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م                         وم األول من المؤتمر رق الة واضحة طرحت في الي اك رس ي     36آانت هن اد الدول  لإلتح
وم      (FIPP)لناشري الدوريات   ايو    14 المنعقد في فندق الصين العالمي في بيكين ي . 2007 م

:  دولة العبارة 60 مندوبًا مما يزيد على 950ردد غالبية المتحدثين البالغ عددهم ما يزيد على     
 ". مواآبة التغيير"
 
 
 
 
 
 
 

ام معظم الناشرين في               "  التغيير"يتمثل   شغل اهتم ا ي ثر م في الثورة الرقمية  التي صارت أآ
 . أنحاء العالم

 
ا        FIPPافتتح رئيس اإلتحاد الدولي لناشري الدوريات       د دي   "ورئيس مجلس اإلدارة له دونال

المؤتمر بكلمة ترحيب متضمنة رسالة ميزت المؤتمر طيلة يومه األول وقد جاء في "  آمرفلد
أتصور أن الطباعة ستظل تحظى . ينعقد هذا المؤتمر خالل ما نسميه التحول العالمي: "نصها

يرين          ة للكث ا        .  بمكانة هامة في المستقبل ولعلها ستكون الجزء األآثر أهمي دم لن ًا تق ا حالي ولكنن
ور            ن الجمه ة م بر فئ ى أآ يرة للوصول إل ه         –فرصة آب ا تتيح ى نطاق أوسع مم ك عل وذل

 ."وهذا ما يجعل األمر مثيرا ومخيفا في ذات اآلن, الطباعة فقط
 

دث            صباحي للمتح سي ال اب الرئي ي الخط اء ف ون روز "ج ة       "ج ي مجموع ريك ف و ش ، وه
ة عن       "    Boston Consulting Groupبوستون االستشارية   "  بالواليات المتحدة األمريكي

 . وأن الشيء الوحيد المؤآد لحد اآلن هو انعدام اليقين –اإلستراتيجيات الرقمية للمجالت 
 

وقال أن الشيء الوحيد الذي أنا متأآد بشأنه هو أنه قد يكون ما أقوله خطأ نظرًا لسرعة معدل 
سك هو آيف             . التغيير في العالم الذي نعيش فيه اليوم  سأله لنف والسؤال السليم الذي يجب أن ت

 " يمكنني أن أتغير ألجل التغيير والتفاعل مع الموقف؟
 

تخدام                                ك باس يرة، وذل ق فرص آب د تخل شكوك ق ى أن ال ه شدد عل ك فإن رغم من ذل ى ال وعل
ى                  ل مضمونها إل المجالت الستقطاب القراء بنسبة أعلى من حجم توزيعها الملموس، وتحوي

 . بيئة متحرآة على سبيل المثال
 

م يوصي     سريع             "  روز"ل ير ال دل التغي رًا لمع دى نظ ة الم تراتيجية طويل شاء إس ان .  بإن وآ
إن : " الغرض من نصيحته هو مواآبة التغيير والتواصل مع العالم المحيط بشكل يومي، فقال
فإنكم .    التغيير موجود اليوم و المزيد منه آِت، ولكن اتجاه ذلك التغيير هوغير معروف أساسا 

ة      لستم بحاجة إلى آيفية الدفاع عن جوهر تجارتكم األساسي فقط، بل تحتاجون أيضا إلى آيفي
ن                      .   الوصول إلى فرص جديدة    ذين العاملي ى ه اء عل ًا بن ًا تمام دًا سيكون مختلف تفعله غ ا س فم

 ."ولكن عليك أن تفعله غدًا بغض النظر عن المكان الذي أنت فيه
 

ة   " وفي   رأس          "   مناقشة اإلستراتيجيات الرقمي ك، ت تي تلت ذل د  "ال و دانهوي    "  "دون آمرفل لي
Liu Danhui "              صين، و ي بال ة رايل ي مجموع رئيس ف ب ال ودينج     "، نائ و ج  Yuي

Guoding " بول آينان "بتايوان والصين؛ و" بيزنس ويكلي ميديا"، رئيس مجموعةPaul 
Keenan "      شرآة ذي، ب رئيس التنفي ديا    "، ال ر مي اب آونزيوم ة؛  "  أي م ة البريطاني بالمملك

ن    "و تن آلي صحافة    "   Torsten Kleinتورس س دارال ار   "رئي س ج ر بل ك  "جرون ، وآذل
ي        " ه ج ار اي س ج ر بل ا؛ و "  جرون ي      "بألماني ت مورف تيفن بالش  Steven Pleshetteس

Murphy   "   دة       "  رودال"رئيس شرآة ات المتح ا، بالوالي المدمجة ورئيس مجلس إدارته
ة؛ و   ونج     "األمريكي و ش ة          "   Hugo Shongهوج ي مجموع ذي ف رئيس التنفي ب ال نائ

 . بالواليات المتحدة األمريكية" انترنشيونال داتا"
 

دا         ا ع ع هؤالء فيم ال جمي ي"ق سبة     "  مورف ون ن م يحقق دهم من خالل      %  3أنه ط من عائ فق
ال مورفي أن شرآة        .  المواقع الخاصة ولكن يزداد المعدل سريعاً     تحقق بالفعل    "  رودال"وق

ع      .  في غضون سنوات قليلة   %  30ومن المتوقع أن تحقق %  10نسبة   وصرح أصحاب مواق
ة     شاريع التجاري د        )  business-to-business)/b2bالم ع ق ذه المواق ن ه داتهم م أن عائ

  36اليوم األول من المؤتمر رقم 
 "مواآبة التغيير) :" FIPP(لإلتحاد الدولي لناشري الدوريات 

حيفة      صلت ص رة"ح ار                "  الجزي ط آب دير وس ائزة تق بر ج ى أآ ة عل اليومي
رة "ونقال عن صحيفة      .  الصحف  ارة عن مؤسسة للطباعة          "الجزي ، وهي عب

ائزة             ى ج ة عل ع     "  أفضل صحيفة   "والنشر، فقد حصلت هذه اليومي م توزي إذ يت
 ألف نسخة على أنحاء قارة آسيا في مجال الطباعة      200 ألف إلى 80فيما بين  

 .2007المفتوح لعام 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       خالد بن حمد المالك
                      

      صحيفة الجزيرة 
 

شر اإلعالمي               ة للن ة العالمي دايا المنظم ز ضمن ه ذه الجوائ د ه ،  IFRAوتع
شر                       ة للن ة العالمي د المنظم ا تع رويج الصحف، آم سئولة عن ت وهي الجهة الم

ي ى                   )IFRA  (اإلعالم صول عل ل الح ا يجع و م ًا وه ستقلة تمام سة م  مؤس
ع                  أتي م ذي ي ي ال ريم الحقيق ل التك ا يتمث دير، وربم ستحق التق ر ي ا أم جائزته
 .الحصول على الجائزة في التقدير الذي يتم تعميمه بين باقي الصحف المنافسة

 
رة،                   صحيفة الجزي ر ب س التحري ب رئي ى نائ ائزة إل دمت الج ف "ُق عبداللطي

د في           "جلوريا أرويا"من قبل "   العتيقي ال المنعق سة االحتف ، رئيسة فلبين، ورئي
ن          .   فيلبين صحفيين والمحررين المحليي استقطب الحدث مجموعات آبيرة من ال

 .واألجانب الذين تنافسوا على تغطية الحدث حتى يكون لهم السبق
 

ي                       تثمار مال دءوب واس ير من العمل ال ال تأتي تلك الجوائز إال بعد بذل قدر آب
ودة            ايير الج ضة بمع ى النه ة إل ود رامي ي جه ر    .  ضخم ف ار رئيس تحري وأش

الصحيفة إلى أنه لم يتكلل عملهم بالنجاح بين عشية وضحاها في قوله لمؤسسة        
إننا أنجزنا ما نحن بدأنا "  :  Middle East Printer" مطبعة الشرق األوسط" 

تثماراتنا                       وج اس رة لتت ائزة أتت آثم ذه الج سعادة أن ه في عمله وأنا في غاية ال
 ."المالية وجهود مواردنا البشرية المبذولة

 
شرق األوسط     "في نقاش عن الجائزة مع مؤسسة          ة ال  Middle East"  مطبع

Printer"        ى مجموعة من ود إل ، قام رئيس التحرير باالستطراد بأن النجاح يع
ة    :   " اإلستراتيجيات لقد استثمرنا في أعلى وأحدث مستويات نظم اإلدارة ومراقب

ا الصحافية                شأنا وآالتن ا أن الجودة مع دعم هذا بتدريب مكثف للموظفين آما أنن
ة   أجهزة             ).  غوس"(GOSS"الثالث ره ب م تطوي د ت دينا ق اج ل ا أن خط اإلنت آم

 ."الكمبيوتر ذات الكثير من التقنيات الحديثة المتقدمة
 

رة " ُأنشئت صحيفة     ام   "  الجزي ، وآانت أول صحيفة سعودية تواآب           1960ع
ي         تهالك المحل صدر مطبوعات لالس ذلك ت ت وآ ا  .  عصر اإلنترن ت مبدئي آان

م        )  intranet( تستخدم اإلنترانت    ع وت آشبكة داخلية في الصحيفة ألجل التوزي
م           شكل مالئ ى اإلنترنت ب ة        .   تطوير إصدار عل تراتيجيات منظم د شكلت إس وق

ات                   ى الطباع ا عل ات وتحميله تخراج معلوم ن اس ن م ا لتمك ة موقعه وحكيم
 . الفردية

 
 

  www.meprinter.com:  المصدر

 اليومية على جائزة " الجزيرة"تحصل صحيفة 
 المنظمة العالمية للنشر اإلعالمي

  النشرة األسبوعية لجمعية الناشرين
  في الشرق األوسط



 

 %.20وصلت بالفعل إلى حوالي 
 .مرة ثانية" التغيير"ثم أتى موضوع 

 
نؤمن بأن أي مجلة .  تجري بها أعمالناونقوم بتجديد الكيفية التي . نحن دومًا في إطار عملية تغيير ما نقوم به و تغيير آيفية القيام به"   Emapإيماب "في شرآة : " قال آينان 

ات       .  في مجال عملنا ستتغير باإلعالم الجديد    ات والعالق ات والنوعي وستكون المحتوي
 ." ذات إفادة لنا في هذا العالم الجديد

 
رة     رددت نظ ان"  ت سان          "  آين ى ل ذه عل ة ه ي"اإليجابي ال  "  مورف ذي ق ث :  "  ال الب

ا من        . المباشر هو أفضل حدث لعمل المجلة عقب المطابع  لماذا؟ ألن ال يمكن لكل م
ا                 دًا لن ا إال أن يكون مفي ا بعمالئن سؤال هو آيف      .  شأنه أن يعمل على إثراء عالقتن ال

ك         يمكننا أن نتعامل مع ذلك؟ األمر األساسي هنا هو أن الشرآات التي ستربح هي تل
 .    التي ستواآب التغيير

ر               :  "  بتلخيص الجلسة، بقوله"  آمرفلد" قام   ه هو رصد التغيي أفضل شيء يجب فعل
ابحث عن ماهية األعمال التي تقوم على أساس تطبيق عملي، . وتّعُلمه وتطبيقه عمليًا

ة       . ومتى تكون مستعدًا لالستثمار، قم باالستثمار في الموارد البشرية والتقنيات الحديث
 ".أعد هيكلة شرآتك

 
، وهو مؤسس     "باتريك جي ماآجافرن     "وآان الخطاب الرئيسي في المساء قد ألقاه        

ورئيسها بالواليات المتحدة األمريكية، وتحدث فيه عن   " إنترناشيونال داتا"مجموعة  
 .الفرص العالمية لناشري المجالت في غضون عصر اإلنترنت

 
الم الواقعي واالفتراضي           :   " ونصح قائالً  يجب أن تتعلم آيف تنشئ و تحافظ على الع

ماهي الموازنة بين رغبات جمهورك في الحصول  ."  "الذي  سيحافظ على جمهورك    
 ".على المعلومات ورغباتهم في المساهمة فيها؟

 
ن      " إنترناشيونال داتا"وذآر أن زيادة عائد مجموعة   تراوح بي عن طريق اإلنترنت ت

ام    .  سنويا بالواليات المتحدة%  35إلى   %  30 ذه      2010ويتوقع بحلول ع د ه  أن تزي
 .من اإليرادات سيأتي عن طريق اإلنترنت% 50النسبة بحيث أن 

 
دة        :  "هناك مثل صيني قديم يقول:  "ومن ثم يوثق ثقافة التغيير قائالً    ًا في مجال               ".  أن التغيير يخلق التهديدات ولكنه أيضا يفتح أبوابًا لفرص جدي دة خمسين عام ي لم ففي عمل

 ".فحظا طيبا في التعامل مع التهديد لتصنعوا منه فرصة عظيمة لكم. النشر، ال أظن أبدًا أننا قد شهدنا زمنا أآثر إثارة من الذي نعيشه اآلن
 

ائط، وأدار                                ددة الوس ة المتع ى البيئ شر إل ة من مجال الن ال المعلومات التجاري وز   "وفي الجلسة التالية، نوقش موضوع انتق رئيس اإلعالم التجاري األمريكي        "  جوردن هي
ABM)  ( نائب رئيس ورئيس  سي سي أي دي "  لي ينج"ورئيس مجلس إدارته بالواليات المتحدة األمريكية الفريق الذي تضمن)CCID(إيروين ريش، رئيس   " بالصين؛ و

ا؛ و   )GmbH & Co. KG(، وشرآة آي جي      "جمب اتش"  "جنتنر فيرالج "،)Alfons W(ألفونس دابليو "مجلس إدارة شرآة   ا   " بألماني ذي    "  براديب جوبت دير التنفي الم
 . بالهند)CyberMedia ("سايبر ميديا"والناشر لدى شرآة 

 
 . وآيف شملت نماذج عمله حاليا الطباعة بشكل ملموس وعن طريق اإلنترنت )ABM( اإلعالم التجاري األمريكي عن نجاح) Hughes "(هيوجز"تحدث 

 
سبة           2006، وفي "، آان نصف العائد يأتي من المجالت المطبوعة2000عام :   "وقال ل المجالت المطبوعة ن ، أصبحت أآثر اإليرادات تأتي المطبوعات الورقية، بحيث تمث
ي            .  من العائد الذي يأتي من استخدام المشترآين في المجلة عبر اإلنترنت  %  14و تمثل المجالت الرقمية حاليًا حوالي % 36 سبة حوال ادة بن ام زي ام    %  35نحن إذن أم من ع

 ".2006 إلى 2000
 

ة  B2Bوأضاف أنه على الرغم من هذا التغيير في العائد، فإن المجالت ال تزال جزءًا في غاية األهمية من صناعة مشاريع     ة            .  " التجاري دمها تظل غني تي نق إن المعلومات ال
ة                 .  آما آانت دائمًا من قبل، ولكن طريقة نشر هذه المعلومات تغيرت آلياً   شر العالم ق توسعات لن وم بخل تي تق آانت المجالت هي التي تبني العالمات التجارية وآانت هي ال

ك               .  واليوم، من الممكن أن تنطلق عالمة تجارية من خالل إنشاء موقع أو من خالل حدث.   التجارية سيكون ذل ة، ف عندما تدمج عملك عن طريق اإلنترنيت مع الطباعة الورقي
 ." التجاريةB2Bمثاليا، وعندما تضيف مجلة إلى ذلك، يعد ذلك منافسة قاضية في مشاريع 

 
الي جاءت توصيته تنصح بضرورة                                          "  رايتش"أما   ف، وبالت اه عشوائية وسط ضباب آثي ار مي شون في غم أن الناشرين يعي ازا يصور آ ق    "فقد استعمل مج ير الدقي التفك

 ".بمبدأ  النظام% 100والمتوازن واإليمان بنسبة 
 

ارات عن آثب           .  أنت بحاجة إلى االختبار واالستثمار:   " وقال ذه االختب اليف ه ى مشارف      .  أنت الستطيع أن تستغني عن اختبار المستقبل ولكن عليك دائمًا تراقب تك فنحن عل
 ".فاجلس وقم برسم مخطط أولي، وامسك بيدك ممحاة ألنك ستحتاج إليها دائمًا من أجل التكيف مع التغيير باستمرار. المستقبل

 
سوق        : "انقسم المؤتمر إلى أربع جلسات متزامنة بعد الظهر؛ فتمحورت الجلسات حول   صين :  المجالت العاملة في تطوير ال سوق            "؛ و "  ال ر ال ى تطوي ة عل : المجالت القائم

 ". أجهزة متحرآة: مخططات رقمية جديدة للمجالت"؛ و " توسيع منافذ البيع للمجالت وزيادة آفاءة التوزيع"، "غرب أوروبا وروسيا
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