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 2222لعام  للتسهيق الدولي PressReader جائزة إفال

يهرو من تكاليف الدفخ لحزهر مؤتسخ اإلفال العالسي لمسكتبات  0222اربح  - 2222نهفسبخ  2
  اإلفال في جائدة rPressReadeلإلدارة والتدهيق مع  قدم اإلفال تذارك! ي2222والسعمهمات في عام 

PressReader .الجولية لتدهيق السكتبات 

: "عشجما تتعامل السكتبات في PressReaderاألول، في  قدم السكتباتيقهل جيسذ فيخبهثام، مجيخ 
السبتكخة  االتراالتهسية تدداد أ  بكهفيج،من التحجيات المهجدتية الستعمقة جسيع أنحاء العالم مع العجيج 

والتدهيق لمسدتفيجين". "يدعجنا أن نجعم مخة أخخى جائدة اإلفال لمتدهيق لالحتفال بأكثخ الحسالت تأثيًخا 
 ."2222اعتباًرا من عام 

ية إبجاعية مهجهة نحه الشتائج. أو حسالت تدهيق خوعاتسكتبة التي تشفح بذكل أفزل مذُتسشح الجائدة لم
سبتكخة لمتدهيق في مجال السكتبات. السداهسات اليتم اختيار ثالثة من السخشحين الشهائيين بشاًء عمى 

والتدجيل لحزهر مؤتسخ اإلفال  ،واإلقامة ،من أجل الدفخ بالطائخةعمى نفقات السكتبات الفائدة  تحرل
 0222. يحرل السخكد األول عمى 2222في يهليه  إيخلشجاالعالسي لمسكتبات والسعمهمات في دبمن، 

 يهرو. 2022يهرو، والثالث  2222يهرو، والثاني 

 .PressReaderمتميز من  عخوض مع شهادات تقجيخ وحداب 22تكخم الجائدة أيًزا أفزل 

يسكششا فقط  "من خالل بخنامج الجهائد هحا، الوتحكخ رئيذ قدم اإلفال لإلدارة والتدهيق أنيا فيمتخولتيخ 
التعخف عمى أفزل الحسالت التدهيقية من جسيع أنحاء العالم، بل يسكششا أيًزا تدويج مؤسدات السكتبات 

 ."باألفكار واإللهام لتحدين التدهيق الخاص بهم

، حيث يمكنك ader2022.orgiflapressreعلى مهقع  2229ديسمبر  91يتم قبهل الطلبات حتى 
 أيًضا العثهر على مزيد من المعلهمات حهل معايير التقديم والجائزة. 

بخ ع، جيخيسايا والتخ والتدهيق إلدارةلبقدم اإلفال سعمهمات ال؟ يسكشك االترال بسشدق لالستفدارات
jwalter@ppld.org. 

### 

 

https://about.pressreader.com/
https://iflapressreader2022.org/
mailto:jwalter@ppld.org
mailto:jwalter@ppld.org


 خبر صحفي         

 للنشر الفوري        

 
 

 PressReaderحول 

PressReader  حيث يسكن لألشخاص اكتذاف  ايسكشك قخاءتهالتى لمرحف والسجالت مشرة هه أكبخ
 The Wall Street مثل إصجارات -سهثهق به من أي مكان في العالم الرمة و السحتهى ذي ال

Journal ،وLa Vanguardia ،وThe Washington Post، وLos Angeles Times، وThe 

Globe and Mail، وThe Guardian، وNewsweek، وForbes، وLe Figaro، وVanity 

Fair ،.عمى سبيل السثال ال الحرخ 

تحسيل أو  ترفح السحتهى عبخ اإلنتخنتأو الكسبيهتخ، يسكن لمقخاء  تابمت،أو ال ،باستخجام الهاتف
غيخ إتاحة يسكشهم االشتخاك لمحرهل عمى . PressReaderتطبيق  كاممة باستخجاماإلصجارات 

جارية. الذخكات التي تدتفيج ، أو الحرهل عمى التجخبة الكاممة بخعاية أحج شخكاء عالمتها التةمحجود
، مثل الخطهط الجهية البخيطانيةمألهفة أسساء  -من مشرة السحتهى الستسيد لتعديد تجخبة عسالئها 

خطهط ي باسيفيك، وطيخان كشجا، وماريهت، وفشادق فيخمهنت، و ، وكاث، والخطهط الجهية التخكيةوإيبيخيا
 ة نيهيهرك العامة.سيبهرن، وجامعة بخيشدتهن، ومكتبالخحالت البحخية 

 المتحدة PressReaderشركة  حهل

هي مجسهعة من شخكات التكشهلهجيا في مهسة لتغييخ طخيقة قخاءة الشاس  الستحجة PressReader خكةش
وتعمسهم في العرخ الخقسي. تقهم الذخكة ببشاء مشرة واحجة تعتسج عمى البيانات وتتسحهر حهل التجخبة 

 ،وتهزيعه ،وشخكاء األعسال في كل خطهة من خطهات إنذاء السحتهى  ،والقخاء ،لتسكين مشذئي السحتهى 
 واستهالك السعمهمات ومذاركة العالمة التجارية.

وتتعاون مع شخكاء  ةتعميسيإصجارات و  ،ومجمة ،صحيفة 20222تعسل الذخكة مع ناشخي أكثخ من 
من كل ركن من أركان العالم بسحتهى عالي الجهدة.  شخاصدولة لخبط األ 202عالسيين من العسال األ

 ةلبيع الرحف الخقسيمشرة ، هي أكبخ PressReaderمشرة القخاءة عبخ اإلنتخنت الخاصة بالذخكة، 
غة من أكثخ من ل 40صحيفة ومجمة بـ  0222في العالم. تهفخ مشرة "كل ما تدتطيع قخاءته" أكثخ من 

 دولة. 220

مهظف في  022في فانكهفخ )كشجا(، ومشح ذلك الحين نست الذخكة إلى أكثخ من  2111تأسدت في 
(، مانيال )الفمبين( وفيشيكذ )الهاليات الستحجة إيخلشجاجسيع أنحاء العالم مع مكاتب دولية في دبمن )

 األمخيكية(.

https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2674767-1&h=2734901600&u=https%3A%2F%2Fwww.pressreader.com%2Fcatalog&a=browse+content+online
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2674767-1&h=1043395296&u=https%3A%2F%2Fpressreader.co%2Fgettheapp&a=PressReader+app
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