
قرر اإلتحاد العالمي للصحف تأجيل موعد المؤتمر العالمي للصحف ومنتدى المحررين العالمي ومعرض الخدمات                                 

آذار وأن  / مارس 25 إلى    22المعلوماتية، التي آانت مبرمجة ألن تنعقد في مدينة حيدر أباد، بالهند، انطالقا من يوم                         

، وذلك بسبب وطأة االنحسار المالي العالمي على شرآات         2009آانون األول من عام     /تواصل أعمالها حتى شهر ديسمبر    

 .الصحف

 

وأعرب السيد تيموثي بولدينغ، رئيس مجلس إدارة اإلتحاد العالمي للصحف، الذي يوجد مقره في العاصمة الفرنسية،                                

إن هذه المناسبات القت نجاحا منقطع النظير في السنوات األخيرة، مع زيادة عدد المشارآين فيها ورقي جودة                          :  "باريس

ونحن نريد لمؤتمرنا األول ولمنتدانا األول في الهند، التي تعد آبرى البلدان الديمقراطية في العالم وتزدهر فيها                       .  برامجها

 ".سوق الصحف، أن يواصال هذه اإلتجاه ويعّمقاه، بيد أن الظروف اإلقتصادية ال تتيح ذلك ببساطة في هذه األونة بالذات

 

ضربت األزمة اإلقتصادية ميزانيات السفر وحضور المؤتمرات وخلفت أثرا عميقا في المشارآة في                                       :  "وأضاف

المناسبات، ولكننا نؤمن بأن شرآات الصحف ستتعلم، بالضرورة، آيف تتعايش مع األزمة على مدى هذه السنة وأن تغدو                      

 ".أآبر استعدادا لإلستثمار من جديد في المؤتمرات والسفر لدى نهاية العالم الجاري

 

ومن المتوقع اآلن أن ينعقد المؤتمر العالمي للصحف والمنتدى العالمي للمحررين والمعرض العالمي لخدمات المعلومات،                  

، على أن يجري التأآيد     2009آانون األول   / ديسمبر 3تشرين الثاني لغاية    / نوفمبر 30بضيافة جمعية الصحف الهندية، من      

 .على هذا الموعد في وقت الحق

 

 بلدا، حضروها في مدينة      113 إعالمي ينتمون إلى      1800وقد استقطبت هذه المناسبات في العام الفائت مشارآة أآثر من              

 . عاما61غوتيبورغ، بالسويد، وآان ذلك رقما قياسيا للمشارآة في هذه المناسبات التي تنعقد سنويا منذ 

 

، الذي يتخذ من باريس مقرًا له، هو منظمة عالمية لصناعة الصحف تكرس جهودها                     )WAN(اإلتحاد العالمي للصحف     

ويمثل اإلتحاد العالمي   .  للدفاع عن حرية الصحافة والترويج لها وللمصالح المهنية والتجارية للصحف في آافة أنحاء العالم               

 مؤسسة صحفية وطنية، وشرآات صحافية ومسئولين تنفيذيين عن               77 ألف صحيفة، ويضم في عضويته            18للصحف  

 . مجموعة صحفية إقليمية وعالمية11 وآالة صحفية و 12 دولة، عالوة على 102الصحف في 
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  اإلتحاد العالمي للصحف يؤجل مؤتمره السنوي في حيدر أباد



 

 

أوضح جمعة القبيسي مدير معرض أبو ظبي الدولي للكتاب ومدير دار الكتب                    

الوطنية في هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، أن معرض أبو ظبي الدولي للكتاب قد             

دخل في منافسة شديدة مع العديد من الدول ليتمكن في النهاية، وتقديرًا للمكانة                      

العالمية التي بات يتبوأها، من الفوز باستضافة اجتماعات اتحاد الناشرين                              

العالميين ومؤتمر حقوق التأليف والملكية الفكرية والذي سينظمه االتحاد العالمي            

وأبدى القبيسي استعداد هيئة أبو ظبي للثقافة                 .   في أبو ظبي       2010في عام      

والتراث لتقديم آل التسهيالت الممكنة لتطوير حرآة الترجمة والنشر في                              

 .اإلمارات والمنطقة، وتأسيس جمعية الناشرين اإلماراتيين في أبو ظبي

 

وقد بارك اتحاد الناشرين العرب ألبو ظبي نجاحها باستضافة اجتماعات اتحاد الناشرين العالميين، وثمن                              

المسؤوليات الضخمة التي تضطلع بها هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، آما ثّمن ناشرون إماراتيون وعرب                            

 .أهمية تأسيس جمعية الناشرين اإلماراتيين في أبو ظبي

 

 مارس  22 إلى    17وشّدد القبيسي على أن معرض أبو ظبي الدولي للكتاب الذي يقام في دورته القادمة من                          

تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد                ”  أسواق الغد اليوم  “ تحت شعار    2009

أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، ملتزم دومًا بتناول القضايا الرئيسية التي تواجه قطاع النشر اليوم                    

مثل القرصنة، والتوزيع ونشر الترجمات، ويشتمل على معرض مهم للكتب القديمة والنادرة، وينظم العديد من                 

الفعاليات التي تهدف لتطوير قطاع الكتب والنشر في المنطقة، وتنمية الروابط بين مجتمعات النشر العربية                          

 .والعالمية، واالرتقاء بالقراءة في أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

وتحدث القبيسي عن جائزة الشيخ زايد للكتاب التي تعتبر من أهم الجوائز في العالم التي تدعم الكتاب وصناعة                    

الرائد واألول من نوعه آأضخم مشروع ثقافي          ”  آلمة“النشر العربي على وجه الخصوص، وآذلك مشروع           

المخصص لنشر  ”  قلم“في الوطن العربي للترجمة إلى اللغة العربية عن مختلف اللغات األجنبية، ومشروع                     

إبداعات الشباب اإلماراتيين، فضال عن العديد من المشاريع األخرى ذات الصلة بالتراث المادي والمعنوي                         

 .التي أطلقتها هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث

 

خالل ”  آتاب“ والنشاطات المقبلة ل          2009وتتضمن المحاور الرئيسية لمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب                   

 القادمة مبادرة أضواء على حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة القرصنة، ونظام التوزيع، ومعرض             12الشهور ال 

 .الكتب القديمة والنادرة والتعريف بالمؤلفين العالميين والبرنامج المهني وبرنامج الجمهور وترويح القراءة

 

 صحيفة الخليج: المصدر
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مدير المعرض ومدير دار الكتب 
الوطنية في هيئة أبوظبي للثقافة 

 والتراث جمعة القبيسي



 

 عامًا،  54للمرة األولى عبر تاريخها على مدى            

انتخبت ديستريبرس التي تتخذ من زيوريخ مقرًا          

فقد تم  .  لها عضوًا من الشرق األوسط آرئيس لها       

انتخاب طوني جاشنمال، مدير مجموعة شرآات        

جاشنمال، الذي يتخذ من الخليج مقرًا له، آرئيس          

 .  سنوات3لها لفترة 

 

وقد جرت االنتخابات في إطار مؤتمر ديستريبرس                  

وقال .  السنوي، الذي عقد مؤخرًا في اسطنبول                        

في «جاشنمال في آلمة له بعد انتخابه لهذا المنصب                  

إطار االهتمام المتزايد بقارة آسيا، وخصوصًا الشرق            

األوسط، في المجال االقتصادي العالمي، سوف يكون           

اهتمامي في زيادة عضوية شرآات المنطقة في                          

 . »ديستريبرس

 

وغني عن التعريف أن ديستريبرس هي أآبر منظمة شرآات تتعامل في التوزيع بالجملة                              

وتعتبر ديستريبرس رائدة في         .  والتجزئة لوسائل الصحافة المطبوعة على الصعيد الدولي                

  .الترويج لحرية الصحافة على مستوى العالم

 صحيفة البيان: المصدر

 

وعندما تأسست ديستريبرس   .  ديستريبرس هي االتحاد الذي يتولى الترويج لتوزيع الصحافة على الصعيد الدولي           :  عن ديستريبرس (

وتدعم .   بلد 100بينما يبلغ عدد أعضائها اليوم حوالي          - بلدًا   13 شرآة تنتمي إلى     16، آان عدد أعضائها ال يتجاوز        1955في عام   

وتعمل المنظمة من أجل الترويج لالتصاالت التجارية ودعم التجارة            .  هذه الشبكة الترويج الدولي للصحف والمجالت وآتب الجيب         

ويعتبر المؤتمر السنوي أآبر وأضخم معرض للتبادل الدولي في صناعة                   .  الفعالة وذات الكفاءة والتدخل لصالح حرية الصحافة            

 . )الصحافة
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P R I N T  &  P A P E R  2 0 0 9  i s  t h e  2 n d 
International Exhibition of Printing Arts & 
Paper, participation in the exhibition is the 
best chance to investigate the market, to 
meet its leaders and new manufacturers 
exhibition creates for you the opportunity 
to demonstrate the whole range of your 
product ion and services  before  the 

numerous visitors. 

The show delivers qualified buyers of 
Prepress  Equipment ,  Digi ta l  Image 
C a p t u r e  E q u i p m e n t ,  D i g i t a l  a n d 
Traditional Presses, Wide Format Inkjet 
P r i n t e r s ,  B i n d e r y  a n d  F i n i s h i n g 
Equipment, Converting Equipment and 
S u p p l i e s ,  M e d i a  a n d  S u b s t r a t e s , 

PRINT & PAPER 2009   و ر ق ا عة   و ا ل ب ط ع ر ض   ا ل  م

GULF PRINT DUBAI 2009 معرض غلف برينت 

 
  2009 أبريل 9 إلى 6من 

 مرآز معارض مطار دبي 
 اإلمارات العربية المتحدة—دبي

www.gulfpack.info 
www.gulfprint.info 

 
Gulf Pack & Gulf Print 2007 were a resounding success, and saw 
a 51% growth on the previous exhibition sqm, and a 44% growth 
on visitor numbers. Over 12,000 decision makers passed through 
the doors in April 07. With figures like these, it is clear that Gulf 
Pack & Gulf Print are the leading events for a vibrant market, 
eager to buy. We will build on this success for 2009, with a new 
image, new marketing initiatives and a new conference program. 

 
 

  2009 أبريل 05 إلى 02من 
  HELEXPOمرآز االجتماعات و المعارض 

 اليونان -أثينا  
http://www.biztradeshows.com/trade-events/print-paper.html 
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ي              ى اإلعالم العرب ر نظرة عل ة واألخيرة         2012  –  2008آشف تقري سخته الثاني  في ن

ي، أن التطورات في مجال اإلعالم الرقمي، وظهور                         اق اإلعالم العرب ع وآف حول واق
ة                    و مهم رص نم ل ف رك تمث اتف المتح ون اله ريض وتلفزي اق الع ت ذات النط اإلنترن

ي       الم العرب ي الع ة ف شرآات اإلعالمي ات           .  لل ي إمكاني سبي ف إن النقص الن ك، ف ع ذل وم
ة،          اب   الوصول إلى خدمات النطاق العريض ذات األجور المعقولة في أنحاء المنطق وغي

وع والمرئي والمسموع في                    إحصاءات موثوقة لقياس استجابة الجمهور لإلعالم المطب
 .معظم وسائل اإلعالم اإلقليمية، يحد من مستويات النمو والثقة بالقطاع اإلعالمي

  
وم        اء   (ويغطي تقرير نظرة على اإلعالم العربي، الذي أصدره الي ر  3الثالث ادي  )   فبراي ن

وان       اون من    "دبي للصحافة بالتعاون مع شرآة برايس ووتر هاوس آوبرز، تحت عن تع
ة  12،  " أجل النمو  ة                               .   دولة عربي ي لالستوديوهات، والمنطق ة دب ي لإلعالم، ومدين ة دب دعم من مدين م إعداده ب ذي ت ر ال ويرآز التقري

ي، ويتضمن توقعات حول                               الم العرب ى وسائل اإلعالم في الع ة عل ة العالمي العالمية لإلنتاج اإلعالمي، على تأثير االتجاهات اإلعالمي
 .عائدات اإلعالنات في آل دولة على مدى السنوات الخمس المقبلة

  
نحن فخورون بإطالق اإلصدار الثاني من تقرير نظرة على اإلعالم    : "وفي هذه المناسبة، قالت منى المري، رئيسة نادي دبي للصحافة 

ًا للمعلومات          .  العربي الذي بات يحظى بمكانة راسخة آدليل مرجعي متميز حول اإلعالم في العالم العربي      ر مصدرًا مهم ل التقري ويمث
ة،                                  شرآات اإلعالمي ديري ال صحافيين، وم ي من ال حول التطورات الدولية واإلقليمية التي تهم آل من يعمل في قطاع اإلعالم العرب

 ".وصانعي القرار الحكومي، والهيئات التنظيمية والقانونية، والمستثمرين، وشرآات التكنولوجيا
  

رز                        ر هاوس آوب رايس ووت ه في شرآة ب دول    :  "بدوره قال مارسيل فينز، الشريك المسؤول عن الوحدة الدولية لإلعالم والترفي د ال تع
شرآات       .  العربية ضمن أسرع المناطق نموًا في قطاع اإلعالم على الصعيد العالمي      ة، وال ة واإلقليمي وقد أظهرت وسائل اإلعالم العالمي

وتمثل التطورات الجديدة في مجال اإلعالم الرقمي وخدمات اإلنترنت ذات              .  االستثمارية اهتمامًا متزايدًا باالستثمار في قطاع اإلعالم    
سنوات                   ة خالل ال ذا القطاع عبر المنطق النطاق العريض فرصًا هائلة لشرآات اإلعالم العربية، ونحن نتوقع أن نشهد نموا آبيرا في ه

 ".الخمس القادمة، على الرغم من تأثيرات األزمة المالية العالمية
  

شرآات           وأشار التقرير إلى عدة عوامل تؤثر على صناعة اإلعالم في جميع أنحاء العالم، وتوفر في نفس الوقت فرصًا جديدة ومتميزة ل
دة               .  اإلعالم في العالم العربي   ح أسواق جدي ى فت ا أدى إل ومن ضمن هذه العوامل ازدهار صناعة المحتوى الرقمي على نطاق واسع مم

وتكمن الفرصة األآثر تميزًا في إيصال هذا المحتوى عبر األجهزة النقالة المرتبطة    .  لمنتجي وموزعي المحتوى في آافة أنحاء المنطقة   
ن                                        يًا م زءًا أساس ة ج ف النقال برون الهوات ذين يعت ت، وال ع اإلنترن شؤوا م ذين ن ستهلكين ال ن الم د م ل الجدي ى الجي ت إل باإلنترن

ن        .   حياتهم ارهم بي تراوح أعم شباب في معظم                  25-15ويكتسب هذا الجيل من المستهلكين ممن ت سبة ال اع ن سبب ارتف ة خاصة ب  أهمي
 .أنحاء المنطقة

  
وتوفر هذه التطورات فرصًا هائلة وبعض التحديات أمام شرآات اإلعالم التقليدي من صحف وتلفزيونات ومحطات إذاعية، فضال عن     

ى مشغلي شبكات النطاق العريض،                  .  شرآات اإلعالم الجديد المتخصصة بإنتاج وتوزيع اإلعالم الرقمي       ذه التطورات عل ر ه آما تؤث
ر اإلعالم الرقمي في            .  وصانعي السياسات الحكومية، والهيئات التنظيمية والقانونية للقطاع   ويتمثل أحد القيود الرئيسية التي تمنع تطوي

ة، األمر                          ة في معظم أسواق المنطق ة واألسعار المعقول المنطقة حتى اآلن، في االفتقار إلى خدمات النطاق العريض ذات الجودة العالي
وى اإلنترنت ذات                                 ى محت سة للوصول إل يلة مناف سرعة آوس ال ب اتف النق ة مع ظهور اله الذي يشير إلى الدور الهام للتكنولوجيا النقال

ى مدخالت من                              .   النطاق العريض  د عل تي تعتم ة ال شؤون الراهن ار وال ع األخب شار مواق وقد تجسد النمو في التكنولوجيا النقالة عبر انت
ون، أو       " الصحفيين المواطنين"  الذين يقومون بتحميل المعلومات مباشرة من هواتفهم النقالة ذات الكاميرا إلى غرف األخبار في التلفزي

 .محطات الكيبل في العديد من دول المنطقة
  

ة لقطاع اإلعالم      :"  بدورها قالت الدآتورة أمينة الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجمعات تيكوم لألعمال     وفي  .  يقدم التقرير توقعات متفائل
إن                   م، ف شكل مالئ اس رأي الجمهور ب ات قي حال تمت معالجة القضايا المرتبطة بالوصول إلى خدمات اإلنترنت عريض النطاق وعملي

إال أن ذلك يتطلب تعاونًا وثيقًا والتزامًا قويًا من      . القطاع اإلعالمي سيتمكن من الحصول على قيمة آبيرة خالل السنوات الخمس المقبلة 
وى،                          ة والموزعة للمحت شرآات المالك ة، وال ك المؤسسات اإلعالمي قبل آافة المشارآين في توفير المحتوى وسلسلة التوزيع بما في ذل
ات                            وميين، والهيئ رار الحك ستثمرين، وصناع الق ا، والم ن، ومزودي خدمات التكنولوجي ومشغلي اإلنترنت عريض النطاق، والمعلني

 ".واألمر متروك لنا نحن العاملين في هذا القطاع لضمان تطوير بيئة عمل مالئمة لتحقيق النمو المستقبلي. التنظيمية
  

ى                           ا عل ترك آثاره الم األخرى، وهي ت اطق الع وذآر التقرير أن األزمة االقتصادية العالمية الراهنة تؤثر في الشرق األوسط وجميع من
إن تباطؤ              .  آافة قطاعات االقتصاد بما فيها اإلعالم      ى قطاع اإلعالم، ف ة عل وفي وقت لم تتضح فيه بعد التأثيرات الدقيقة لألزمة العالمي

ة من            االقتصاد العالمي سيؤثر بالتأآيد على عائدات اإلعالنات، وخاصة نتيجة انخفاض النمو في قطاع العقارات الذي ساهم بنسبة عالي
 .اإلنفاق اإلعالني في المنطقة خالل السنوات األخيرة
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هي مؤسسة    )  MEPA( جمعية الناشرين في الشرق األوسط       

غير ربحية ترفع شعار الوحدة بين الناشرين في منطقة الشرق 

شترآة           ضايا الم شة الق رين لمناق دعوة الناش ك ب ط، وذل األوس

 .والعمل سويا من أجل مصلحة النشر في المنطقة

 

شر في             وتهدف الجمعية إلى خدمة و تعزيز وحماية مصالح الن

اء               ى االرتق تي ستعمل عل ة ال المنطقة بتحديد اإلجراءات العملي

 . بالصناعة في المنطقة ورفع معاييرها


