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 دولة 43 من عارض 922 بمشاركة اليوم صبيحة رسميا يفتتح
 ”العالم إفتحلي”شعار تحت اإلفريقي واألدب كامي بألبير تحتفي 18 الـ طبعتها في ”سيال”

الذي ستفتتح فعالياته صبيحة الغد بعد  ”سيال”من الصالون الدولي للكتاب 18ينتظر أن تشهد الطبعة الـ 

من شهر نوفمبر الداخل  9االفتتاح الرسمي اليوم بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالعاصمة ويستمر حتى الـ 

يمثلون عارض  922مشاركة  دار نشر من مجموع العارضين  260بلدا من بينهم الجزائر التي ستشارك بـ  43

 .”افتحلي العالم”الذين أكدوا مشاركتهم في هذه الدورة التي تأتي تحت شعار

وقد ركز القائمون على الصالون في طبعته الجديدة على االهتمام بالجانب األدبي كمحور رئيسي في غالبية 

ترافق الصالون من خالل برامج أدبية ولقاءات فكرية تسلط الضوء على واقع اإلبداع األدبي  النشاطات التي

سواء في الجزائر أو في الدول العربية واألجنبية التي ستكون حاضرة بأدباء ومحاضرين سيستعرضون هذه 

لقاء ومائدة  15التجارب أمام الحضور من المهتمين باألدب طوال أيام التظاهرة حيث خصصت لهذه الدورة 

كما سيخصص لقاء قيم حول ألبير كامي  ”السفر عبر األدب”و”الكتاب الشباب”مستديرة حول مواضيع تتعلق بـ

الذي سيحتفي بالذكرى المؤوية لميالده هذا العام ومن خالل هذه الطبعة هذا وسيشارك في تنشيط هذا 

وزان الكنز واإليراني قادر عبد هللا والفرنسي اللقاء أسماء معروفة على الساحة األدبية مثل الفلسطينية س

باروك ساالمي إلى جانب أسماء بارزة في سماء األدب الجزائري مثل واسيني لعرج أمين الزاوي مليكة مقدم 

 .وحبيب تنغور وكذا أدباء شباب مثل سارة حيدر

ملتقى الدولي كما تحظى القارة اإلفريقية بمكانة هامة في أنشطة الصالون الجديدة من خالل ال إفريقيا عبر ”

 30 الذي ينظمه المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ والتاريخ واإلنسان بمشاركة  ”األدب والفنون

 ”إفريقيا واألدب”باحثا جامعيا وسيدرج المركز الذي كسب تجربة معتبرة من خالل تنظيمه لملتقى سابق حول 

ل الترجمة مع تسليط الضوء على الوضع في العالم العربي وفي برنامجه الخاص بالصالون ورشة حو األشكال ”

واالستعمار الجديدة من الهيمنة  التي تجمع  ”روح الباناف”كما تتواصل للمرة الخامسة على التوالي أنشطة  ”

في فضاء واحد بين الكتاب والناشرين األفارقة لتقديم كتب من اختيارهم وسيقوم الصالون أيضا بتخصيص 

ريمات لشخصيات أدبية توفيت هذه السنة وكانت لها مواقف مميزة في تاريخ الجزائر كهنري عالق صحافي تك

والمناضل من أجل استقالل الجزائر بيير شولي مناضل من أجل االستقالل وكذا الشاعر ومؤلف األغاني 

وي أما على مستوى المعروضات يحت  .مصطفى تومي والممثل والمخرج المسرحي حبيب رضا

فضاء  في عنوا جديد من إصدارات دور النشر الجزائرية  60لوحده أكثر من  ”اإلصدارات الجديدة” ويتوقع  2013

سجلت الدورة األخيرة من الصالون مليون و  المنظمون بناء على الدورات السابقة إقباال كبيرا للجمهور حيث 

من الساعة العشرة صباحا إلى السابعة  ابه ألف زائر علما أن الدخول للمعرض سيكون مجانا ويفتح أبو 200

رعيت في ذلك مواعيد المترو والتراموي المارين بقصر المعارض والنصف مساءا حيث  . 

 


