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 من والجزائريين الجزائريات تعلق أخرى، مرة يؤكد كبيرا إقباال السادس، يومها في للكتاب، الدولي الجزائر صالون من 12 الطبعة عرفت

 .البارز الثقافي الحدث بهذا الوطن مناطق كافة

 جد مناخية ظروف إلى إضافة الخريفية، المدرسية العطلة مع يتزامن و المجيدة نوفمبر من الفاتح ذكرى يصادف الذي اليوم هذا خالل

 .زائر 013.333 بلغ حيث اليوم، نفس خالل الماضية السنة عرفه الذي الذروة مستوى إلى يصل أن المرجح من إقباال نسجل مالئمة،

 ذلك في وساعد والمركبات، الزوار من الهائلة التدفقات في بالتحكم والتوجيه، االستقبال مجال في المسخرة التنظيمية اإلجراءات وسمحت

 .العرض وأجنحة المركبات ومواقف االستقبال من الصالون، فضاءات تنظيم طريقة على متعودا بات الذي للجمهور المثالي السلوك

 عيان وشهود مؤرخين جمع الذي التاريخي اللقاء السيما الوطنية، التحرير ثورة الندالع 21 الذكرى برمزية احتفاال ثري برنامج تسطير وتم

 – سيال قاعة) االستقالل أجل من الكفاح مسار في حاسما منعرجا ، 2592 سنة وتمثل. التحريرية الثورة من الثالثة السنة عن للحديث

 واإلشهار للنشر الوطنية الوكالة طرف من المنظم أوروبية أصول من التحرير ثورة مناضلي لذكرى التكريمي اللقاء إلى إضافة ،(20.33

 .الوطني التحرير شهداء ذكرى استحضار التاريخية اللقاءات هذه ورافق(. 20.33 – الجزائر قاعة)

 في وخبراء مختصين بحضور" األنترنت شبكة في العربية اللغة" إشكالية حول عميقا نقاشا معاشي علي قاعة احتضنت اليوم، نفس خالل

 .المجال

 كوستا الكبير السينمائي أن أسف بكل بلغنا اإلثنين، أمس مساء الجزائر في سانشيز روي ألبيرتو الكبير المكسيكي الكاتب حل ماوبين أخيرا،

  الكاتبوكذلك  نوفمبر، 31لتنشيط لقائه المبرمج يوم  الصالون في الحضور من يتمكن لن غافراس

 هوالد وفاةالحضور بسبب  هيتعذر عليس نوفمبر، 30يوم في محاضرة  امبرمجالذي كان  فخري صالح األردني

 

 

 .المنظمين إرادة عن خارجة البرمجة، في الطفيفة التغييرات بعض الجزائر صالون يعرف العالم، عبر الكتاب صالونات كل غرار فعلى

 مساء( 20.03) والنصف الثانية الساعة من بداية نوفمبر 39 السبت يوم الصالون، اختتام بمناسبة الصحفية الندوة تنظيم سيتم لإلشارة،

 .1322 لسنة 11 الطبعة موعد عن واإلعالن الطبعة هذه مجريات حول أولي تقييم لتقديم المركزي، الجناح في" سيال"بقاعة

 

 

 

 


