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 افتتح الصالون الدولي للكتاب وطاف بأجنحته 

 بوتفليقة يستغرب ما تنقله القنوات األجنبية عن الشباب الجزائري 

 نصر الدين حديد

من صالون الجزائر الدولي للكتاب، الذي  01 افتتح رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس، الطبعة الـ

يتزامن هذا العام مع احتفالية الجزائر بخمسينية االستقالل، وستكون فيه الجزائر ضيفة شرف في بلدها، وقد 

حريتي -طاف الرئيس بأجنحة المعرض، الذي يحمل شعار كتابي   . 
 

عبد المالك سالل، ووزيرة الثقافة، خليدة أشرف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في حضور الوزير، 

من صالون الجزائر الدولي للكتاب، الذي  17تومي، ووزراء آخرين، أمس األربعاء، على افتتاح الطبعة الـ 

)عادت فعالياته إلى قصر المعارض  ، بعد أن عقد ثالث مرات متتالية في المركب الرياضي (الصنوبر البحري

 . محمد بوضياف
يس في عديد من أجنحة المعرض، بداية من المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الديوان الوطني وقد طاف الرئ

. للمطبوعات الجامعية، دار القصبة للنشر، منشورات البرزخ، وأيضا دار أوديس للنشر وأيضا الشهاب للنشر
لشهاب، تساءل فيه الرئيس ونقلت وزيرة الثقافة، خليدة تومي، نقاشا دار بين الرئيس بوتفليقة ومسؤول دار ا

عن مدى اهتمام الشباب الجزائري بالكتاب والثقافة، مستغربا في نفس الوقت ما تتناقله بعض القنوات اإلخبارية 
 .األجنبية عن الشباب الجزائري، على أنه غير مهتم بالثقافة والتاريخ وأنه ال يزور المتاحف حتى

في التظاهرة، تماشيا مع احتفاالتنا بخمسينية ( ضيفة شرف)تكون وأكدت خليدة تومي، في السياق أن الجزائر س
مضيفة أن الوزارة وضعت كل اإلمكانيات ليكون الحدث بمستوى التضحيات، التي أعادت استقالل . االستقالل 
 .الجزائر

للبنانية وطاف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أيضا، بمجموعة من دور النشر العربية، على رأسها دار المختار ا
للنشر، و دار الشروق المصرية، التي تلقى فيها الرئيس هدية من أحمد الزيدي، مدير المؤسسة، تمثلت في 

المجموعة الكاملة ألعمال نجيب محفوظ، الروائي المصري الحائز على جائزة نوبل لألدب، كما زار الرئيس 
ب، حيث تبادل الرئيس، أثناء جولته في أجنحة عديد دور النشر األجنبية، منها دار آشات الفرنسية لكتب الجي

الصالون الدولي للكتاب في طبعته السابعة عشر، النقاش مع عديد الناشرين، حول طبيعة الكتب المنشورة 
كما تلقى الرئيس شروحا حول تنظيم هذا المعرض ودور النشر المشاركة فيه من طرف القائمين . ومواضيعها

 .عليه
ي، في أكبر حدث ثقافي وأدبي بالجزائر، إلى جانب الوزير األول، عبد المالك سالل، ورافق الرئيس الجزائر

ووزيرة الثقافة، خليدة تومي، كل من وزير الخارجية، مراد مدلسي، وزير الشؤون الدينية واألوقاف، بوعبد هللا 
طبعة السنة لصالون للتذكير فقد حملت .غالم هللا، والطيب، لوح وزير العمل والتشغيل الضمان االجتماعي

من الشهر الحالي 92حريتي وسيتواصل إلى غاية الـ  -الجزائر الدولي للكتاب شعار كتابي  . 

 


