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األربعاء من طرف الوزير األول، عبد المالك سالل، سيفتح معرض الجزائر الدولي للكتاب  بعد تدشينه يوم امس -الجزائر 
أبوابه اليوم الخميس للجمهور العريض الذي سيكون على موعد مع قرابة ألف ناشر جزائري و أجنبي  12في طبعته ال

 .وبرنامج من اللقاءات و الندوات المخصص جلها لألدب

 033عن مشاركة قرابة ألف ناشر من بينهم " اتصال دائم  الكتاب"لتي اختير لها شعار وأعلن منظمو هذه الطبعة ا
 .جزائري اختاروا إبراز اإلنتاج األدبي من خالل ما اليقل عن ثمانين مؤلفا باللغة العربية و الفرنسية و األمازيغية

الجزائر ستسعى لجلب الجمهور عبر منابر لمعرض الكتاب الدولي ب 12كما أن الندوات المبرمجة في إطار هذه الطبعة ال
 .تعرض مؤلفات الروائيين المعروفين لدى القراء أمثال واسيني لعرج و أمين الزاوي و لحبيب السايح

 .أكتوبر 12المبرمج ليوم " الجيل الثالث  األدب الجزائري"كما ستبرز هذه اللقاءات مؤلفين جزائريين ضمن موعد 

المالك سالل لدى افتتاحه المعرض الناشرين على التعريف بالكتاب الجزائريين من خالل و قد خص الوزير األول عبد 
 .اقتحام أسواق الكتاب الدولية و اعتبر أن قطاع الكتاب بلغ مستوى معتبرا في الجزائر

اب من لمعرض الجزائر الدولي للكتاب مكانة مميزة لألدب العالمي من خالل برمجه ندوات لكت 12كما خصت الطبعة ال
و أعضاء ( 1322أصحاب الجزائر على غرار الفلسطيني ربيعي المدهون الحائز على الجائزة العالمية للرواية العربية 

و كذلك من خالل إحياء الذكرى المئوية الرابعة لوفاة   جان كريستوف رافين من األكاديمية الفرنسية)المؤسسات األدبية 
 .األديبين شكسبير و سيرفنتيس

للقاء المغاربي األوروبي للكتاب المنظم للسنة الثانية على التوالي فضاء للتطرق في طبعته الثامنة المقررة ويشكل ا
 .نوفمبر لموضوع الرواية األولى 0و  1يومي 

 .كما ستخصص أيام دراسية حول اإلسالم و اللغة األمازيغية واألدب في المدرسة و محتويات األنترنيت باللغة العربية

جل مصر بصفتها الضيف الشرفي لهذه الطبعة مشاركتها من خالل قرابة مائة ناشر و تنظيم لقاء حول الثقافة كما ستس
 . 2211و األدب المصري من خالل تكريم ما بعد الوفاة لألديب المصري نجيب محفوظ صاحب جائزة نوبل لألدب لسنة 

 .لمنية مؤخرا و الطاهر وطارو سيتم تكريم رجل الدولة والكاتب بوعالم بسايح الذي وافته ا

 .سيحتضن لقاءات حول أدب الغربة" روح مهرجان إفريقيا"في فضاء 

نوفمبر  32يفتح معرض الكتاب الدولي بالجزائر يوميا من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الساعة السابعة مساء حتى يوم 

(.الجزائر العاصمة)  بقصر المعارض بالصنوبر البحري  


