة

13:00 ـ 15:00
الفضاء 2

«القريوان ـ فاس»
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منرب حوار:

حقوق اإلنسان والدولة

(دار محمد عيل الحامي)

فرح حّشاد – وحيد الفرشييش 

تقديم: القايض أحمد صواب

فضاء 3 15:30-14:00

عبد العزيز العروي

لقاء مشرتك :
نوال السعداوي وكورين كومار

تسيري : برشى بالحاج حميدة
14:00 ـ 16:00

القاعة 9

 اإلمام سحنون

ندوة علمية 

تنسيق :  سمري املرزوقي

 Le livre et la lecture dans
la littérature et les arts

(اليوم األّول)

ـ هالة وردي ـ آمنة منيف جراية ـ 
منصور مهني ـ عفيفة شوايش مرزوقي ـ 

آمنة بلحاج يحي 

تنسيق :  سمري املرزوقي

14:00 ـ 17:00
الفضاء 8

بشرية بن مراد

املغرب ضيف رشف

مغرب التعدد الثقايف

رحال بوبريك - الحسني املجاهد-  بالل التليدي
17-15:00 تسيري: الرشيف الفرحاين 

الفضاء 2

«القريوان فاس»

استضافة  مؤسسة

املؤسسة التونسية لحقوق املؤلف

 والحقوق املجاورة:

- مداخلة حول املفاهيم األساسّية والحقوق 
املجاورة – مداخلة حول مهام املؤسسة وأنشطتها 

- مائدة مستديرة حول قضايا اإلبداع وحقوق 
املؤلف 

توزيع مطويات ومنشورات ذات هدف تحسييس 
وتوعوي

15:00 ـ 17:00
الفضاء 4

أحمد عبد السالم

برنامج املعهد الفرنيس بتونس

Alexandre CIVICO

 Présentation et dédicace de l’ouvrage :
 La terre sous les ongles, Payot et Rivages,

2015

جناح املعهدس 15و30دق

 X 16:00 ـ 17:00عبد الوهاب بوحديبة       تقديم منذر عايف    تحّية واحتفاء
الفضاء 7 

زبيدة بشري
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  VIIأمسية شعرية

تنسيق : فتحي النرصي

محمد عبد الله الربييك – يوسف عبد العزيز - 
سليم مستور -– هاجر ريدان –  ضحى بو ترعة  
– فتحي سايس – نجم الدين الحمدوين – الحبيب 

الحاجي - حسني العوري – 

 تنشيط: سعيف عيل
16:00 ـ 18:00

الفضاء 5

محمود درويش

سامل املساهيل: الحبيب الهاّممي، عبد القادر بن 
سعيد – صالحة الجاليص- محمد الطاهر السعيدي 

– جالل باباي

تنشيط : حاتم النقاطي
خيمة الشعر

برنامج املعهد الفرنيس بتونس
FELLOUS Colette

 : Présentation & dédicace de l’ouvrage
La Préparation de la vie, Gallimard, 2014

جناح املعهدس 17

  VIII17:00 ـ 18:00  عبد الله مالك القاسمي     تقديم: صالح الدمستخليدا لـلذكرى
الفضاء 6 

عليسة

برنامج املعهد الفرنيس بتونس

Hela YOUSFI

Présentation de l’ouvrage:  
L’UGTT, une passion tunisienne, enquête 
sur les syndicalistes en révolution (2011-

2014)

جناح املعهدس 18 و 30دق

المغرب ضيف شرف
عرض موسيقي

فرقة ارابيسك: سميرة القادري 
بمشاركة الفنانة سنية مبارك

19:00 ـ 21:00
مركز املوسيقى العربية 

واملتوسطية (قرص 
النجمة الزهراء)



يوم السبت 04 أفريل 2015

21

الفضاءالساعةاملشاركونالنشا ط

املغرب ضيف رشف

عبد الرحمن بن خلدون

وأبو الحسن الشاذيل :

مسارات متقاطعة

جعفر الكنسويس- عزيز الحدادي- خالد بن 
الصغري

تسيري: منرية شابوتو

 13:00  -11:00
الفضاء 2 

«القريوان ـ فاس»

VIII لقاء

تجارب يف الرتجمة

نبيل رضوان ـ محمد الطاهر املنصوري ـ محمد 
عيل اليوسفي ـ نجيب بن جميع  - أحمد 

الصمعي - جامل الجاليص - عبد املجيد يوسف ـ 
منري الفندري 

ـ   سهري املصادفة (مرص) 
تسيري:  خالد الوغالين

11:00ـ 13:00
الفضاء 8

بشرية بن مراد

ورشات
 (إرشاف منصف املزغني)

الرواية
(اليوم التطبيقي)

11:00 ـ 13:00تسيري:  كامل الرياحي
الفضاء 6 

عليسة

عرض نتائج الدراسة امليدانية: 
ميوالت القراءة لدى زوار 

املعرض
Sigma Conseil-  11:00 ـ 13:00تقديم: حسن الزرقوين

خيمة خاصة  أمام 
املعرض

   XIII12:00 ـ 13:00سعيد ناشيد (املغرب): تقديم املنصف الوساليت املحارضة
الفضاء 3

عبد العزيز العروي

تجارب الكتابة

وشهادات الكتاب

IX

12:00 ـ 13:00ـ عبد الوهاب امللّوح     تقديم: توفيق الشايب
فضاء 7

زبيدة بشري
13:00 ـ 14:00ـ عادل املعيزي            تقديم: عيل مبّزعّية

14:00 ـ 15:00ـ  هاين الصلوي     تقديم: عبد الوهاب امللّوح

15:00 ـ 16:00ـ الحبيب املرموش        تقديم:  رفيقة البحوري

 XII  (أملانيا)املحارضة Franz Kogelmann 15:00 14:00 ـ
الفضاء 3

عبد العزيز العروي

IX   كتاب اليوم

بالتعاون مع اتحاد النارشيني 
التونسيني

تنسيق : املنصف املزغّني

Lotfi Aïssa : Être tunisien, éd. Nirvana
14:00 ـ 15:00

الفضاء 6 

عليسة

  IX14:00 ـ 15:00  جعفر ماجد  تقديم جميلة املاجريتخليدا لـلذكرى
الفضاء 4 

أحمد عبد السالم

برنامج املعهد الفرنيس بتونس

DABITCH Christophe :  
Présentation & dédicace de 

l’ouvrage : La Colonne (tomes 
1 et 2) Dessin de Nicolas 

Dumontheuil

جناح املعهدس 14
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برنامج املعهد الفرنيس بتونس

MACOLA Piero : Dédicace & 
présentation de l’ouvrage:  

Le Tirailleur, éd.Futuropolis, 
2014.

جناح املعهدس 14

   IIندوة علمية

Le livre et la lecture
 dans la littérature et les

arts
(اليوم الثاين)

- فضيلة العواين ـ سريين بن عمر ـ زين 
العابدين بن عيىس ـ عبد الرزاق الصيادي  

سمري املرزوقي 

 تسيري:  منصور مهني

14:00 ـ 17:00
الفضاء 8

بشرية بن مراد

  XIالفضاء 5 15:00 ـ 16:00حياة الرايس  تقديم محمد عيىس املؤدبتحّية واحتفاء
محمود درويش

:  X حلقة دراسية

الشعر والغناء

ـ سنية مبارك ـ  لطفي بوشناق ـ خالد الوغالين

ـ عيل الورتاين ـ زياد غرسة ـ حاتم القيزاين

ـ فوزية الحرايب ـ النارص صمود

ـ عبد اللطيف الغزي - منري اللطيفي

ـ محمد عيل الدنقّيل (ليبيا) 

تسيري:  الجليدي العويني

17:00 – 15:00
الفضاء 2

القريوان فاس

ورشات
 (إرشاف منصف املزغني)

الرتجمة
(اليوم التطبيقي)

15:00 ـ 17:00تسيري :  عبد العزيز قاسم
الفضاء 4 

أحمد عبد السالم

مجلس
بالتعاون بني املعهد الفرنيس 

بتونس ودار سرياس للنرش

Rencontre avec Kamel Daoud 
Meursault, contre-enquête,

 Barzakh, 2013/Actes Sud, 2014
17:00-15:30

الفضاء 

عبد العزيز العروي

 XII  16:00 ـ 17:00البشري بن سالمة -  تقديم يوسف رزوقة تحّية واحتفاء
الفضاء 6  

عليسة

برنامج املعهد الفرنيس بتونس 
GRANGE François

l’Ecole des Loisirs fête ses 50 ans avec 
l’heure du conte

جناح املعهدس 16

أمسية شعرية

   VIII

تنسيق : فتحي النرصي

منصف حسن الخالدي. سفيان رجب، فاطمة 
بالل، مجدي بن عيىس، إميان عامرة، شادية 

القاسمي. عاللة الحوايش

 تنشيط: الهادي الجابّيل
16:00 ـ 18:00

فضاء 5

محمود درويش

أحمد شاكر بن ضّية: عامد بن عيىس - عاللة 
القنوين- منترص الحميل - سلوى الّرابحي – آمال 

جبارة
تنشيط: بسمة املرواين

خيمة الشعر 

برنامج املعهد الفرنيس بتونس

  بالتعاون مع

IRMC

Farah HACHED

Présentation de l’ouvrage: Révolution 
tunisienne et défis sécuritaires 

(Dir. Farah Hached et Wahid Ferchichi)

جناح املعهدس 17
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الفضاءالساعةاملشاركونالنشا ط

كتاب اليوم

تنسيق: املنصف املزغّني

حسن بن عثامن : الرواية الزرقاء ...  [نرش 
للحساب الخاص]

11:00 ـ 12:00
الفضاء 6

عليسة

تجارب الكتابة

وشهادات الكتاب

X

محمد خريف

تقديم: سعدية بن سامل 
11:00 ـ 12:00

الفضاء 

عبد العزيز العروي سعدية بن سامل

تقديم: محمد مهدي مقدود
12:00 ـ 13:00

   Xتخليدا لـلذكرى
عبد القادر الزغل 

تقديم: املنصف ونّاس و دارم البصام 
11:00 ـ 12:00

الفضاء 4

أحمد عبد السالم

جناح املعهدس Atelier Numérique11برنامج املعهد الفرنيس بتونس

حوار األجيال األدبية
فاطمة األخرض – نهيل صمود

تسيري لسعد بن حسني
11:00 ـ 12:00

فضاء 7

زبيدة بشري

:  XI حلقة دراسية

حق االختالف

ـ آمال القرامي  ـ عامرة الغريب الزمزمي  

ـ عبد الجليل بوقرة  ـ عياض بن عاشور 

ـ غازي الغرايري ـ سليم اللغامين - سليم دولة 

- يوسف الصديق ـ كوليت فلّوس (فرنسا)

 ـ هاين الصلوي(اليمن) ـ محّمد آدم (مرص) 

تسيري :  محمد الحداد

13:00 – 11:00
الفضاء 2

القريوان «فاس»

مائدة مستديرة :

مسار الثورة يف عيون املؤلفني 
(باإلشرتاك مع دار محمد عيل 

للنرش ودار التنوير)

عبد املجيد الرشيف – الهادي التيمومي

- محمد الحداد – يوسف الصديق – فتحي ليسري 
11:00 ـ 13:00

فضاء 5

محمود درويش

برنامج املعهد الفرنيس بتونس

GRANGE François

l’Ecole des Loisirs fête ses 50 ans avec 
l’heure du conte

جناح املعهدس 14

برنامج املعهد الفرنيس بتونس

NAFTI Hatem :

Présentation & dédicace de l’ouvrage & 
Témoignage :  TUNISIE, Dessine-moi 

une Révolution

جناح املعهدس 14




