
 

 النشرة الشهرية
 جمعية الناشرين في الشرق األوسط

و   1 ي و ن 2  ي 0 0 7 م     د ا ر   ر ق 1ا إل ص م    —5 د د   ر ق ع 1ا ل 5 

 موجز عن أحد أعضاء الجمعية 

 : المقدمة
 

سز    " بدأت   ديا سيرفي ة        )  Creative Media Services FZ-LLC"  (آرييتف مي شاطها بإصدار مجل ة ن مزاول
ة       .    2003أآتوبر/  في  تشرين األول   "  LATESTاليتيست  "  ا فريق      وتعد المؤسسة دار نشر متكامل يعمل به

 .من موظفين ذوي مهارة وخبرة
 

 :الفكرة
 

ة                   "  LATESTاليتيست  " تتوجه مجلة    واع العالمات التجاري ى أن م عل ة إلطالعه ة لألناق إلى فئة القراء المدرآ
ابين                .  وآيفية تأثيرها في أنماط حياتهم   ارهم م تراوح أعم ذين ت راء ال ة من الق -  20تستهدف المجلة فئات متباين

ة                    50 ة العالمي ات التجاري د من منتجات المارآ ة عن طرح الجدي ة واإلقليمي ار الدولي ،  بحيث تغطي آخر األخب
شرق األوسط          ة     .   المعروفة في أسواق ال ستعرض مجل ة          "   اليتست " ت اء الرفيع صاميم األزي  Haute" أحدث ت

Couture"                     ات ال والمارآ ة وصور عن الجم ة الفخم اخرة، واألجهزة اإللكتروني ، والمجوهرات والساعات الف
واع      .   الخاصة بالعناية بالبشرة   وتشكل آل هذه األقسام األبواب الرئيسية للمجلة حيث تسلط األضواء على بروز أن

ة   و.  جديدة في السوق للفئات المذآورة أعاله، وذلك آل شهر     تعرض صفحات األخبار أحداث أو احتفاالت اجتماعي
 .هامة أجريت لتغطية تلك اإلصدارات

 
ذآورة                 ات المنتجات الم ترصد المقاالت التي ننشرها والمقابالت الشخصية التي نجريها التشكيالت الموسمية لفئ
سويق أو مصممين                       ديري الت امين،  وم دراء الع آنفًا؛ فنجري مقابالت شخصية مع الرؤساء التنفيذيين، ومع الم
م                       ق بعالماته ة تتعل ة أو فني دة تاريخي ات مفي وان، أو أي معلوم صاميم، واألل ات الت ول اتجاه دث ح انين للتح فن

 . التجارية التي ستكون ضمن المعلومات المفيدة التي نطرحها لقراء مجلتنا
 

اح، فاتحة مجاال أوسع في                          دة، وأحداث االفتت ونحن نعمل أيضا على توسيع نطاق المجلة لتغطية إصدارات جدي
تي ستكون        .  إطار قطاع الضيافة والسفر  سُتعرض خدمات مثيرة جديدة في إطار تلك الشرائح ضمن المعلومات ال
 . ذات فائدة آبيرة لقراء مجلتنا

 

 :جاذبية القراءة
 

ة، سعيا وراء               إننا في الوقت الراهن بأمس الحاجة إلى مجلة متخصصة تقدم أحدث األخبار والمعلومات الترفيهي
ة  اة الرفاهي ة  .  حي ست  "مجل ة   "   LATESTليتي ة،        هي المجل ساخنة والراهن م الموضوعات ال تي تمس أه ال

  .وغالبا ما تكون سباقة في تغطية آل ما هو جديد في السوق
 



 

ة    ارة                )  LATEST"  (ليتست"مجل الم التج ار ع ى أحدث أخب ضوء عل سلط ال ة ت ة المناسبات االجتماعي هي مجل
 . والتسلية، مع ترآيز خاص على شخصيات تلك األحداث

 
ة         )  LATEST"  (ليتست" تقوم مجلة    ثر جاذبي ى    بتبليغ رسالة المعلن بعرض شامل للمنتج بشكل مرئي أآ مع أعل

 .مستويات العرض للمنتج
 
دول                   )    LATEST" (ليتست"مجلة   ة المتحدة، وال ارات العربي ة في اإلم ة اإلنجليزي هي مجلة تستهدف قّراء اللغ

 .الكويت، وقطر، والبحرين، المملكة العربية السعودية، وعمان –العربية المجاورة 
 

 .عصريةبأعلى جودة اإلنتاج، وبشكل وجاذبية  ) LATEST" (ليتست"تصدر مجلة 
 

 :المواضيع
 

تي تضمن معلومات                    ) LATEST" (ليتست"مجلة   االت ال ابالت الشخصية الخاصة والمق هي مجلة زاخرة بالمق
 . مفيدة حول أآبر العالمات التجارية المحلية شديدة المنافسة، وأنماط أساليب الحياة اإلقليمية والدولية

 
 :موضوعات إضافية

 
 .األزياء واإلآسسوارات •
 .مستحضرات التجميل والعطور •
 .ملحقات زينة أنيقة وبضائع رفيعة المستوى للمستهلك النهائي •
 .ساعات اليد والمجوهرات •
 .الفنون والثقافة •
 .الخدمات والضيافة •
 .تغطية أسواق الكماليات على مستوى الدول •
 .قطاع السيارات •

 
 

 "LATEST ليتيست"توزيع مجلة 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

 9.500 المملكة العربية السعودية
 7.500 اإلمارات العربية المتحدة

 2.500 الكويت
 1.000 قطر
 1.000 عمان
 1.000 البحرين

 4.300 البريد المباشر و توزيعات إضافية
 26.800 المجموع شاملة للمملكة العربية السعودية



 

 طباعة صحيفتين بريطانيتين في اإلمارات العربية المتحدة
 

ن       :   دبي ي ت ف سيتم نشر النسخ الدولية من آبريات الصحف العالمية للصحي
ز     "  م اي ز    "  و  ) The Times( ذا ت م اي دي ت  The Sunday"   ( ذا صان

Times( في الشرق األوسط ابتداًء من يوم االثنين )2007 مايو 21.( 
 

ة                     ف يعد هذا التوجه هو الثاني من نوعه في طباعة نسخ دولية من صحي
ة               يومية باللغة اإلنجليزية والتي يتم توزيعها على نطاق واسع في المنطق

 . بشكل يومي وبإصدار يومي
 

ة              ف مز            " وتجري حاليا طباعة نسخ لصحي اي ال ت انشي ن اي  The"   ( ذا ف
Financial Times (في دبي. 

 
ن                     ي ت ف ي مز   " ولقد تم الحصول على الترخيص بشأن الصح اي  Theذوت

Times     "ز          "   و م اي داي ت ان ي   "   The Sunday Times  ذو ص ف
خذ    ) SAB Media( " صاب اإلعالمية   " مجموعة  المنطقة من    ت  ، التي ت

 .المملكة العربية السعودية مقرا لها
 

ع       أيام في األسبوع، وستتوفر للجمهور من خالل         7وسوف تصدر الصحيفة     ي ب ذ ال ة أو عن طريق                 مناف جزئ ت ال  ب
 . االشتراك

 

 .يتم تحرير الطبعات لدولية في لندن ثم طباعة نسخها في اإلمارات العربية المتحدة
 

منذ )   : " The Times( ، وهو محرر بجريدة   " روبرت ثومسون " ويقول  
دة                        1798عام   ه جري ي ذي نشرت ف خ ال اري ت ) The Times( ، وهو ال

ر                اري ق م ت دي تقريرًا عن دخول نابليون لمصر، استثمرنا آثيرا من أجل تق
ي الصحف في                   عن المنطقة، ولدينا اآلن واحدة من أآبر شبكات مراسل

دا         وتعد طباعة النسخ في دبي       .   الشرق األوسط  ة ج ام حن     خطوة ه ، ون
ة                     ي ة و مسل ي ف ي نتطلع إلى أن نقدم أخبار، وتعليقات، وتحاليل ذآية وتثق

 ".من القراء الجدد في المنطقةللعديد 
 

دة             7وسوف تصدر النسخة الدولية      جري  64 أيام في األسبوع، وتضم ال
دة        96صفحة، مع ملحق  يوم السبت مكون من          جري    " صفحة وملحق ل

 . صفحة98من ) The Sunday Times ("ذو صنداى تايمز
 

م                              ة دراه ع سب ـ حدة بـ ت م ة ال ي رب ع ارات ال سيقدر سعر التجزئة في اإلم
ة و      ي دة           15للنسخة اليوم جري م ل ، مع    ) The Sunday Times(  دره

 .أسعار مقارنة في جميع أنحاء المنطقة
 

خدمات                     .   “  القابضةصاب” هي إحدى شرآات شرآة )   SAB Media(   مجموعة م ال دي ق ة في ت تتخصص الشرآ
 . اإلعالمية وخدمات التسويق للشرآات، والتي تشمل النشر

   
 

 غلف نيوز: المصدر
 

 :               أخبار



 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : والمستحدث منهانشطةألا
 

 الحاسوبي في طباعة الصحف "  PDFبي دي إف "استخدام برنامج 
(Utilization du PDF en pré-presse) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
2007  يونيو 5 و 4: التاريخ   

فرنسا —باريس: الموقع   
الفرنسية: اللغة   

 
 2007مبيعات اإلعالنات لعام 

 الحلقة الدراسية الثالثة حول مبيعات اإلعالنات
 مبيعات ناجحة من خالل بحوث قوية

 
2007 يونيو 14: ابتداء من   

   2007 يونيو 15: إلى
جمهورية التشيك—براغ: الموقع   

 



 

 :       بحث
 اشتراك القراء في إعالن المجالت ألنها ذات سيطرة

 
راء أن يتطوعوا                                      ان الق ه بإمك ني أن ة، يع م في مسألة عروضهم اإلعالني ى التحك راء  عل درة الق ا، وق إن استهداف المجلة لجماهيره

 .بإشراك أنفسهم  في اإلعالنات طالما رغبوا في ذلك
 

ة           شر                 لآان هذا أحد األبحاث التي أجريت عن المجالت من دراسة أمريكي شرته دار ن ذي ن ون، وال ل من المجالت والتليفزي دي  "ك آون
 ".سكوت ماآدونالد"آان المشروع يجرى في ظل قيادة دآتور ". ناست

 
 

 :نتائج البحث
 

وم         .   وذلك بتزويد القارئ بنوع من الشعور بالمؤانسةاالسترخاءتساعد المجالت الناس     ة إذ يق لقد صار صوت القارئ هو صوت المجل
 .وفي الواقع، فإن القارئ يقرض صوته للمجلة. القارئ بعرض نفسه في مضمون المجلة

 
ة شرود ذهن                        .  تتيح المجالت للقراء الشعور بأنه ذووا سيطرة على تجربتهم         ه صخب أوفي حال شكل في دًال من اإلعالن ب الي، ب وبالت

ا                     )آما هو الحال مع التليفزيون   ( القارئ   ات، وهي دعوة يقبلونه الم اإلعالن دعوهم لالنخراط في ع ، يشعر القراء أن إعالنات المجلة ت
إنهم             .  برضا ألنهم يبقون على شعورهم بمعنى السيطرة   وع، ف د اإلعالن المطب سهم في      "  يتطوعون "عندما يتوقف القراء عن زج أنف ب
 . عالم اإلعالن طالما رغبوا في إدراآه واستيعابه

 
ا تناسبت                     شاهد آلم ا ُت ا م ات المجالت غالب إن إعالن ون، ف حيث أن إعالنات المجالت مستهدفة على نحو أآثر دقة من إعالنات التليفزي

 .   أي أن تكون لها صلة بما يتعلق بالقارئ أو بنظيره من أبناء جيله –بشكل أآثر مع المجالت التي تظهر فيها 
 

م            ة الخاصة به إن التفاعل   .  يكون المستهلكون مزيج أفكارهم الشخصية باستخدام بعض األفكار من اإلعالن، وبعض من إطار المرجعي
ات الناجحة     . بين األفكار الموجودة في اإلعالنات، واألفكار التي يملكها المستهلك مسبقا هي التي تضع إطارًا جديدًا لمرجعية  إن اإلعالن

ة           ستهلكين الروائي ات الم تغالل طاق ن اس ن م تي تتمك ذآريات              .  هي ال ي اإلعالن ب ودة ف صور الموج ط ال سهل رب ن ال ون م دما يك عن
ل     .  المستهلك أو خياله، سيبدع المستهلكين في إيجاد قصة قوية جدًا للعالمة التجارية  ويبدو أن أفضل اإلعالنات المطبوعة هي التي تمي

وبحل المستهلكين للغز باستكمال فراغات الصور اإلعالنية،    .  إلى أن تكون غير تعليمية ولكنها تترك جزءا من اللغز للقارئ لفك رموزه    
ى                      .  يصبح اإلعالن جزءًا من حياتهم    ه عل ة االستفادة من ج وآيفي ه تصور استخدام المنت وبمشارآة القارئ في هذا البناء، يكون بإمكان

اح               .   نحو أآثر سهولة   ة واالرتي زداد شعورهم بالثق ات، ي م الطريق        –عندما يسمع القراء أصواتهم وهم يتحدثون في اإلعالن سرا له مي
 .نحو الشراء

 
ة        –ال تقوم إعالنات المجالت بتعطيل وسائلها الخاصة، بل إنها غالبا ما تتم مقارنتها بالجسور والطرق  وى المجل التي تربط أجزاء محت

سيابية        .  تجربة االنتقال بين صفحات المجلة"  انسياب"التحريري، بحيث يصبح جزءًا من      ة االن فعندما يصير اإلعالن جزءا من التجرب
 .المريحة نفسها عند قراءة المجلة، ال يقوم القراء باالحتراس عندما يواجهون اإلعالنات

 
ثر تماسكًا من حيث األسلوب،                           ًا وأآ ثر ارتباط ات أآ ونظرًا للطريقة الجيدة التي تستهدف بها المجالت جماهيرها، فقد أصبحت اإلعالن

 . والموضوع مع المحتوى التحريري للمجلة
 

ة      ويتخذ  .  قد يتوقف القارئ عند إعالن، آما يمكن أيضا للقراء أن يتحرروا من أي إعالن في أي وقت، ويواصلوا رحلة تصفحهم للمجل
 . تنتهجه إعالنات المجلةالقراء موقف تعاوني مع الدعاية ألنهم يقدرون األسلوب المحترم الذي  

 
ة           دوء، والطمأنين ى االسترخاء، واله ح     .  يرمز القراء إلى إعالنات المجلة باللون األزرق؛ حيث يبعث هذا اللون عل ون األزرق الفات والل

 . هو لون التأمل، وآلما دآن اللون األزرق آلما أصبح لونا لألحالم
 
 

        )FIPP(اإلتحاد الدولي للصحافة الدورية : المصدر
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