جديد مكتبة اليقظة العربية
مجلة العربية والترجمة
ع33الق33ة م33كتبة ال33يقظة ال33عرب33ية ب33امل33نظمة ال33عرب33ية ل33لترج33مة ع33الق33ة م33متدة م33نذ
س33نوات ،وتفخ33ر امل33كتبة ب33وج33ود ال33عدي33د م33ن م33طبوع33ات امل33نظمة ال33تي ت33زي33ن
أرف 33 3فها مل 33 3ا ت 33 3تصف ب 33 3ه م 33 3ن ح 33 3سن اخ 33 3تيار امل 33 3وض 33 3وع 33 3ات ودق 33 3ة ال 33 3ترج 33 3مة
والتصميم املميز لإلصدارات.
وج33 3دي33 3ر ب33 3ال33 3ذك33 3ر أن امل33 3كتبة ت33 3تميز ب33 3وج33 3ود ق33 3سم خ33 3اص ب33 3كتب ودراس33 3ات
ودوري33ات ال33ترج33مة ب33وص33فها ج33نسا ً م33عرف33يا ً ل33ه خ33صوص33يته .ول33عل م33ن أه33م
م 33وج 33ودات ه 33ذا ال 33قسم ال 33دوري 33ات ال 33خاص 33ة ب 33األل 33سن ب 33جام 33عة ع 33ني ش 33مس
ب 33مصر ،وأي 33ضا ً مج 33لة )ل 33وج 33وس( ال 33تي ت 33صدر ع 33ن م 33رك 33ز ال 33لغات األج 33نبية
وال33 3ترج33 3مة ال33 3تخصصية ب33 3جام33 3عة ال33 3قاه33 3رة ب33 3مصر .وت33 3وج33 3د أي33 3ضا ً مج33 3لة
)أواص3ر( ال3تي ص3درت ب3صفتها ك3تاب غ3ير دوري ع3ن امل3رك3ز ال3قوم3ي ل3لترج3مة ع3ام  2008ول3علها ت3وق3فت
اآلن .ول 33كن ت 33بقى مج 33لة ال 33عرب 33ية وال 33ترج 33مة ال 33تي ت 33صدره 33ا امل 33نظمة ال 33عرب 33ية ل 33لترج 33مة م 33ن أه 33م م 33قتنيات
امل3كتبة وذل3ك ألن3تظام ص3دوره3ا ومل3ا ت3ضمه م3ن أب3حاث ودراس3ات وم3قاالت وح3وارات ت3تاب3ع ش3ؤون ال3ترج3مة
وشجونها وكل ما له عالقة بعلوم اللغة والترجمة.
وأود أن أش33كر األس33تاذ ث33ائ33ر ال33حكيم ال33ذي أه33دى امل33كتبة األع33داد األخ33يرة م33ن املج33لة .وال33شكر م33وص33ول
ل3سعادة األس3تاذ ه3يثم ال3ناه3ي رئ3يس التح3ري3ر مل3رك3ز دراس3ات ال3وح3دة ال3عرب3ية ال3ذي تفخ3ر امل3كتبة ب3إق3تناء
العديد من مطبوعاته وخاصة مجلة املستقبل العربي.
وس3تكون أع3داد املج3لة م3تاح3ة لج3مهرة ال3قراء ع3ند زي3ارت3هم ال3قادم3ة ل3لمكتبة .ك3ما س3نقدم ع3روض3ا ً ت3فصيلية
مل 33واد ه 33ذه امل 33جالت ف 33ي زاوي 33ة خ 33اص 33ة ب 33عنوان دع 33وة ل 33لقراءة ال 33تي س 33تظهر ع 33لى ص 33فحة امل 33كتبة ع 33لى
الفيسبوك في األيام القادمة.
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