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لدى افتتاحها الطبعة الـ  61للمعرض الدولي للكتاب
تومي تدعو إلى تدعيم النشر المشترك بين الدول
أشرفت أمس وزٌرة الثقافة خلٌدة تومً على افتتاح المعرض الدولً الـ ٦٦للكتاب بالمركب األولمبً محمد بوضٌاف ،بحضور وزٌر
..الثقافة اللبنانً غابً لعٌون المتواجد فً الجزائر فً زٌارة عمل رفقة وفد من إطارات سامٌة ومثقفٌن لبنانٌٌن
طافت وزٌرة الثقافة خلٌدة تومً بمختلف أرجاء المعرض مرفوقة إلى جانب الوزٌر اللبنانً بوزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً
.ووزٌر التربٌة ،إضافة إلى شخصٌات سامٌة فً الدولة
واستهلت تومً زٌارتها لمعرض الكتاب بجناح وزارة الثقافة اللبنانٌة باعتبارها ضٌف شرف الطبعة الـ ،٦٦حٌث وقفت مطوال عنده
مثنٌة على الجهود المبذولة من قبل هذا البلد ،مؤكدة أن العالم بأسره ٌعترف بلبنان برٌادتها فً مجال النشر والطبع ،مشٌرة إلى أن
.األمر اإلٌجابً فً ذلك كونه بلد عربً تربطنا به ثقافة وتارٌخ عرٌقٌن
وأكدت وزٌرة الثقافة خلٌدة تومً على أهمٌة النشر المشترك بٌن البلدان العربٌة ،داعٌة الناشرٌن الجزائرٌٌن واللبنانٌٌن للعمل فً هذا
.المٌدان خدمة للقارئ الجزائري والعربً
من جانب آخر قالت تومً إن محافظة المهرجان الدولً للكتاب اضطرت إلضافة  ٤آالف متر مربع إضافٌة ،كون دور النشر
العربٌة المشاركة عرفت تزاٌدا كبٌرا مقارنة بالسنوات الماضٌة ،وهو ما اعتبرته الوزٌرة مٌزة ،حٌث شهدت الطبعة الماضٌة
.مشاركة ما ٌقارب  ٤٤٤دار نشر لتقفز هذه السنة إلى  ٥٥٤دار من بٌنها  ٦٤٥جزائرٌة موزعة على  ٤٤٤جناح
وأشادت تومً أٌضا بالجهود المبذولة من قبل المحافظة إلنجاح المعرض ،مشٌرة إلى أن هناك تحسنا كبٌرا ،حٌث سعت إلى تدارك
.أخطاء الطبعات الفارطة ،وهذا كله ـ تقول ـ خدمة للجزائر أوال وللكتاب والقارئ على وجه الخصوص
.وتحدثت الوزٌرة عن الضوابط القانونٌة التً تحكم سوق الكتاب ،كما أشارت إلى دعم الكتاب والنشر قائلة أنه دعم للناشر الجزائري
وعن اإلصدارات التً تم منعها خالل هذه الطبعة قالت أن ذلك ٌعود إلى اإلخالل بالقانون الداخلً الذي ٌمنع بعض العناوٌن التً
تمس بتارٌخ الجزائر والمبجل لالستعمار ،أو ٌتحدث عن العنصرٌة أو اإلرهاب أو ٌتعدى على سٌرة األنبٌاء ..مشٌرة إلى أن هناك
لجنة مختصة فً المراقبة تتواجد مثال على مستوى وزارة الشؤون الدٌنٌة لتراقب الكتب الدٌنٌة وأخرى على مستوى الوزارة لمراقبة
 ..الكتب المتعلقة باألدب
من جهته أشاد وزٌر الثقافة اللبنانً غابً لعٌون بأهمٌة المعرض الحتوائه على عناوٌن فً مختلف المجاالت واالختصاصات ،مشٌرا
.إلى أن هذا النوع من المعارض سٌساهم فً فتح المجال للتعاون فٌما بٌن البلدٌن
إضافة إلى ذلك تلقت وزٌرة الثقافة مختلف الشروحات حول اإلصدارات الجدٌدة لدور النشر الجزائرٌة ،سٌما دٌوان المطبوعات
الجامعٌة ،حٌث أكدت لمرافقٌها أن أسعار الكتب الجامعٌة فً الجزائر منخفضة وفً متناول الجمٌع ،كما أشادت الوزٌرة بدار النشر
المصرٌة اللبنانٌة ،وتمنت أن تضاف إلٌها الجزائر بهدف تدعٌم النشر المشترك ،وعرفت دار الشروق المصرٌة حضور سفٌر مصر
بالجزائر ،حٌث اطلعت رفقته على عدد من اإلصدارات ،سٌما منها كتاب ٌحمل عنوان ''عرائس من الجزائر'' ،لتواصل جولتها عبر

مختلف دور النشر الجزائرٌة والعربٌة مثنٌة على ما حمله المعرض من إصدارات حدٌثة بمختلف اللغات وفً عدٌد التخصصات
 ..حتى تلبً ذوق القارئ الجزائري على وجه الخصوص ،الذي اعتبرته شعبا متعطشا للمطالعة ومحبا للقراءة
وفً سٌاق آخر تلقت خلٌدة تومً هدٌة لدى توقفها عند جناح المملكة العربٌة السعودٌة تتمثل فً المصحف الشرٌف ومجسم للحرم
.النبوي
لإلشارة فإن المعرض الدولً الـ ٦٦للكتاب الذي انطلقت فعالٌاته أمس األربعاء وٌدوم إلى غاٌة الفاتح من أكتوبر المقبل ،حامال شعار
''الكتاب ٌحرر'' سٌعرف ألول مرة مشاركة كل من روسٌا وأوكرانٌا ،إلى جانب أكثر من  ٥٤٤دار نشر ممثلة لـ ٢٣بلدا عربٌا
.وأجنبٌا
وفً هذا الصدد تم تسطٌر برنامجا ثرٌا بما ٌقارب الـ ٣٤محاضرة ،حٌث تم تخصٌص لذلك أربع قاعات كبرى للمحاضرات بساحة
مضاعفة ستتضمن لقاءات وندوات فكرٌة تنشطها على مدار  ٦٤أٌام وجوه عربٌة وجزائرٌة فً عالم األدب ،إلى جانب لقاء
مخصص لألدب الروسً من خالل حضور كاتبٌن روسٌٌن هما جرمن سادولٌف وألكسً فارنافوف ،ناهٌك عن األمسٌات الشعرٌة
ٌحٌٌها مختلف الشعراء من داخل الوطن وخارجه

هدى بوعطيح

