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من المتوقع أن يكون المعرض القادم لغولف برينت هو أآبر                         
 .حدث قد يحضره المشارآين حتى اآلن

 
وقد تم تحديد مكان المعرض ليكون في إآسبو مطار دبي                                  

 أبريل ويعمل معرض      5 إلى    2المخصص إلقامة المعارض من        
 من خالله آفرصة نادرة للتواصل مجتذبا              2007غولف برينت     

بذلك أآثر من ثمانية آالف من المهتمين والمحترفين  في مجال                     
 . صناعات الطباعة و النشر و الغرافيك

 
ويتضمن المعرض أآثر الشرآات شهرة في مجال الصناعة مثل              

، وهايدلبيرغ   HP، و إتش بي           Canon، وآانون        Agfaأغفا
Heidelberg        وآوداك ،Kodak        وزيروآس ،Xerox  . وقد

 أماآن العرض التي حجزها      2007تجاوز معرض غولف برينت      
 بدرجة آبيرة وهو ما يشير إلى نسبة نمو                     2005في معرض      

ويمكن للزائرين   %.  130المشارآة في هذا المعرض تزيد عن              
 دولة   30 شرآة في المعرض من           180توقع أن هناك أآثر من           

 .تعرض العديد منها ماآينات حديثة وتكنولوجيا وخدمات متطورة

 
واآلن وفي معرضها الثامن، فإن غولف برنت قد أسست سمعة                   
عالمية طيبة وتقدم جميع أطراف الصناعة، سواء من متخذي                       
القرار أم من المشترين، من دور الطباعة والنشر والمصممين،                  
فرصة إيجاد شبكة عمل وإجراء األنشطة التجارية من خالل البيئة           
التي تقدم أحدث التطورات في عالم الطباعة والتغليف والالصقات           

  .اإلعالنية والدعائية سريع التحول
 

آما يقدم المعرض هذا العام جائزة التصميم الثالثة للطالب والتي               
وبالنسبة للمعرض هذا   ".  Pandasبانداس  "يطلق عليها هذا العام      

العام فإن الجوائز أآثر تحديا بها ثمانية فئات في تصميم التعبئة و                
وقد طرحت شرآة غولف        .  التصميمات الغرافيكية الخاصة بها       

 Gulf Print 2007معرض غولف برينت 

دة       ة المتح ارات العربي ي    –اإلم ي         –دب ادي دب ام ن ق
أخالقيات "للصحافة بعقد ورشة عمل  آان موضوعها        

ك        "  مهنة الصحافة  ة وذل بالتعاون مع السفارة البريطاني
وقد شارك عدد من خبراء اإلعالم في    .  في مقر النادي 

ورشة العمل التي تضمنت مناقشات تفاعلية في بعض         
 .من المبادئ األساسية للعمل الصحفي

 
د            درو بوي دث أن ذا الح ي ه ارك ف ا ش ر   –آم الخبي

ه في          –اإلعالمي البريطاني الشهير     ذي بلغت خبرت ال
ن              دث ع ا وتح شرين عام ن ع ثر م الم أآ ال اإلع مج
ار واضحة و              ائع وأخب شر وق ي ن الم ف سئولية اإلع م

 .موثوق فيها
 

وقد فجرت المناقشات قضايا صحفية حيوية للغاية مثل        
ا               ة، آم ارير اإلخباري وعية التق ة وموض ة و نزاه دق
ي               صعوبات الت ات و ال بحثت أيضا ورشة العمل العقب
رز             يواجهها الصحفيون من خالل العمل الصحفي وأب

 .األساليب للتغلب على تلك المصاعب
 

ان صالح         شؤون        –وقد علقت ماري سة اإلعالم وال رئي
ة         سفارة البريطاني ة بال سفارة        –العام م ال ى دع عل

اون مع       :" البريطانية لهذا الحدث قائلة  إننا سعداء بالتع
ي                 ذه الت م ورشة العمل ه نادي دبي للصحافة في تنظي
صحافة في المجتمع              سليمة لل ادئ ال تسعى لتطوير المب

 ".اإلعالمي في اإلمارات العربية المتحدة
 

ازن               اب م اف مه ا أض ة       –آم سق ورش من
ل    ع               :"العم شية م ذه متم ل ه ة العم اءت ورش ج

م               ى تنظي ة إل صحافة الهادف ي لل ادي دب تراتيجية ن إس
سين            ر وتح ي تطوي ساعد ف تي ت صحفية ال شطة ال األن
الم          ات اإلع ن مجتمع صحافة بي ني لل ستوى المه الم
ارزة         صحفية الب ذاب األعالم ال ة من خالل اجت المحلي

 ".للمشارآة في التطورات الحديثة في هذه الصناعة
 

ي      "مهاب /  آما استطرد السيد    ادي دب ومنذ أن استهل ن
ام       ه ع صحافة عمل سيا         1999لل  و هو يلعب دورا رئي

ى المستوى                يزة عل ادئ الصحفية المتم ز المب في تعزي
 ".المحلي و اإلقليمي

 
 نادي دبي للصحافة: المصدر

ورشة عمل عن أخالقيات الصحافة تعقد في 
  نادي دبي للصحافة

   نشرة جمعية الناشرين
  في الشرق األوسط



 

وسيعرض هذا الحدث أعمال الطالب األآثر موهبة في هذا المجال          "  غولف باك "  برينت تلك الجوائز باالشتراك مع شقيقتها       
 .في منطقة الشرق األوسط 

 
 .آما أنه من المتوقع أن تتضمن ساحة العرض المفتوحة من جميع المداخل مشارآون من خمس وعشرين جامعة وطالب

آما سيستفيد أيضا الزائرون من الجداول التي أعدت بخصوص الندوات التي سيقدمها خبراء في التصميمات ومن قطاع                             
 من إحدى الهيئات الرائدة في مجال         Dr Dan Amramoviczو يرحب المعرض هذا العام بمشارآة            .  الطباعة و التعبئة  

وتدور الندوة التي سيشارك فيها عن الدور المحوري الذي تلعبه صناعة التعبئة في العالمات التجارية، آما                      .  تطوير التعبئة 
  .تغطي آل شيء تدعو الستدامته المشتقات المرئية

 
 يمكن  2007أن نجاح المعرض المتوقع في          -مديرة مبيعات في شرآة جولف برينت         –وقد اعتبرت اآلنسة ليندا األوسطي        

 على  2007أن يعزى إلى نشاط صناعة الطباعة وازدهارها في المنطقة، مما يؤدي إلى تنصيب معرض غولف برينت                              
آما .  رأس قائمة المعارض العالمية التي تجذب المصنعين على مستوى العالم للمشارآة في هذا السوق الصناعي المزدهر                       

وهو األمر الذي نتوقع    %  20أشارت إلى أنه طبقا التحاد مؤسسات الطباعة في اإلمارات، فإن النمو في هذا المجال بلغ نسبة                 
على ضوئه أن تشارك الشرآات الدولية العاملة في مجال ماآينات الطباعة و الغرافيك و التكنولوجيا في معرض غولف                              

  . للبحث عن فرص أعمال تجارية جديدة في هذه المنطقة2007برينت 
 

وقد تحدث الكثير من العارضين عن تحقيق صفقات تجارية بخطى سريعة نتيجة لمشارآتهم في معرض غولف برينت                                 
، و يوبيكس فليج       Xerox  وأشاروا إلى أن الدليل على ذلك هو عودة العديد من الشرآات العارضة مثل زيرآس                        2005

YPEX Village     و إتش بي ،HP            آانون  "آما أن شرآة    .  ، و تتسم عودة تلك الشرآات بحجم أآبر وعدد منصات أفضل- 
 .ستشارك في هذا المعرض بأحدث ابتكاراتها" الشرق األوسط

 
 التي تشارك في هذا المعرض للسنة الثالثة            Heidelbergوتضم أيضا قائمة الشرآات العارضة الدولية شرآة هايدلبيرغ             

ويشترك الموردون المتمثلون في الشرآات العارضة المتواجدة في مكان واحد لتقديم مالديها من حلول لصناعة               .  على التوالي 
 الذي  2005الطباعة في أآثر من منصة للعرض في هذا المعرض، وهم بذلك يتبعون نفس الخطى  السابقة في معرض                                

  .أضاف جملة مبيعات بلغت خمسة ماليين يورو
 

 باإلضافة   quarkXpressوArabicXT  بتقديم النسخة السابعة من حزمة برامج من       Layout Middle Eastآما ستقوم   
 وهو موقع على شبكة اإلنترنيت ينظم الوظائف للشرآات العاملة في مجال الدعاية و                          JTS) Job Ticket(إلى أنظمة    
  .أيضا وهي حزمة تدعم إدارة سير العمل New Pressاإلعالن، و 

 
 التي ستظهر ألول مرة في المعرض غولف برينت            MetalFXومن الشرآات الرئيسية العارضة في هذا المعرض شرآة            

 MetalFXإننا نعتقد بأن هذا المعرض سيوفر لنا المجال النتشار نظامنا              :"  ويقول أندرو إينجي مديرها المسئول       .  2007
system         إال آل مايبعث على التفاؤل والتشجيع         "  غولف برينت "إننا لم نسمع عن معرض         .   إلى حد آبير في هذا المنطقة

 ".وننتظر بصبر حضور هذا المعرض التجاري الذي يتسم بالمهنية و االحتراف
 

 ,Creo, Daetwyler، و  Sun East Westو   D&K Europe :"ومن الشرآات العارضة التي أآدت نفس الشعور              
 Gidue، و Prati، و GMP ME لحلول الطباعة، وشرآة     Okiوشرآة  ،و    Fukutomi،و  Technochem،و   Obegiو

La Pietra  و ،Cerutti  و ،Giffin  و ،Dynagraph Agfa     وشرآة ،Morgana         لألنظمة المحدودة، وشرآات أخرى 
 ."عديدة
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