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    مكتب الرئاسة

  عضو اتحاد الناشرين العرب السيد الزميل
  

  بالشراكة مع اتحاد الناشرين العرب راءة العربيدي القحروع تلمشرين صدور دليل الناش: الموضوع
  

  ...تحية طيبة وبعد
  

  .متمنيًا لكم النجاح والتوفيق في أعمالكم أطيب تحياته ، الناشرين العرباتحاد مجلس إدارة فيھديكم 
منشورات  م بالبحث عن منافذ لتسويق وتوزيعإلى أحد أھداف االتحاد في دورته الجديدة، والذي يتمثل في القيا وباإلشارة

في عالمنا العربي بإيجاد شراكة  دور النشر أعضاء االتحاد ونظًرا للظروف الصعبة الحالية التي تمر بھا صناعة النشر
مع الوزارات والھيئات والمؤسسات الرسمية والخاصة، والتي يطرح عليھا اتحاد الناشرين العرب مشروعات لترسيخ 

  .عادة القراءة، وجعلھا عادة أصيلة من الصغر ألبناء الشعب العربي، األمر الذي يفضي إلى تقدم صناعة النشر
الذي أطلقه » تحدي القراءة العربي«االتحاد إلى بناء شراكة مع القائمين على مشروع  لكل ما سبق فقد سعى اً نظر

  .حاكم دبي –رئيس مجلس الوزراء  –نائب رئيس دولة اإلمارات  –صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
  :وھذا المشروع يھدف إلى

المدارس على القراءة من خالل المسابقات التي ترسيخ عادة القراءة لدى أبناء الشعب العربي بتشجيع طالب  - ١
 .تجري بينھم على المستوى المحلي لكل دولة عربية، ثم على مستوى الوطن العربي كله

 .تنشيط حركة التأليف والترجمة في الوطن العربي - ٢
اوين التي نمو وازدھار صناعة النشر، وذلك بتنشيط حركة النشر والتوزيع لدور النشر العربية بزيادة عدد العن - ٣

 .تصدر، وزيادة الكميات التي ستطبع
بناء على ذلك بدأ الطرفان في وضع أسس التعاون بينھما، بدعوة الناشرين أثناء معرض أبو ظبي الدولي للكتاب؛ 

  .لتعريف الناشرين العرب بالمشروع وأھدافه ودورھم في إنجاح ھذا المشروع
ف أو اإلضافة أو التعديل في دليل الناشرين، الصادر عن مشروع كما شارك اتحاد الناشرين العرب بالرأي في الحذ

، وكل ما يتعلق بمشاركة الناشرين العرب في ھذا المشروع، السيما وأنه ستكون ھناك أولوية »تحدي القراءة العربي«
 والمشروع أن يكون المنسق بين الناشرالمشاركة في المشروع ألعضاء اتحاد الناشرين العرب، وسوف يناط باالتحاد 

  .تذليل أية مالحظات تظھر بين الطرفينل
  السيد الزميل

ألھداف  اً أن نضعه بين أيديكم، ليكون شارح وبصدور دليل الناشرين لمشروع تحدي القراءة العربي، فإنه يسعدنا
  .مع القائمين عليه المشروع وكيفية التعاون والتعامل
وسوف يكون التعامل مباشرة مع الناشر  .لألعضاء المسجلين في اتحاد الناشرين العرب مع العلم بأن أولوية التعامل

  .دون وكالء محليين
كما نود إحاطتكم علًما بأن النماذج التي سلمت للمشروع أثناء معرض أبو ظبي أو التي سلمت مباشرة إلدارة 

  .كل ناشر مباشرةالمشروع جاري فحصھا حاليًا، وسوف يتحدد قريبا الكتب المطلوبة من 
  االحترام، وافربقبول  اوتفضلو

  رئيس االتحاد
  رشادمحمد 

  
                                                                                                           


