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  لكتاب بالجزائرالدولي للمعرض ايحضرون  أربع كتاب أمريكيين
 

جناح  معرض الكتاب بالجزائر(سيال) من خالل دعوتكم لزيارةتتشرف سفارة الواليات المتحدة األمريكية بالجزائر بالمشاركة في 
و  بالرواق المركزي في قصر المعارض سافكس، وذلك للمشاركة في برنامج متكامل من الفعاليات واألنشطة .  واقعالسفارة ال

  الكتاب. السفارة األمريكية اإلعالن عن مشاركة أربع كتاب أمريكيين بارزين في طبعة هذا العام من معرض يسر
  

كاتب حاصل على جوائز، صانع أفالم وطبيب، كذلك يشغل منصب مدير مركز إفريقيا بنيو يورك، يروج  أوزودينما أوياال:
أوزودينما لسرد جديد حول إفريقيا ومهاجريها من خالل التركيز على الثقافة، السياسة واألعمال. يعتبر أوزودينما مؤسس شريك 

، وسيلة نشر تغطي مجاالت األعمال، السياسة، ومساحات الثقافة واإلبداع بإفريقيا. Ventures Africaفي مجلة فانتشورز أفريكا 
 Beasts of no Nationبيستس أوف نو نايشن (وحوش من دون وطن) ألف أوزادينما ثالث مؤلفات ذات شهرة عالمية: 

)، 2012(  Our Kind of Peopleأور كايند أوف بيبول (أناس مثلنا) )، وهي رواية تم تجسيدها في عمل سينمائي: 2005(
 )،Speak No Evil  )2018سبيك نو إيفل (ال تتكلم شرا) وهي قصة غير خيالية حول مرض اإليدز/السيدا في نيجيريا. ورواية: 

  .uiweala@حساب إنستغرام: 
  

 Ghana Must)غانا مست غو روايات األفضل مبيعا: خريجة جامعة أوكسفورد ويال، صاحبة واحدة من التايي سيالسي: 
Go)  ،وهي قصة ملحمية مبهجة تأخذ القارئ في رحلة من أكرا إلى الغوس ومن ثم لندن فنيويورك، رشحت على غانا أن ترحل

خالل اكتشاتفها كاتبا شابا بريطانيا، وفق لمجلة غرانتا، تعيد سياللي تشكيل الرواية اإلفريقية من  20سيالسي كواحدة من أفضل 
  أهمية األصل و األقارب في تكوين الهوية.

  
) باإلضافة إلى 1990يعمل ماثيو كونيللي على التاريخ الدولي والعالمي، تحصل على إجازة من جامعة كولمبيا ( ماثيو كونيللي:

ثورة دبلوماسية: حرب التحرير الجزائرية وأصول فترة مابعد الحرب  شهادة دكتوراه من جامعة يال، تحوي قائمة منشوراته 
). كما ألف مقاالت بحثية في 2008(سوء فهم قاتل: الصراع من أجل السيطرة على تعداد السكان  باإلضافة إلى)، 2002الباردة (

مجلة التاريخ األمريكي، مجلة التاريخ  دراسة مقارناتية في التاريخ والمجتمع، المجلة الدولية للدراسات الشرق أوسطية،موضوع 
 الفرنسي لمحافظات ماوراء البحار، ومجلة الماضي والحاضر.

  
نار يعمل دونغاال ككيميائي، كاتب قصص  قصيرة، روائي وكاتب مسرحي، تحصلت روايته   إيمانويل بوندزيكي دونغاال:

على جائزة إفريقيا السوداء الكبرى، باإلضافة إلى الجائزة الكبرى للمؤسسة الفرنسية، (the Fires of Origines)        األصول 
)  كواحدة من أفضل روايات Jhonny Mad Dogجوني الكلب المجنون (كما اختارت صحيفة لوس أنجيليس تايمز روايته 

نيكولز المرموقة للتميز -لفائز بجائزة فونلونكان ا 2003ُمِنح أيمانويل دونغاال زمالة غوغنهايم وفي سنة  1999السنة. في سنة 
  األدبي، تم ترجمة أعماله إلى عشرات اللغات.

  
سيتضمن برنامج الجناح األمريكي نواد للقراءة باإلضافة إلى نشاطات شبابية، فرض لتعلم اللغة اإلنجليزية، نقاشات حول الثقافة 

ج التبادل الحكومية، الدراسة في الواليات المتحدة األمريكية، القضايا القنصلية، جهود األمريكية، باإلضافة إلى عروض عن برام
الحكومة األمريكية من أجل رفع التبادل التجاري مع الجزائر، باإلضافة إلى عديد المواضيع األخرى، انضموا إلينا في معرض 

و  USASILAChronicles# م من خالل وسم (هاشتاغ)وتابعوا تغطيتنا على  فايسبوك، تويتر وإنستغرا 2018الكتاب سيال 
#USatSILA2018
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