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 والذي للكتاب، الدول   الجزائر بمعرض المشارك، المرصي الجناح سالل، عبدالمالك الجزائر وزراء رئيس افتتح

. فيه مرص تشارك ف ضيف دولة باعتبارها الشر  

يا، وزراء رئيس الجزائر، وزراء رئيس رافق  ميهوب    عزالدين الدكتور منهم الجزائر حكومة وزراء من كبير  ووفد نيجير

لمانية، والشئون االتصال، ووزير الدينية، الشئون الداخلية،ووزير ووزير الثقافة، وزير  والرياضة والشباب الي 

 المائيه" والموارد والمصايد العامة، واالشغال

   وكان
 
 ممدوح والدكتور العرب، الكتاب التحاد العام األمير   سلماوى دمحم الكاتب الجزائري، الوفد استقبال ف

 ودمحم للكتاب العامة الهيئه رئيس عىل الحاج هيثم والدكتور ابوعيش عمر والسفير  السابق اآلثار وزير الدماىط

 استاذ عبدالفتاح نبيل والدكتور المرصي الناشرين اتحاد رئيس المرصي وعادل العرب الناشرين اتحاد رئيس رشاد

. العلوم والصحفيير   والكتاب الناشربن من كبير  وعدد السياسية،  

 عىل، الحاج هيثم الدكتور اهدي فيما الجزائري، الوزراء رئيس إل المصرية الثقافة وزارة درع سلماوي اهدى وقد

. إنتاج من اليدوية، الحرف أعمال من ونماذج الهيئة إصدارات من عددا الوزراء، رئيس الثقافية التنمية صندوق  

ف، ضيف كدولة مرص مشاركة عن واف شرح إل الوزراء رئيس واستمع  بالمعرض، المشاركة العناوين واعداد الشر

   الواضح والتنوع به، الخاص والديكور وتنظيميه، المرصي بالجناح واشاد
 
 بالمعرض. المشاركة الكتب ف

ف، ضيف دولة باعتبارها مرص أن عىل، الحاج هيثم الدكتور قال و  هيئاتها بكل الثقافة وزارة خالل من تشارك الشر

 القوم   والمركز للثقافة االعىل   والمجلس الكتب ودار للكتاب العامة الهيئة من عنوان، ٠١١١ من يقرب بما

جمة  عىل لعرضها اليدوية، الحرف أعمال من بنماذج الصندوق مشاركة إل الفتا الثقافية، التنمية وصندوق للير

. أجل من النماذج تلك أسعار عن كتببات إل إضافة المعرض، جمهور    تسويقها
 
الخارج ف  

 يستمر الذي المعرض مدى عىل واالدب، الفكر اصحاب من شخصية ٠١ يستضيف المرصي الجناح أن وأضاف

، ٥ يوم حتر     لالنشاد حفالت تقديم إل يومية،إضافة ندوات إقامة أجل من نوفمي 
، الديت   

. والموسيقر  عن فضال

ة، عرض شاشة يوميا مصرية، سينمائية افالم لتقديم كبير  

   مرص مشاركة أن الحاج وأكد
 
   المعرض، ف

. ما العالقات لقوة تأكيدا تأبر الدولتير   بير    

 فقد جميال، قبوال القت للكتاب، الدول   الجزائر بمعرض مرص مشاركة أن سلماوى، دمحم الكاتب قال جانبه ومن

 المشاركة. الكتب نوعية عن واالستفسار بالسؤال ويبادر مهتم، الجزائري الوزراء رئيس كان

، لقد"  وقال  
" سقط لقد له، فقلت تطرف، كتب بالجناح يوجد هل سألت  يونيو ٠١ منذ المتطرف الفكر  

   التقارب تؤكد بالمعرض مرص مشاركة أن سلماوى وأكد
 
   مرص وجود من بالرغم وانه البلدين، بير   الثقافة ف

 
 ف

ق    والجزائر المشر
 
   بينهم قربت السياسية الظروف إن إال المغرب، ف

 
 وحتر  الفاطم   العرص منذ العصور مختلف ف

ة    الفرنس   االستعمار ضد الثورة فير
 
   السياس   والنضال الجزائر ف

 
مرص ف  



 واحد العرب    فاالدب قطرية، فيه ليس االدب أن يؤكد محفوظ، بنجيب المعرض، احتفال أن إل سلماوي ولفت

   يكتب وما ومتجانس
 
   يقرأ فإنها قطر، ف

 
   ف

ر
 أن توضح محفوظ، بنجيب االحتفاء مبادرة أن مؤكدا االقطار، باف

اث من جزأ نجيب ، الجزائري الير    وليس الجزائر من مبادرة بمحفوظ االحتفاء يكون أن الجميل ومن والعرب  
 
 ف

، من بالندوة المشاركير   كل أن حتر  المرصي، الجناح    ما وهو الجزائريير 
. االدب أن يعت   ادب والجزائري، المرصي

،    العرب    القارئ ملك عرب  
 
مكان كل ف  

 الكتاب اتحاد قبل من سنوات منذ تكريمه تم حيث األول، المرة ليس تكريمه أن قال، بالمعرض تكريمه وعن

،    لكنه له، الثان التكريم هو للكتاب، الدول   الجزائر بمعرض تكريمه أن إل الفتا الجزائريير 
 وزير قبل من يأبر

   ما وهو الحكومة، عن ممثال الثقافة،
ف يعت  ، شر    أنه خاصة كبير

 الكتاب التحاد كرئيسا موقعه ترك بعد يأبر

. ما وهو العرب، موقعه وليس لشخصه تكريم يعد  

ة، مشاركة بالمعرض، مرص مشاركة أن بالجزائر مرص سفير  ابوعيش عمر السفير  قال فيما  ٠١ يوجد حيث متمير 

،    الجزائري للقارئ فعىل   يعد ما وهو الكتب، من متنوعة وجبة يقدمون ناشر
 
. ما اختيار ف  عىل لالطالع يناسبه،

المصرية الثقافة  

ف كضيف مرص، مشاركة أن وأضاف    ودورها لمرص تقديرا يعد المعرض، شر
 
الثقاف   

   البلدين، بير   متمير   بتعاون توجت قوية، صداقة بينهما وجزائري، مرصى ثقافة وزير بوجود نفخر" وقال
 
 إشارة ف

. النمنم حلم   الكاتب إل الميهوب    الدين عز والدكتور  

   كنا وأضاف
. سينمائير   ممثلير   سواء الممثلير   من عدد مشاركة نتمت   لهم المصريير   الممثلير   ألن ومشحيير  

كبير  شعبية  

 

 بمشاركة 099 دار نشر عربية وأجنبية

ومصر ضيف الشرف.. انطالق فعاليات معرض الجزائر للكتاب.. اليوم  

ص06:22| 6102-01-62األربعاء   

  ،«للكتاب الدول الصالون» معرض فعاليات اليوم تنطلق
 
 نوفمي   ٥ إل تستمر والتر  الجزائر، بدولة ١٠الـ دورته ف

 ،«دائم تواصل الكتاب» شعار المعرض ويحمل وأجنبية، عربية دول من نشر  دار ٠١١ من أكي   بمشاركة المقبل،

  مرص مشاركة وتأبر 
 
ف ضيف مرص وتحل والجزائرية، المصرية الثقافة وزاربر  بير   بالتنسيق الدورة هذه ف . شر  عىل

  المعرض
 
الحالية دورته فعاليات ف  

 هيئة رئيس عىل، الحاج هيثم والدكتور الثقافة، وزير النمنم، حلم الصحق   الكاتب مرص من االفتتاح يحرص  

 والمنشد عبدالفتاح، نبيل والمفكر سلماوى، دمحم والكاتب السابق، اآلثار وزير الدماىط، ممدوح والدكتور الكتاب،

، سالم والشاعر زىك، حسن والقاص أبوخنيجر، أحمد والقاص والحكاء الهلباوى، عىل  شوكت توروالدك الشهباب 

، أحمد والدكتور أنور، سلم والكاتبة دويدار، نارص والشاعر الوكيل، سيد والناقد المرصى،  أحمد والفنان الشربيت 

تاب من وعدد سلطان، عزة والقاصة إمام، طارق والقاص منصور، عىل والشاعر الحجار،
ُ
، والمثقفير   الك  المصريير 

، عزالدين الجزائر ومن . الثقافة وزير ميهوب  بالجزائر القيادات من وعدد الجزائرى،  



ف ضيف العربية، مرص جمهورية وتقدم   المعرض شر
 
 خاللها يحارص   الفعاليات، من مجموعة الحالية، دورته ف

تاب من عدد
ُ
، والفنانير   والمثقفير   الك .. المعرض ذاكرة» مرب   بعرض أكتوبر، ١٢ الخميس يوم تبدأ المصريير 

  ،«١١١٠ درويش لمحمود شعرية أمسية
 
ة الحادية تمام ف ا، عشر

ً
  تعقبها صباح

 
 بعنوان ندوة ظهًرا الواحدة تمام ف

 عزالدين والكاتب الثقافة، وزير النمنم، حلم الكاتب خاللها يتحدث ،«الجزائرية المصرية الثقافية العالقات»

،   الجزائر، بقاعة وذلك سلماوى، دمحم الكبير  الكاتب وتقديم الجزائرى، الثقافة وزير ميهوب 
 
 الثالثة تمام وف

قام والنصف
ُ
  المصرية الثقافة ندوة ت

 
 الدكتور تقديم عبدالفتاح، نبيل الكبير  المفكر خاللها يتحدث المواجهة، ف

، إنشاد حفل الهلباوى عىل المنشد يقدم كما الجزائر، بقاعة وذلك الكتاب، هيئة رئيس عىل، الحاج هيثم  ديت 

  وذلك والقانون، العود عزف إل إضافة
 
 إل إضافة بالمعرض، معاسر  عىل بقاعة مساءً  والنصف الخامسة تمام ف

  «الشوق قرص فيلم» سينماب   عرض
 
.المعرض بجناح مساءً  الخامسة تمام ف  

 

 افتتاح معرض الجزائر الدول  للكتاب بحضور رئيس الوزراء الجزائري 
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 الصالون محافظ مسعودي وحميدو الثقافة، وزير ميهوب الدين وعز الجزائر وزراء رئيس السالل عبدالمالك افتتح

   للجزائر الدول الكتاب معرض الجزائري،
 
 رئيس عىل الحاج هيثم الدكتور بحضور والعشرين، الحادية دورته ف

. من والعديد للكتاب، العامة المصرية الهيئة والمثقفير   والكتاب والسفراء والسياسية الدبلوماسية الشخصيات   

 الدول الجزائر لصالون العشرين طبعة خالل أنه الجزائر، صالون محافظ مسعودى حميدو قال جانبه من

   للكتاب،
 
، العام ف    التظاهرة هذه نجاح وإن ومؤثرة، مهمة لحظة معا عشنا الماض 

ت التر . تاريــــخ عن عي   الجزائر

تها منذ الحديث االستقرار استعادة حتر  المأساوية فير   

 أن إل التظاهرة تبت   الذي المعرض لجمهور أوال فيها الفضل يعود المرضية النتيجة هذه أن إل" مسعودى" وأشار

ا جعلها
ً
. جديدا تقليد الجزائرى للمجتمع  

   المسعودي، وأضاف
 
، العام ف  

   الماض 
 
 والزائرات الزوار جاء للكتاب، الدول   الجزائر صالون تأسيس ذكرى وف

   وإننا المليون، ونصف مليونا عددهم فاق بحيث بكثافة،
 
   نأمل والعشرين الواحدة الطبعة هذه ف

 
 عىل الحفاظ ف

   جزائرية وكل جزائري كل أن رجاؤنا األرقام، عن النظر وبغض. تحسينه عىل والعمل المستوى هذا
 الصالون إل يأبر

   شارك بأنه فعال يحس وهو منه ويخرج
 
. والمطالعة، للكتاب مخصص عرس ف  والتمتع والتبادل ولالكتشافات

ية هادئة جماعية لحظة بقضاء ومي   

ف ضيف تحل العربية مرص جمهورية أن يذكر    الجزائري الصالون معرض عىل شر
 
 من وكان الحالية، دورته ف

   الكاتب يحرص   أن المقرر
   الثقافة وزير النمنم حلم   الصحق 

 
. لم أنه إال االفتتاح، حفل ف  اآلن، حتر  الجزائر يصل

المقبل السبت إل ندوته تأجيل وتم  

 

 

 

 



 

   اللقاء.. بالصور 
 
"للكتاب الجزائر"بـ المرصي للجناح األول الثقاف  
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 الجزائري، الثقافة وزير ميهوب    الدين عز بحضور العربية مرص جمهورية الشيف ضيف فعاليات أول اليوم بدأت

 الكتاب، هيئة رئيس عىل الحاج هيثم الدكتور الناقد بالجزائر، المرصي الوفد رئيس سلماوي دمحم والكاتب

 بالمعرض.  المرصي بالجناح وذلك بالجزائر، مرص سفير  وبحضور

ابط مدى عن فيها عي   الذي عىل، الحاج هيثم الدكتور بكلمة اللقاء بدأ  مؤكدا والجزائري المرصي الشعبير   بير   الير

. الكتاب هيئة درع عىل الحاج وأهدى لهم، والمقرب الشعوب بير   األقوى الرابط ه   الثقافة أن  عز الكاتب إل

ميهوب    الدين  

   فمرص شجون، ذات قضايا تفتح اللقاأت هذه مثل إن الجزائري، الثقافة وزير ميهوب    الدين عز قال جانبه من
 
 ف

ة فه   دعوة إل تحتاج وال بيتها    باستمرار حارص 
 
ون المعرض، ف  قوية عالقات تربطهم المصريون والناشر

، ا بالجزائريير 
ً
ـــخ عن نتحدث عندما أننا مضيف  الثانية الدولة عن نتحدث فإننا بعمقها الضاربة العالقات وهذه التاريـ

   الفرعونية عشر 
بري، الملك ششناق يقودهها كان التر  حيث جديدة ليست الجزائرية المصرية فالعالقات الي 

   كبير  دور لهم كان القاهرة إل الجزائر من انتقلوا الذين الفاطميير   بكون تعززت
 
. األزهر بناء ف القاهرة وإعمار  

 فاتورتها مرص ودفعت لها، مرص ومساندة الجزائرية الثورة عن نتحدث العالقات عن نتحدث عندما وأضاف،

   بعدوان كاملة
ا للجزائر، مساندتها جراء عليها، غاشم ثالب     نخترصها أن يجب ال العالقات أن إل مشير

 
 كرة مباراة ف

ون من أكي   إل ترجع ولكنها  فلتفعل بينهم، تقرب بل الشعوب بير   تفرق أن يمكن ال فالثقافة الزمان، من قرنا عشر

. الشعوب بير   الرابط ه   الثقافة تظل ولكن تريد ما السياسة  

ة مالمح هناك أن ميهوب    وأوضح    مهرجان يخلوا فال والجزائر مرص بير   للتعاون كثير
 
   ثقاف
 
 وجود من الجزائر ف

ء ونفس مستمر، مرصي  
   المصرية للفعاليات بالنسبة السر

 فمرص الجزائريون، والمثقفون الكتاب بها يشارك التر

ف ضيف بحلولها كبير  بنجاح المعرض من الطبعة هذه تمكن الواسعة بتجربتها  بقامات جاءت حيث المعرض شر

ة، وعلمية ثقافية    طويل باع له كاتب عن نتحدث فإننا سلماوي دمحم الكاتب عن نتحدث فعندما كبير
 
 المسرح ف

   وأجدد الثقافية، سطوتها لها أسماء أمام فنحن إذا عاًما، 21 من ألكي   بجذوره ضارب األدب    وتاريخه
 لكل دعوبر

   المثقفير  
 
   المصرية النشر  دور من الكثير  إن وأضاف بينهم، فيما المحبة أوارص ليعززوا البلدين ف

 
 بير   التقريب ف

. أسماء قدمتا فقد اللبنانية، المصرية والدار العير   دار ومنهم والمصريير   الجزائريير    أن نود ما وهو هامة جزائرية

النشر  تبادل تعزيز وهو يستمر  

. تحل أن اللقاء مدير عىل الحاج هيثم الدكتور طرح ميهوب    كلمة وعقب ف ضيف الجزائر  القاهرة معرض شر

6102 للكتاب الدول    

 لجميع التحية مقدما تكريمه بمناسبة ثقافتها ووزير الجزائر لدولة الشكر سلماوي دمحم الكاتب قدم جانبه من

   العمل عىل القائمير  
 
 الجزائري. الثقاف

   بجذورها ضاربة ه   وإنما اليوم وليدة ليست الجزائرية المصرية العالقات إن" سلماوي" وأضاف
 
 أعماق ف

   هرم زرنا عندما لنا اتضح ما وهذا التاريــــخ،
   معلم وهو ديبازا بوالية تاريخ 

ة وزرنا جدا، مهم تاريخ   كليوباترا مقي 



ا القمر، كليوباترا أو سيلينا ً  الثورة وقت بالجزائر المقاتلير   صفوف إل انضم إدريس يوسف الكاتب أن إل مشير

 أقيم الذين المصريير   الكتاب أكي   من محفوظ، ونجيب الحكيم وتوفيق حسير   طه من كال أن إل إضافة الجزائرية

   قبل من عديدة ودراسات ندوات لهم
   وبالمثل الجزائر مثقق 

ه األعرج واسيت   الذين الجزائر كتاب من وغير

. هم بالطبع مصريير   كتابا نعتي   

  
 
 الكاملة أعماله سلماوي أهدى وبدوره سلماوي، دمحم إل الثقافة وزارة من خاصا درعا ميهوب    أهدى اللقاء نهاية وف

،    ميهوب    وأعلن األسبق، اآلثار وزير الدماىط   ممدوح الدكتور بتكريم اللقاء اختتم كما لميهوب  
 
 عن اللقاء ختام ف

ف ضيف تحل أن الجزائر قبول . معرض شر    للكتاب الدول   القاهرة
 
6102 ف  

 

ات النهائية للجناح المرصي لمعرض الجزائر الدول  للكتاب.. بالصور  التجهير   
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   ،"للكتاب الدول   الصالون" معرض يشهد
 
   والمقام العربية، الجزائر بدولة 60الـ دورته ف

 
ة ف  أكتوبر 62 من الفير

 الكتاب" شعار ويحمل وأجنبية، عربية دول من نشر  دار 011 من أكي   بمشاركة المقبل، نوفمي   2 إل الجاري

ات النهائية اللمسات وضع ،"دائم تواصل ف ضيف جناح" المرصي وللجناح عام بشكل المعرض لتجهير  " الشر

ات صور بنشر  ،"نيوز البوابة" تنفرد حيث خاص، بشكل . التجهير  المعرض انطالق من أيام قبل النهائية  

   الكاتب مرص من االفتتاح يحرص  
 هيئة رئيس عىل الحاج هيثم والدكتور الثقافة، وزير النمنم حلم   الصحق 

 والمنشد عبدالفتاح، نبيل والمفكر سلماوي، دمحم والكاتب السابق، اآلثار وزير الدماىط   ممدوح والدكتور الكتاب،

، حسن والقاص أبوخنيجر، أحمد والقاص والحكاء الهلباوي، عىل ، سالم والشاعر زىك   
 شوكت والدكتور الشهباب 

، أحمد والدكتور أنور، سلم والكاتبة دويدار، نارص والشاعر الوكيل، سيد والناقد المرصي،  
 أحمد والفنان الشربيت 

تاب من وعدد سلطان، عزة والقاصة إمام، طارق والقاص منصور، عىل والشاعر الحجار،
ُ
. الك المصريير   والمثقفير    

 

ف معرض القاهرة الدول  للكتاب 2018   الجزائر ضيف شر
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. الجزائر اختيار عن للكتاب العامة الهيئة رئيس عىل الحاج هيثم أعلن ف ضيف  للكتاب الدول   القاهرة معرض شر

6102 للعام  

   الخميس اليوم مشاركته خالل ذلك جاء
 
   اللقاء فعاليات أول ف

 
ف ضيف بجناح األول الثقاف  بمعرض مرص الشر

 الوفد رئيس سلماوي دمحم والكاتب الجزائري، الثقافة وزير ميهوب    الدين عز بحضور للكتاب الدول   الجزائر

بالجزائر، المرصي .   أبو عمر السفير  وبحضور بالجزائ مرص سفير  عيش

 

 

 



 عىل الهلباوى يحتر أول حفالت معرض الكتاب بالجزائر
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 المرصي وعادل األردنيير   الناشرين اتحاد رئيس البس وفتخ   للكتاب، العامة الهيئة رئيس عىل الحاج هيثم الدكتور

 المصريير  . الناشرين اتحاد رئيس

   من
   األغاب 

   للمليحة قل"و ،"المرصي أنا" قدمها التر
 
   جواب ل   ابعت"و ،"األسود الخمار ف

 طال ليىل  " ،"وطمت 

" انا" ،"ال وليله متغيبيش انك ودورك اطمنك أب   دوري  

http://www.albawabhnews.com/2184605 
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