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محمد بن سليمان )مدير مكتبة مسقط(: المقروئية في الجزائر أفضل بكثير من نظيرتها في 

 عمان 

ات مكتبة مسقط لسلطنة عمان عن المشاركة القوٌة شف محمد بن سلٌمان الراشدي مدٌر منشورك
التً شاهدتها منشوراتهم بالصالون الدولً للكتاب خالل هذه الطبعة والتً بلغت نسبة قٌاسٌة 

بالمقارنة مع مشاركتهم فً الدورات السابقة، مشٌرا فً الوقت ذاته إلى أهم العناوٌن الجدٌدة الصادرة 
 · عن الدار لهذه السنة

ٌمان الراشدي مسؤول مكتبة مسقط لمحة وجٌزة عن مكتبة مسقط التً ٌعود تأسٌسها إلى قدم بن سل
وتهتم بدورها بنشر الكتاب العمانً فً مختلف المجاالت ال سٌما اإلنسانٌة والتارٌخٌة  ;=<6سنة 

والسٌاسٌة، إلى جانب تخصٌصها حٌزا ال بأس به لنشر الكتاب الدٌنً والتراثً وذلك بالتعاون مع 
كلنا ٌجمع ''لفٌن عمانٌٌن وجزائرٌٌن مثل، الكاتب الجزائري عبد الرزاق طوطاوي صاحب كتاب مؤ

، والكاتبة دلٌلة خبزي، إلى جانب ''اآلراء الكالمٌة''وابراهٌم مفتاح صاحب كتاب '' المال ولكن
للدكتور ' 'ظاهرة النفاق''لصالح بن علً، '' منهاج الطالبٌن''إصدارات جدٌدة لمؤلفٌن عمانٌٌن منها 

 ·البراهٌم بن قٌس'' مختصر الخصال''( لٌبً األصل)عمرو خلٌفة 

وفٌما ٌخص مشاركتهم لهذه السنة أكد صاحب المكتبة أنها بلغت نسبة قٌاسٌة من خالل إحضار 
إصدارات فً مختلف التخصصات وعلى رأسها اإلصدارات الجدٌدة التً احتلت واجهات رفوف 

رغم ''فقد قال  ;6أما بالنسبة النطباع صاحب الدار فً الصالون فً دورته · منشورات مكتبة مسقط
أن الصالون الدولً للكتاب بالجزائر ٌعتبر من أهم المعارض العربٌة إالّ أن هذه السنة عرف تراجعا فً 

أس نسبة الزوار من الزبائن، وأرجع ذلك إلى قلة األجازات، لكن هذا ال ٌمنع من أن القوة الشرائٌة ال ب
 · ''بها بالمقارنة مع المعارض الدولٌة التً سجلنا حضورا بها

مضٌفا فً السٌاق ذاته أن المواطن الجزائري شغوف بالمطالعة واقتناء الكتب مهما اختلفت أسعارها 
وفً · بالمقارنة مع المواطن العمانً، فالمطالعة بسلطنة عمان تقتصر على نخبة معٌنة من المثقفٌن

محدثنا أن أسعار المعرض هذه السنة معقولة وتتماشى مع القدرة الشرائٌة للزائر، الصدد ذاته أكد 
أما فٌما ٌخص المعوقات التً · مشٌرا إلى أن الكتاب ٌعٌش فترة طوٌلة وٌمكن أن ٌورث ألجٌال مختلفة

بلغ سعر كراء جناحنا )صادفها بعض المشاركٌن بالمعرض منها ارتفاع أسعار كراء الجناح فمثال 
أشهر،  ;0أو 09ومن بٌنها أٌضا، عدم تحوٌل مبالغ مبٌعات الدول المشاركة إال بعد ( دوالر 68:0

وإلى حد اآلن  >700حجز كتبنا فً حاوٌات منذ ''أما المشكل الذي نواجهه حسب ما أفادنا به محدثنا 
 ·''لم نجد آذانا صاغٌة السترجاع كتبنا
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