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 ب العربيةاجتماع مديري معارض الكت

 (2018 أبريل 27 – 26 أبو ظبي)

****************************** 

 سعد العنزي  كلمة أ.

 مدير معرض الكويت للكتاب 

 

  علي آل ماجد عبدهللا األستاذ -

 باإلنابة الوطنية المكتبة لقطاع التنفيذي المدير

 رشاد محمد األستاذ -

 العرب نالناشريي اتحاد رئيس

 العربي بالوطن الكتاب معارض مدراء الساده -

 العرب الناشرين اتحاد ادارة مجلس أعضاء الساده -

 

 األخوة الحضور..

 بالكت مديري معارضل الثالث جتماعبداية أعمال اال مع يسعدني الترحيب بكم

ش على هام ،الجاري أبريل 27 - 26، والذي يعقد على مدى يومي العربية

 الحالية.في دورته  للكتاب  الدولي ظبيأبو معرض 
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ة صناعوهذا االجتماع السنوي نجح في حجز مساحة للتباحث حول قضايا النشر 

 م عقدتثية، الثقافة في الوطن العربي، انطلقت أولى دوراته في مكتبة اإلسكندر

 «أمولوالم..  الواقع» عنوان دورته الثانية في الكويت العام الماضي تحت

كان ومول، في رصد الواقع بكل مكوناته وإشكالياته واتفقنا على المأاجتهدنا 

ل ستقباجتماع الكويت بمثابة المكاشفة والمصارحة، ورسم صورة واقعية للم

 على عاتق اجتماعنا هذا.المسئولية يلقى الذي والمأمول تنفيذه و

 ة،الشقيق يةالعرب االمارات أرض على اجتماعنا اليومحمله يولعل العنوان الذي  

قع ، فبعد رصد الواعلى وضوح الرؤية والعمل المنهجيمهمة يحمل داللة 

  ".خطوة خطوة نحو تحقيق المأمولوتوصيف المأمول نسعى اليوم سويا " 

وطن ي النحن قادرون على تجاوز كل المشكالت التي تعرقل تطور حركة النشر ف

ئح ى جذب كل شراالعربي، وقادرون أيضا أن نواكب حركة التطور ونحرص عل

 في نفسوفة، وتحبيبهم في القراءة واالطالع والتزود بالمعر العربية المجتمعات

لة واجهة آفي ميظل الكتاب سالحا قويا على أن  ،رغم كل التحدياتالوقت نحرص، 

قول رهاب بكل صوره، و أن يكون الشعله التي تضيء عالحرب والتطرف واإل

 تطور و نهضة عالمنا العربي .أجيالنا العربية نحو التقدم و ال

ض ي معرف محمد الشحي مدير إدارة البحوث واالصدارات كل الشكر لألخ العزيز 

 وكريم قبال، ورئيس االجتماع الثالث، على حفاوة االستأبو ظبي الدولي للكتاب

 الضيافة وحسن التنظيم..

 قشاتنامنا رتمحون توأ ،لمجتمعينوالسداد لألخوة امع خالص األمنيات بالتوفيق  

 الوطن ة فيإلى ما فيه خدمة جمهور القراء ورضا الناشرين وتطور صناعة الثقاف

 العربي 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 




