
 

 

 

 بيان صحفي
 

4302نوفمبر  8أكتوبر إلى  03لكتاب من ل معرض الجزائر الدوليلعشر  ةح الطبعة التاسعتافتا  
 

   ʺ الكتابو  نحن ʺ
 

 

 

 قاعة المؤتمرات الصحفية
 الجناح المركزي -  قصر المعارض  - الصنوبر البحري

  42أكتوبر 4302 علي الساعة 02سا03
 

 

أكتوبر إلى  03من أبوابها للجمهور اعتبارا  لكتابل معرض الجزائر الدولي عشر من ةالتاسعالطبعة سوف تفتح 

.للصنوبر البحريقصر المعارض في  4302ر نوفمب30 لسبتا يومغاية   

السيد عبد رئيس الجمهورية،تحت الرعاية السامية لفخامة لكتاب لالدولي  لجزائرالرسمي لمعرض ا تفتتا االسيتم 

4302أكتوبر 42يوم األربعاء   بوتفليقةالعزيز    

 

طبعة عام عرتفت و. ويتأكد نجاحه عاماً بعد عام. دلبالدوري ل، أكبر حدث ثقاتفي الدولي للكتاب  لجزائرويعتبر معرض ا

.واحدا من أكبر معارض الكتاب تفي العالمالمعرض  اذيعتبر ه ألف زائر، و 0033333 عادل ي ما 3102  

  

 ناشر" 492دولة من أربع قارات، بما تفي ذلك  20عارض يمثلون  249ما يقارب 3102ه طبعة ذو سيشارك تفي ه

  .جزائري

 

أتفريقيا و تعرف . الدولي بمشاركة بلدان بعيدة جداً جغراتفيا كالصين، واليابان، وبيرو أو تفنزويال هسيال بعدالوهكذا يؤكد 

  .أتفريقيةدولة  01 عربية و ةدول 01والعالم العربي تمثيالً قويا مع 

 

الشرف  ةالمتحدة األمريكية ضيف تعد الوالياتة لهذه الطبعو   

لقصر  الرئيسية لألجنحةيتواتفق مع استخدام أمثل مما  مربع متر 43333 على مساحة سنةال ههذلد المعرض تميس

لمدخل لعلى الجهة اليسرى ( العارضين والضيوف والصحفيين)للمهنيين تم مدخل خاص يو .المعارض للصنوبر البحري

 .قصر المعارضلالرئيسي 

 

و قد تم وضع برنامج ثري من قبل المنظمين لالحتفال بالذكرى الستين الندالع الثورة الجزائرية طوال السيال، و خاصة 

يوم 0 نوتفمبر 3102، الذي سيتزامن مع اليوم الثالث للحدث. و عالوة الجتماع دولي للمؤرخين تفي 0 نوتفمبر، سيتم 

 



تنظيم مؤتمرات واجتماعات و موائد مستديرة، وأحداث متنوعة  لالحتفال بهذه الذكرى: مراسيم تأبينية للترحم على 

 الشهداء، رمي 01 بالونات كبيرة، و توزيع إعالن 0 نوتفمبر 0512 لجميع الزوار ...

و تعد إحدى خصوصيات طبعة عام 3102، عرض ثالثة اجتماعات لمدة يومين للجمهور بشأن مواضيع متنوعة: 

 الصحاتفة واألدب وأصوله، و األدب والسينما. كما تم تخصيص يوم للكتاب تفي الجزائر والعديد من المؤتمرات األخرى.

و سيواصل السيال سلسلته التقليدية لتكريم الشخصيات المفقودة: كابرييل غارسيا ماركيز، إيمانويل روبليس، جان لويس 

  هيرست، سميح القاسم، أبو القاسم سعد هللا، مصطفى  لشرف...

وستكون أتفريقيا حاضرة بقوة مرة أخرى هذا العام مع رو  الباناف، الذي أصبح عادة منذ صدور الطبعة الثانية 

 "للمهرجان الثقاتفي األتفريقي للجزائر" تفي 3115.

ويولى اهتمام خاص للشباب إذ سيتم تخصيص الجنا  أ للناشرين المخصصين تفي كتب الشباب و الكتاب الشبه مدرسي. 

كما سيأوي الجنا  ج عالم الكاريكاتير والمعارض واالجتماعات وتوقيع المبيعات.و سيتم من ناحية أخرى برمجة أنشطة 

 طوال السيال  و ستكون مخصصة لجمهور الشباب.

 

 
 

 المكلفة بالصحافة 

 كريمة نكاع

 هاتف/فاكس. 912527120 

 الهاتف المحمول: 9115150191  / 9559229790 
 

k.nekka@maghrebemergent.info 
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