
 

 

 

 بيان صحفي

 ئرمعرض الدولي للكتاب بالجزالل 81انطالق الطبعة 
 

"لي العالم افتح "  

 

  ندوة صحفية - المكتبة الوطنية الحامة، 32 أكتوبر 3102 
بقصر  3300نوفمبر  9أكتوبر إلى  03من سيعقد المعرض الدولي للكتاب بالجزائر 

هرة كأهم حدث ثقافي في البالد، وتعتبر هذه المضا. المعارض الصنوبر البحري الجزائر

.ينتظره بفارغ الصبر الجمهورالعام ومحترفى الكتاب  

 ساميةتحت الرعاية ال أكتوبر 03يوم  رسميا المعرض الدولي للكتاب بالجزائر و سيفتتح

  .أكتوبر 00الخميس  يوم ةماأبوابه للع وتفتح بوتفليقة عبد العزيز رئيس الجمهوريةلفخامة 

دولة من  44عارضا يمثلون  933: اسجلهيأعلى مشاركة ب 3102 "سيال"الطبعة تميز ت

بزيادة ا وهذ 3103مقارنة مع  ٪33بنسبة  اارتفاع هذه المشاركةتمثل  .ةربعالقارات األ

 .مشارك 312

 والونيا هااتحاد من خالل  هذا العامل ضيفة الشرف ،يةالنشر ثرواتال بلد، بلجيكاو ستكون 

 .بروكسل -

استقطب اذ ". النضج"ه مرحلة لودخو جاذبيته الثامنة عشر تهطبع في  3102  "سيال"يؤكد 

 العالم مع فيالمعارض أكبر ضمن يضعه ، مما مليون زائرالسنوات  ةبضع الحدث مند

 حميدو السيد "سيال"محافظ ح يصرتوحسب ، اميزيزداد ت ىومتوسط، فريقيٳ ،يتأثير عرب

ق يتحق العشرينطبعته في   3102ل عام بحلو يكمن»   "سيال"هدف فان  ،مسعودي

 .«العالم في معارض الكتاب رب أفضلاقيمستوى 

  الذي يشجع انتشارها العالمية طموح عن "لي العالم فتح ٳ "هذه الطبعة، لالمختار  يعبر الشعار

.معرض الدولي للكتاب بالجزائر مع مر السنينيدفع   

ٳذ تم وضع  المركزي لسافيكس في الجناح يهمناطق الترف تجميعفى  هذا العام جديد و يتمثل

 .الزائر توجيه لتسهيل مناسبة فتاتل

 



 .مساء سا31 إلىصباحا  سا01 منفتتاح ساعات االمديد تتم وقد 

 مختلف الشركاء مع شراكةبالمحافظة معرض الجزائر الدولي للكتاب قد سطرت و

جديد ، األدب :هيو اتفضاءأربعة  تمحور حولي، هذا العامطبعة ل ثريا برنامج، ينالثقافي

 الثانية منة طبعال منذتقليدا  تأصبح يتالاالفريقية لروح او خباراأل / التاريخ، النشر

 .3112في عام  لجزائرل المهرجان الثقافي اإلفريقي

 األدبو الفنون الندوة الدولية حول من خالل سيال في اقوي اأفريقيا حضورتعرف و

حول  لقاءأيضا  سيالكما برمجت . العالم العربي على يتم تسليط الضوءوساألفريقي 

 .الجديدة للهيمنةشكال األ

 هذا العامرحلت عنا  شخصياتتشيد ب سلسلة هذه برمجة 01 الطبعةأحداث  من بين أبرز

 .فرعون مولود لميالد بالذكرى المئوية واالحتفال

 .يط المرسومللشر معرضو الجزائرفى  الترجمة ورشة عمل حول كما يتضمن البرنامج

 أوذوي الشهرة األجانب الجزائريين و الكتابالعديد من  3102 طبعة سوف تستضيفو

هذا خاصة بحضور دولية وذات الشهرة ال شخصياتسيلتقي الجمهور العديد من الو ينئالناش

 .شرينواقف النامداخل الجلسات التقليدية لتوقيع الكتب 

وكما جرت . والعلميةوالكتب الجامعية  خلتاريكتب اأهمية معتبرة ل 3102 تولى طبعةس

 .ممثلة تمثيال جيدا األنواع كلستكون  العادة

وسوف . أيضااستعماله  لصحفيينل، ويمكن  ينالمهنينادي المنظمون هذا العام  قد أنشأو

باعة الكتب والموزعين، ومديري الناشرين و بين وتبادلفضاء لقاء  يكون هذا المكان

 نيي الكتابالمكتبات وغيرهم من مه

مؤلفين سيارات لللل اقفموعالم، وكذلك هنيين ووسائل االللم اخاص دخالون ممنظمالهيئ قد و

 .سيالعملية دخول المحثرفين للوالصحفيين لتسهيل 

أن يرد الشباب الذين وجهت لهم هذه  " سيال" محافظ ،  مسعودي حميدو ويأمل السيد

 .«ة للتظاهرالرسالة على دعوتنا بالحضور المكثف 

 
 ٳتصال:

 وكالة أنباء، أنترفاس ميديا
 كريمة  نيكة
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