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المملكة العربية السعودية في ''سيال''1111

سسة و 1011عنوان
مشاركة متم ّيزة بـ  11مؤ ّ

تتم ّيز مشاركة المملكة العربية السعودية في فعاليات الدورة السادسة عشر
سط فضاء المعرض يجمع
من معرض الجزائر الدولي للكتاب ،بجناح كبير يتو ّ
 11مؤسسة حكومية ،وست دور نشر خاصة تع ّد من كبريات دور النشر
بالمملكة.
وتأتً مشاركة المملكة العربٌة السعودٌة فً هذه الدورة متمٌّزة على غرار
الدورات السابقة ،حٌث ا ّكد القائمون على الجناح السعودي أ ّنها تتمٌّز بالكم
والنوع ،من خالل حضور المؤسسات الثقافٌة ودور النشر السعودٌة العمومٌة
والخاصة ،وكدلٌل على المشاركة المكثفة للمملكة ،تسجٌل مشاركة  11مؤسسة
حكومٌة ،و( )1011عنوان بمجموع  00ألف كتاب.

ومن بٌن الدور الحكومٌة ،نجد مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشرٌف،
مكتبة عبد العزٌز العامة ،جامعة ''الملك سعود'' ،جامعة ''أم القرى'''' ،دارة
الملك عبد العزٌز'''' ،مكتبة الملك فهد الوطنٌة'' ،وزارة الشؤون اإلسالمٌة
واألوقاف والدعوة واإلرشاد'' ،كتب اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة ،وفضال
عن المؤسسات العمومٌة ،تسجّ ل  6من كبرٌات دور النشر السعودٌة الخاصة كـ
''مكتبة الرشد'''' ،دار المنهاج'''' ،دار كنوز إشبٌلٌا'' ،دار ''عطاء ّ
ّللا المحمدي''،
دار ''الحضارة'' و''مكتبة العبٌكان''.
وٌض ّم الجناح السعودي الموحّ د للجهات الحكومٌة الذي تشرف علٌه وزارة
التعلٌم العالً ،كتبا وعناوٌن متعدّدة فً مختلف المجاالت ،الثقافٌة والعلمٌة
واألدبٌة ،التً تعكس مدى ما وصل إلٌه المنتج الثقافً السعودي من تمٌّز فً
المحتوى والطباعة الفنٌة ،حٌث تعكس الكتب واإلصدارات الصورة الحقٌقٌة
للحٌاة الثقافٌة والعلمٌة فً المملكة.
كما ٌزخر الجناح السعودي بالعدٌد من اإلصدارات المتنوعة عن التطوّ ر
واالزدهار اللذٌن وصلت إلٌهما المملكة فً جمٌع المجاالت الصناعٌة،
التربوٌة ،العلمٌة والثقافٌة ،كما توجد به العدٌد من اإلصدارات المتخصّصة فً
اإلنتاج العلمً والفكري والثقافً للعلماء واألكادٌمٌٌن واألدباء والشعراء
السعودٌٌن فً مجاالت شتى ،باإلضافة إلى عدد من اإلصدارات باللغتٌن
اإلنكلٌزٌة والفرنسٌة.
وقال السفٌر السعودي لدى الجزائر خالل افتتاح المعرض ،أنّ الحرص على
المشاركة فً هذه التظاهرةٌ ،دخل فً إطار قناعة المملكة بضرورة دعم العمل
الثقافً الهادف وتشجٌع المبادرات الجادة التً من شأنها التأثٌر إٌجابا على
المنظومة الثقافٌة العربٌة واإلسالمٌة ودعم التعاون العلمً والثقافً بٌن البلدٌن
الشقٌقٌن .وشدّد السفٌر على أنّ جناح المملكة فً معرض الجزائر الدولً

السادس عشر للكتابٌ ،عتبر واجهة تتشرف المملكة بعرض مختلف منتوجاتها
الثقافٌة من خاللها ،ال سٌما إصدارات مجمع الملك فهد بن عبد العزٌز لطباعة
المصحف الشرٌف .وأضاف فً تصرٌح لوكالة األنباء السعودٌة ،أنّ الهدف من
مشاركة المملكة فً هذه التظاهرة الثقافٌة الدولٌةٌ ،كمن أساسا فً تشجٌع
التعاون العربً ـ العربً ،ال سٌما فً المجاالت الثقافٌة ،وكذا التعرٌف بالمنتوج
الثقافً والعلمً السعودي الذي تجاوزت سمعته حدود الوطن العربً ،فً ظل
السٌاسة التربوٌة والتعلٌمٌة الرشٌدة لحكومة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن ،الملك عبد
ّللا بن عبد العزٌز آل سعود حفظه ّللا ،وخاصة فً مجال الكتابة والنشر
والتألٌف.-
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