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 الناشرين العرب  اتحادبيان إعالمي صادر عن مجلس إدارة 

 ( 2024-2022) الدورة العاشرة 

للكتاب الدولي  القاهرة  معرض  هامش  دورته    على  الجمع53في  اجتماع  العرب  الناشرين  اتحاد  عقد  العمومية  ،  ية 

على    ةمصر للمعارض الدولي  مركز-للمؤتمرات الدولية    بمركز المنارة  2022ر/كانون الثاني  يناي   30ية بتاريخ  العاد

  2019اتحاد الناشرين العرب عن أعمال الدورة   مناقشة تقرير مجلس إدارة   ّوقد تم  والنصف صباحاالساعة التاسعة  

 .تبرئة ذمة المجلس السابق ومن ثمّ ضاء نية على األععرض الميزاوتم  األعضاء، واعتماده من 2021 –

وأسفرت عن فوز   2024  – 2022تحاد الناشرين العرب الدورة العاشرة الإدارة جديد  مجلسثّم تّم إجراء انتخابات 

 السادة التالي ذكرهم:

  مصر -محمد رشاد أ. .1

   مصر  -وليد محمد مصطفى  أ. .2

  لبنان -بشار شبارو  أ. .3

 جزائر ال -الصادق بو ربيع أ. .4

 األردن  -خالد جبر أ. .5

 فلسطين  -رمضان  بكر محمد زيدان  أ. .6

 الكويت  -سعود عبد العزيز منصور  أ. .7

  األردن -سفيان األشقر  أ. .8

  المغرب -أحمد السايغ  أ. .9

 لبنان  -عاصي حسين  أ. سميرة .10

 سوريا  -عبد الرؤوف قدور  أ. .11

 السعودية   –عبد الكريم عبد الرحمان العقيل  أ. .12

 سوريا –السباعي   محمد مصطفى أ. .13



 

 العراق   -أ. محمد عبد الجبار جعفر هادي .14

 اإلمارات  -سعيد الحاتمي سلطان أ. .15

 تونس   -محمد الصالح المعالج  .د .16

 الجديدة:الجلسة األولى لمجلس إدارة إتحاد الناشرين العرب في دورته 

تّم عقد الجلسة ( يوم  2024-2022دورة العاشرة ) لا  –األولى لمجلس اإلدارة    بناءا على اجتماع الجمعية العمومية 

 : التالي عن ذلك لتوزيع المهام وأسفر للمعارض وذلكمصر   مركزب 01/2022/ 31

 منتخب/معين  البلد  الصفة  االسم 

 رشاد د أ. محم
  ورئيس لجنة رئيس االتحاد 

 المعارض 
 منتخب  مصر

 منتخب  لبنان  األمين العام  شبارو  رأ. بشا

 منتخب  سوريا  نائب رئيس  السباعي  د أ. محم

 منتخب  السعودية  نائب رئيس  الكريم عبد الحمان العقيل  د أ. عب

 معيّن   قطر  نائب رئيس   السيّد  مأ. إبراهي

 معيّن  مصر أمين عام مساعد  عبده د أ. سعي

 جير د أ. خال
 ورئيس لجنة أمين عام مساعد 

 الملكية الفكرية  
 منتخب  األردن 

 منتخب  سوريا  ن صندوق أمي الرؤوف قدور  د أ. عب

 الصالح المعالج د محمد. 
والعالقات رئيس لجنة اإلعالم  

 العامة 
 منتخب  تونس 

 معيّن   سوريا  رئيس لجنة التطوير المهني  حافظ  مأ. هيث 

 منتخب  األردن  رئيس لجنة تعديل النظام  األشقر  نأ. سفيا

 منتخب  مصر رئيس لجنة العالقات العربية  مصطفى   محمد  د أ. ولي



 

 معيّن  لبنان  رئيس لجنة العالقات الدولية صايغ  ربيا أ.

 منتخب  العراق رئيس لجنة فض المنازعات   عبد الجبار جعفر هادي د أ. محم

 منتخب  الكويت  رئيس لجنة تنمية الموارد  عبد العزيز منصور  د أ. سعو

 منتخب  الجزائر رئيس لجنة النشر الرقمي والصوتي  بو ربيع  قأ. الصاد 

 معيّن  الجزائر لمتوسطية ا لجنةال رئيس أبو يحي مزيان  رأ. ياس

 منتخب  المغرب عضو مجلس إدارة السايغ د أ. أحم

 منتخب  فلسطين  عضو مجلس إدارة محمد زيدان رمضان  رأ. بك

 منتخب  لبنان  عضو مجلس إدارة عاصي  ةأ. سمير

 منتخب  اإلمارات  عضو مجلس إدارة سعيد الحاتمي  نأ. سلطا

 عيّن م تونس  عضو مجلس إدارة  شنيتر  ض أ. ريا

 معيّن  األردن  س إدارة عضو مجل محمد حسن حسين   نأ. غسا

 معيّن  الصومال   عضو مجلس إدارة  أحمد شيل  د أ. محم

 معيّن  المغرب عضو مجلس إدارة  بسام الكردي  أ.

 معيّن  اليمن   عضو مجلس إدارة  نسي عبد هللا األ د أ. محم

 معيّن  ليبيا  عضو مجلس إدارة  المختار محمد  د أ. ولي

 معيّن    اموريتاني عضو مجلس إدارة  مكي  يأ. سالم

 معيّن  اإلمارات  عضو مجلس إدارة عبيد بن حاتم  يأ. عل

 معيّن  العراق  عضو مجلس إدارة د الرزاق عب ب أ. إيها

 معيّن  السعودية   عضو مجلس إدارة هللا الغبين   د أ. عب



 

 

 

 د. محمد صالح المعالج                                                                                             

 ت العاّمة والعالقا اإلعالمرئيس لجنة                                                                                        

 

 

 

   اإلعالم والعالقات العاّمة جنة ل
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 معيّن    فلسطين  عضو مجلس إدارة منصور   رأ. سمي

 


