عرب نيوز ومعهد مبادرة مستقبل االستثمار لتسليط الضوء على سبل تعزيز صناعة اإلعالم اإلقليمية
·

يهدف هذا التعاون إلى إنتاج البحوث وحلقات النقاش وتقارير حكومية على مستوى الصناعة

شرح الصورة :رئيس تحرير صحيفة "عرب نيوز" فيصل ج .عباس (إلى اليسار) والرئيس التنفيذي لمعهد مبادرة مستقبل االستثمار ريتشارد أتياس.

 20أبريل 2021
لرياض :أعلنت صحيفة "عرب نيوز" ،الصحيفة اليومية الرائدة باللغة اإلنجليزية في الشرق األوسط ،عن اتفاق تعاون مع معهد مبادرة مست
قبل االستثمار،ومقره العاصمة السعودية الرياض ،وذلك بهدف تسليط الضوء على مستقبل صناعة اإلعالم في المنطقة.
وسيتعاون الطرفان في إطار هذه االتفاقية ،التي تعلن اليوم تزامنا مع الذكرى السادسة واألربعين إلنشاء الصحيفة ،على امتداد عام كامل في
إنتاج سلسلةمن حلقات نقاش يديرها خبراء ،وإصدار دراسات وتقارير وتوصيات حول كيفية صمود هذا القطاع في مواجهة تحديات التحول
الرقمي ،وكيف يمكنه أن ينتجنماذج مستدامة للمستقبل.
ومن جهته شدد فيصل عباس ،رئيس تحرير صحيفة "عرب نيوز" على أن وسائل اإلعالم التقليدية تأثرت خالل العقدين الماضيين تأثراً كبير
اً بالتطور السريعللتكنولوجيا .وأدى بروز عمالقة التكنولوجيا ومنصات التواصل االجتماعي إلى إيجاد بيئة تنافسية غير متكافئة ،مما حد من
قدرة العديد من وسائل اإلعالمالتقليدية على الحصول على نموذج نمو مستدام ،سواء أكان ذلك من خالل اإلعالنات أو نماذج االشتراك.
وأضاف:
ً
ً
"في حين أنه كان للتكنولوجيا تأثيرا إيجابيا على العديد من الشركات الجديدة ومنشئي المحتوى الفردي/المؤثرين؛ غير أن ذلك ترك المؤسسا
ت اإلعالميةالراسخة والموثوقة غير قادرة على تحمل تكاليف العملية المكلفة إلنتاج األخبار ذات المصداقية وتحريرها ونشرها .كما سهلت
على الكيانات األخرى االستفادةبشكل غير قانوني من حقوق نسخ هذه المنظمات ،والتعدي عليها".
وفي إطار الشراكة بين "عرب نيوز" ومعهد مبادرة مستقبل االستثمار ،ستتم مناقشة بشكل معمق التأثير األكبر للتكنولوجيا على النماذج االق
تصادية للشركاتاإلعالمية .كما ستغطي مواضيع مثل التأثير السلبي لمنصات التواصل االجتماعي على قضايا مثل انتشار األخبار المزيفة ،و
زيادة خطاب الكراهية وفقدانالخصوصية الشخصية.
من جهته ،أفاد ريتشارد أتياس ،الرئيس التنفيذي لمعهد مبادرة مستقبل االستثمار أنه "وكجزء من التزام معهد مبادرة مستقبل االستثمار بتمكي
ن ألمع األفكارفي العالم من أن تحقق االستدامة وتوسع نطاقها ،يسعدنا أن ندخل في هذه الشراكة مع صحيفة عرب نيوز لسبر أغوار صناعة
اإلعالم وإيجاد حلول لمساعدةهذا القطاع على التطور وحل قضايا التحول الرقمي".
"من هنا ،فإننا ندعو جميع الجهات الفاعلة الرئيسية ،من وسائل إعالم تقليدية وشركات تكنولوجيا ومنصات وسائل التواصل االجتماعي ووكا
الت اإلعالنوالمسؤولين الحكوميين ،إلى المشاركة في المناقشات وفقا ً لجدول األعمال الذي سيستمر لمدة عام والذي ستتم إماطة اللثام عنه قر

يباً .ومن خالل إشراك أصحابالمصلحة المعنيين ،ملؤنا ثقة أنه بوسع معهدنا ،يداً بيد مع "عرب نيوز" ،أن يساعد في تقريب وجهات النظر و
تحديد القضايا الدقيقة على أمل التوصل إلى حلولمبتكرة لها جميعاً".
وستكون أول المخرجات التي ستتمخض عن هذا التعاون هو تقرير صادر عن وحدة البحوث والدراسات التابعة لصحيفة عرب نيوز والتي
تتخذ من لندن مقراًلها .وسيتناول التقرير ،الذي سيُنشر في مايو تحت عنوان "أسطورة التحول الرقمي" ،تفاصيل المشاكل التقنية التي تواجه
صناعة اإلعالم من منظور تجاريوما هو تأثيرها على مختلف المستويات واألصعدة.
يمكن االطالع على التقرير فور جهوزه على موقعي "عرب نيوز" ومعهد مبادرة مستقبل اإلستثمار اإللكترونيين ،على أن ُتعقد حلقة نقاش
بعد إصداره لتسليطالضوء على النتائج التي تم التوصل إليها.
 ----انتهى ------نبذة عن "عرب نيوز"
تأسست "عرب نيوز" في الرياض عام  ،1975وهي صحيفة يومية رائدة باللغة اإلنجليزية في الشرق األوسط .وكانت صحيفة "عرب نيوز
" التي هي جزء من قوةالنشر اإلقليمية ،المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق ،مصدراً موثوقا ً لألخبار في المملكة العربية السعودية على
مدى أربعة عقود من الزمن ،ولديها مراكزإقليمية في لندن ودبي وإسالم أباد وطوكيو .شهدت الصحيفة منذ عام  2016استراتيجية تحول ر
قمي ساهمت في تعزيز وجودها على شبكة اإلنترنت بشكلكبير وإطالق ثالث طبعات رقمية إضافية ،وهي عرب نيوز باكستان وعرب نيوز
اليابان وعرب نيوز بالفرنسي.
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نبذة عن معهد مبادرة مستقبل االستثمار
ينتمي معهد مبادرة مستقبل االستثمار ،وهي مؤسسة عالمية ،إلى جيل جديد من المؤسسات غير الربحية التي تركز على رعاية تبني األفكار
القابلة للتطبيق فيالعالم لكي تتحول إلى واقع وتنشر على نطاق واسع .وسوف يكون معهد مبادرة مستقبل االستثمار هي الجهة الراعية للحوار
ات العالمية المتعلقة بأكثر القضايااالجتماعية إلحاحاً ،وإيقاد الشعلة التي تقود إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وحشد جهود القيادات الفكرية عبر ا
لحدود ،ودعم التعاون وتخصيص الموارد بما يؤديإلى تلبية االحتياجات العملية على المديين القصير و الطويل ،مع إيجاد منصات بعيدة المد
ى تتمتع بالقدرة على إدخال تعديل كبير على شكل مستقبل مجتمعنا.
https://www.fii-institute.org/en/home
يرجى النقر على الرابط أعاله لالطالع على المزيد من المعلومات حول معهد مبادرة مستقبل االستثمار.
يمكن متابعة معهد مبادرة مستقبل االستثمار على موقعي لينكد إن وتويتر (@ )FIIKSAلمواكبة أحدث أخبارنا.
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