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للنشر الفهري
جائزة إفال  PressReaderللتسهيق الدولي لعام 2222
 2نهفسبخ  - 2222اربح  0222يهرو من تكاليف الدفخ لحزهر مؤتسخ اإلفال العالسي لمسكتبات
والسعمهمات في عام  !2222يتذارك قدم اإلفال لإلدارة والتدهيق مع  PressReaderفي جائدة اإلفال

 PressReaderالجولية لتدهيق السكتبات.

يقهل جيسذ فيخبهثام ،مجيخ قدم السكتبات األول ،في " :PressReaderعشجما تتعامل السكتبات في
جسيع أنحاء العالم مع العجيج من التحجيات المهجدتية الستعمقة بكهفيج ،تدداد أهسية االتراالت السبتكخة
تأثيخ
والتدهيق لمسدتفيجين"" .يدعجنا أن نجعم مخة أخخى جائدة اإلفال لمتدهيق لالحتفال بأكثخ الحسالت ًا
اعتبار من عام ".2222
ًا
تُسشح الجائدة لمسكتبة التي تشفح بذكل أفزل مذخوعات أو حسالت تدهيقية إبجاعية مهجهة نحه الشتائج.
بشاء عمى السداهسات السبتكخة لمتدهيق في مجال السكتبات.
يتم اختيار ثالثة من السخشحين الشهائيين ً

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

يهرو ،والثاني  2222يهرو ،والثالث  2022يهرو.

أيزا أفزل  22عخوض مع شهادات تقجيخ وحداب متميز من .PressReader
تكخم الجائدة ً
وتحكخ رئيذ قدم اإلفال لإلدارة والتدهيق أنيا فيمتخولتيخ "من خالل بخنامج الجهائد هحا ،ال يسكششا فقط
أيزا تدويج مؤسدات السكتبات
التعخف عمى أفزل الحسالت التدهيقية من جسيع أنحاء العالم ،بل يسكششا ً
باألفكار واإللهام لتحدين التدهيق الخاص بهم".
يتم قبهل الطلبات حتى  91ديسمبر  2229على مهقع  ،iflapressreader2022.orgحيث يمكنك

أيضا العثهر على مزيد من المعلهمات حهل معايير التقديم والجائزة.
ً

لالستفدارات؟ يسكشك االترال بسشدق السعمهمات بقدم اإلفال لإلدارة والتدهيق ،جيخيسايا والتخ عبخ
.jwalter@ppld.org
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حول PressReader
 PressReaderهه أكبخ مشرة لمرحف والسجالت التى يسكشك قخاءتها حيث يسكن لألشخاص اكتذاف

السحتهى ذي الرمة والسهثهق به من أي مكان في العالم  -إصجارات مثل The Wall Street
 ،Journalو ،La Vanguardiaو ،The Washington Postو ،Los Angeles Timesو The

 ،Globe and Mailو ،The Guardianو ،Newsweekو ،Forbesو ،Le Figaroو Vanity
 ،Fairعمى سبيل السثال ال الحرخ.
باستخجام الهاتف ،أو التابمت ،أو الكسبيهتخ ،يسكن لمقخاء ترفح السحتهى عبخ اإلنتخنت أو تحسيل
اإلصجارات كاممة باستخجام تطبيق  .PressReaderيسكشهم االشتخاك لمحرهل عمى إتاحة غيخ

محجودة ،أو الحرهل عمى التجخبة الكاممة بخعاية أحج شخكاء عالمتها التجارية .الذخكات التي تدتفيج

من مشرة السحتهى الستسيد لتعديد تجخبة عسالئها  -أسساء مألهفة مثل الخطهط الجهية البخيطانية،
وإيبيخيا ،والخطهط الجهية التخكية ،وكاثي باسيفيك ،وطيخان كشجا ،وماريهت ،وفشادق فيخمهنت ،وخطهط

الخحالت البحخية سيبهرن ،وجامعة بخيشدتهن ،ومكتبة نيهيهرك العامة.
حهل شركة  PressReaderالمتحدة

شخكة  PressReaderالستحجة هي مجسهعة من شخكات التكشهلهجيا في مهسة لتغييخ طخيقة قخاءة الشاس
وتعمسهم في العرخ الخقسي .تقهم الذخكة ببشاء مشرة واحجة تعتسج عمى البيانات وتتسحهر حهل التجخبة
لتسكين مشذئي السحتهى ،والقخاء ،وشخكاء األعسال في كل خطهة من خطهات إنذاء السحتهى ،وتهزيعه،
واستهالك السعمهمات ومذاركة العالمة التجارية.
تعسل الذخكة مع ناشخي أكثخ من  20222صحيفة ،ومجمة ،وإصجارات تعميسية وتتعاون مع شخكاء
األعسال العالسيين من  202دولة لخبط األشخاص من كل ركن من أركان العالم بسحتهى عالي الجهدة.
مشرة القخاءة عبخ اإلنتخنت الخاصة بالذخكة ،PressReader ،هي أكبخ مشرة لبيع الرحف الخقسية
في العالم .تهفخ مشرة "كل ما تدتطيع قخاءته" أكثخ من  0222صحيفة ومجمة بـ  40لغة من أكثخ من
 220دولة.
تأسدت في  2111في فانكهفخ (كشجا) ،ومشح ذلك الحين نست الذخكة إلى أكثخ من  022مهظف في
جسيع أنحاء العالم مع مكاتب دولية في دبمن (إيخلشجا) ،مانيال (الفمبين) وفيشيكذ (الهاليات الستحجة
األمخيكية).

