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اء إطالق       وم الثالث م ي دمات  (ت مجموعة الخ
ة دة           )اإلعالمي ضة جدي رآة قاب ى ش ، وه

ن          ة،  م دمات اإلعالمي ي الخ صة ف متخص
مقرها في مدينة دبي لإلعالم، بهدف وضع           
صناعة           ضمون ال دة لم ة جدي ات فارق عالم
ا اختطه                ة من خالل م اإلعالمية في المنطق
ة             ى تفوق الخدم وم عل لنفسها من معايير تق

 . وتلبيتها الحتياجات العمالء

ا     –وتنوي المجموعة، والتي تضم مؤسستان قائمتان        ادي  وهم ن
صحافة، وشرآة      ي لل وين”دب ة “  جي ات العام ى آشف    -للعالق إل

ا                  من خدماته ك ض دة وذل شرآات الجدي ن ال دد م ن ع اب ع النق
  .اإلعالمية المتنوعة في المستقبل القريب

ري،               نى الم سيدة م سان ال ى ل ا ورد عل ذي   وآم رئيس التنفي ال
ة     :   " لمجموعة الخدمات اإلعالمي

إننا نتطلع لرفع معايير الكفاءة في      
ذه         الخدمات اإلعالمية من خالل ه
ة     دة المتكامل ة الجدي . المجموع

ن        د م ة بالعدي ع المجموع وتتمت
ن            روة م ضمن ث تي تت ا ال المزاي
ح         سجل الناج برة وال الخ

ا       ضاء فيه سات األع  "للمؤس
ة          أن المجموع رى ب ت الم وقال
ادة           ي زي سهم ف وف ت دة س الجدي

تعزيز ودعم صورة ومكانة اإلمارات العربية المتحدة آمرآز رائد    
ز                 ر متمي ز سمعة دبي آمق ة وتعزي في صناعة الخدمات اإلعالمي

راز األول          ن الط ي م ل اإلعالم ضل        .  للعم ا ألف الل تبنيه ن خ فم
ات           وائم المتطلب ا ي ة بم ايير العالمي ة والمع ات الدولي الممارس
صر              ى ع ا إل دة طريقه ة الجدي ذ المجموع ة، سوف تتخ اإلقليمي

 . جديد من الجودة الخدماتية

 إطالق شرآة إماراتية قابضة جديدة للخدمات اإلعالمية
 

سيعكف المنتدى العالمي    
للمسؤولية االجتماعية        

/ سبتمبر 24والبيئية في   
، بالتعاون    2007أيلول    

مع المنتدى العالمي                
لرؤساء التحرير، على        
اختيار أفضل ثالثة                   
مقاالت تتعلق باحترام           
المجال االجتماعي                  

 .والبيئي عبر العالم
 

ويتكون فريق التحكيم من ممثلين عن المنتدى           
العالمي للمسؤولية االجتماعية والبيئية                          
والمنتدى العالمي لرؤساء التحرير، سيمنحون         

 :ثالث فئات من الجوائز
 

تمنح لكل المقاالت      "  لغير المختصين  "جائزة   
المتعلقة بالمسؤولية في مجال االجتماعي                     
والبيئي، وجائزة ألفضل مقال يتطرق لصحافة           
البلدان النامية، ثم أخرى لتغطية موضوع معين        
. يحدده سنويا المنتدى العالمي لرؤساء التحرير      

التنوع وتساوي  "ويخص موضوع هذه السنة        
 ."الفرص

 

للمشارآة، يجب تقديم المقاالت ذات الصلة التي        
/ يوليو   31و   آب/ أغسطس   1نشرت ما بين          

 آب/ أغسطس     25، وذلك قبل                 2007تموز
آل المعلومات متوفرة على موقع                  .  2007

االنترنيت للمنتدى العالمي للمسؤولية                              
 .االجتماعية والبيئية

 

سيتم إخطار الفائزين بشكل فردي بعد إعالن                
أيلول وسيدعى الفائزون لزيارة                /سبتمبر24

مدتها خمسة أيام إلى فرنسا وسيحصلون على           
على الفائزين بعدها أن           .   يورو   1000مبلغ    

يحضروا االجتماع الدولي للتنوع وتساوي                   
تشرين / أآتوبر 25-23الفرص الذي سيعقد في       

  .2007األول 
 

 :للمزيد من المعلومات، اتصلوا بالعنوان التالي                         
org.lille-worldforum@contact  

 )المنتدى العالمي لرؤساء التحرير: المصدر(
 

 شبكة الصحافة العربية: المصدر

 

الجائزة العالمية للصحافة المسئولة اجتماعيا 

  النشرة األسبوعية لجمعية الناشرين
  في الشرق األوسط



 

ة             1999ومنذ بداية أعماله في عام   ة واإلقليمي ة المحلي ، آان نادي دبي للصحافة يلعب دورًا رائدًا وفعاال للخدمات اإلعالمي
ة والقطاع                             .  والدولية شرآاء االستراتيجيين في الحكوم دد من ال ة لع ير الخدمات اإلعالمي اعًال في توف وأيضا لعب دورا ف
 . الخاص

وبعد سبع سنوات من العمل، آشفت تقديرات نادي دبي للصحافة لمتطلبات السوق اإلعالمي عن الحاجة الملحة لخدمات                       
 .للعالقات العامة“ جيوين”أآثر تخصصًا من خالل مؤسسة إماراتية منفصلة، وهو ما أدى إلى إطالق شرآة 

ة وإخالص عمالءه              2006وقد نجحت الشرآة التي جرى افتتاحها في عام     ع بثق ففي  .   في بناء سمعة متميزة آشريك يتمت
يزة من العمالء والمؤسسات، شاملة شرآة دبي القابضة وشرآة                               ة متم اء قائم أقل من عام واحد، نجحت الشرآة في بن

ة              "   دو" االتصاالت الجديدة    ة والدولي ة واإلقليمي شرآات المحلي برى ال د   .  في اإلمارات، وغيرها من آ وين "وتع ًا  "  جي حالي
شرآة       دة في              Burson-Marstellerالوآيل الحصري الوحيد في الشرق األوسط ل ة الرائ شرآات العالمي ، وهى إحدى ال

 .مجال العالقات العامة

وقد أضافت السيدة المري قائلة أنه من خالل الفهم الواسع آلليات السوق وتحدياته والفرص التي         
ستطيع                   ة، ت ة اإلقليمي صادية واالجتماعي ية واالقت الظروف السياس ق ب ام المتعم ا واإللم يطرحه
ول                  ديم أفضل الحل تي تصب نحو تق يزة ال ة المتم دمات اإلعالمي ة من الخ ديم طائف المجموعة تق

وسوف تقدم مجموعة الخدمات اإلعالمية مجموعة من خدمات الدعم الرفيعة   . اإلعالمية لشرآائها 
المستوى بما تتبناه من معايير التفوق والتكامل والسرعة واإلخالص واالبتكار والموهبة التي تقع       

 . في صلب أهدافها المؤسساتية

ًال             ويضم فريق العمل مواطنين من اإلمارات، والذين يمثلون بما لديهم من فهم عميق للمشهد المحلي واإلقليمي جزءًا مكم
ه صناعة                      ".  للفريق، مما يضيف قيمة آبيرة إلى المجموعة         دة في وقت شهدت خالل ذه المجموعة الجدي أتي إطالق ه وي

ذي أصدره     "2011-2007نظرة على اإلعالم العربي     "وقد أظهر تقرير .  اإلعالم اإلقليمي معدالت نمو هائلة ومطردة      ، وال
رز   (نادي دبي للصحافة بالتعاون مع    ديم الخدمات                  )برايس ووترهاوس آوب دة في تق ة الرائ شرآات الدولي ، وهى إحدى ال

، أي  2006 مليار دوالر في عام         1.3اإلعالمية االحترافية، أنه من المتوقع أن تتجاوز عائدات اإلعالنات في العالم العربي        
  .2005عن عام % 17بزيادة قدرها 

آما تظهر تقديرات أخرى من       .  2011 مليار دوالر بحلول عام  2.7ومن المتوقع أن تتضاعف عائدات اإلعالنات لتصل إلى        
 .العاملين في الصناعة أن أعداد محطات التليفزيون واإلذاعة قد زادت إلى أآثر من ضعفها في العامين األخيرين

ا                  ل          .  وتتمتع مجموعة الخدمات اإلعالمية بحضور إقليمي واسع من خالل شبكة مقاره د أقامت بالفع وآانت المجموعة ق
ة للمجموعة                  شرآات التابع ة من             .  عددًا من عالقات الشراآة اإلستراتيجية من خالل ال ًا قاعدة قوي دى المجموعة حالي ول

شرآات الخاصة                برى ال ة وآ ة،        (العمالء تضم أآثر من خمسين شريكا من المؤسسات الحكومي اء اإلماراتي ة األبن عن وآال
 ").وام"

 UAEINTERACT: المصدر

 )MEPA(جمعية الناشرين في الشرق األوسط 
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