
حصــدت «البيان» ثالث جوائز عالمية في 
االبتكار ضمــن جوائز الجمعيــة العالمية 
«وان-إفــرا»، حيث  والناشــرين  للصحف 
حصلــت رســوم «البيان» فــي فئة أفضل 
الرســوم المعلوماتية «إنفوغرافيك» على 

الجوائز الذهبية والفضية والبرونزية.
واختارت لجنة تحكيم الجائزة مجموعة 
من الرســوم المعلوماتية حول اإلعالم في 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي، والتي 
تــم نشــرها ضمــن كتاب «بــث حي من 
اإلمارات: الكشــف عــن التاريخ اإلعالمي 
لدولة اإلمــارات العربية المتحدة»، وحاز 
عمٌل عن مشــهد اإلعالم في دول مجلس 
التعــاون الجائزة الذهبيــة، في حين حاز 
الفضيــة عمٌل عــن قطــاع التلفزيون في 
المنطقة، والبرونزيــة لعمٍل حول صناعة 
الراديــو فــي الخليج لفئة أفضل الرســوم 

المعلوماتية في آسيا.

وقــال ظاعــن شــاهين، مدير عــام قطاع 
النشــر في مؤسســة دبي لإلعالم ورئيس 

الفوز بالجوائز  تحرير «البيان»، بمناســبة 
العالميــة، إن االنفوغرافيك خارطة طريق 
نحــو صحافــة المســتقبل، وإن «البيان» 
تحــرص علــى أن يكــون لقرائهــا تجربة 
ممتعة وسلســة في اآلن ذاته، ينطلق فيها 
المحتوى مــن مختلف المنصــات، وذلك 
بدمــج وتوظيف أي ابتكار جديد مع عالم 
التقنيات الحديثة بطريقة مبتكرة تناسب 

القراء.
االســتثمار  أهميــة  شــاهين  وأكــد 
بالصحافة البصرية ألنها أســلوب ســردي 
يوصل المحتوى الغني بأسلوب فعال جداً، 
حيث تجــذب الصحافة البصرية الجمهور 
بشــكل فوري وتؤثر على مشــاعرهم، ما 
يجعــل األخبــار المقرونة بالصــور أكثر 
التصاقاً بذاكرة اإلنســان، وهذا التأثير له 
فائدة في التعريف بعالمة ما، وهو يدفع 
الناس للعودة بغاية الحصول على المزيد.
وأشــار مديــر عــام قطاع النشــر في 
مؤسســة دبــي لإلعــالم ورئيــس تحرير 
الصحافــة  بإمــكان  أن  إلــى  «البيــان»، 
البصريــة إذا تمت بإتقان أن تلفت انتباه 
القــارئ لفترة أطول  مقارنــة بالصحافة 
التقليديــة، وبالتالــي يكون لهــا دور في 
توجيه الجمهور نحو تفاصيل القصة، الفتاً 

إلــى أن المحتوى البصــري يدفع القارئ 
إلــى البحث في قلــب الخبــر أو القصة 

الخبرية، وليس فقط قراءة العناوين.
وأضــاف أن االنفوغرافيك  ليس مجرد 
تغييــر مفاجئ نحو اســتخدام المزيد من 
الصور والمؤثرات ضمن األخبار، موضحا 
أن عمل الصحفي البصري معقد نسبياً في 
الصحفيين  غرفة األخبار، مقارنة بزمالئه 

إذ إنه يقوم بترجمــة البيانات الخام إلى 
لغة بصرية مقتضبــة،  إضافة إلى اللجوء 
لألســلوب الطباعــي والفنــون الجميلــة 
والفراغات  واأللوان  التوضيحية  والرسوم 

لسرد القصص.
وأوضــح ظاعــن شــاهين  أنــه مــن 
الضــروري إلنجــاز اإلنفوغرافيك الناجح 
أن تكون متمكناً مــن الصورة والحقيقة 

والمعلومة لكل موضوع  ســيتم  العمل 
عليــه، إضافــة إلى فريق عمل يســتثمر 
الجهــد والوقــت فــي البحث الشــامل 
العربيــة  المراجــع  علــى  باالعتمــاد 
واإلنجليزية،  مشــيرا إلــى أن الزيارات 
الميدانيــة ومقابلــة الخبــراء ضروريــة 
إلكمــال المعلومات التي يتــم الحصول 
عليها من شــبكة اإلنترنــت أو المكاتب 

والمتاحف وأرشــيف الجهــات المعنية، 
وعندمــا تصبــح المعلومات شــاملة عن 
موضوع ما، عندها فقط سيكون باإلمكان 
تبســيط الموضوع إلى أساســياته، وبناء 
هيكليــة تمكــن الجمهور مــن فهم أي 

موضوع مهما كان تعقيده.
ومن جهته قال أحمد الحمادي، المدير 
التنفيذي اإلداري لقطاع النشر، إنه يشعر 
بالســعادة لهذا التقديــر الدولي ألعمال 
«البيــان» المميزة، موضحا أن الرســوم 
المعلوماتيــة لطالما كانت جزءاً أساســياً 
من تغطياتنــا اإلعالمية، وأنهــا الطريقة 
األســهل لنقل أي محتوى معقد بأسلوب 
جاذب ومفهوم، ومؤكداً  في الوقت ذاته 

مواصلة االستثمار بهذا المجال.
ومــن جانبه أوضح  لويس شــومبيتاز 
مدير الرســوم المعلوماتية في «البيان»، 
أن األعمــال الفائزة بكل الجوائز المتاحة 
فــي فئتها ضمــن هذا الحــدث العالمي 
هي جزء من مشــروع إعالمــي كبير تم 
العمــل عليه لمــدة عامين، مشــيرا إلى 
أن الرســوم المعلوماتيــة اهتمت بمنح 
الجمهــور العربــي والعالمــي نظرة عن 
كثــب حول صناعــٍة ال تحوز عــادة هذا 

النوع من التغطية.

الجديــر بالذكر أن هذه ليســت 
المرة األولى التــي تعترف فيها 
الجمعية اآلسيوية العريقة بتميز 
أعمال مدير الرسوم المعلوماتية 
فــي البيــان، لويس شــومبيتاز، 
وفريقه. وأسهم فريق العمل نحو 
والصحافة  المعلوماتية  الرســوم 
البصريــة، فــي حيــازة الصحف 
بالعديد  عالمياً  تقديــراً  العربية. 

من المنافسات الدولية.

اجتمعت نخبة رجاالت اإلعالم من مختلف 
أنحاء العالم في بانكوك األسبوع الفائت، 
ضمن حفــل توزيــع جوائــز «وان-إفرا» 
للصحافة في آســيا 2015. وفي النســخة 
الثالثة عشــرة من هذه المنافســة، وصل 
عدد المواد المســجلة إلى 595 مادة من 
آســيا والشرق األوســط، وجميعها تغطي 
حقــول الجودة فــي الطباعــة والتصميم 
والرسوم المعلوماتية والتصوير والمحتوى 
التحريــري وتســويق الصحــف وخدمــة 
المجتمــع. وخالل األشــهر الماضية، عمل 
27 عضواً في لجنة التحكيم من شــركات 
إعالميــة عالمية، انتشــروا فــي 17 دولة 
ليقيموا كامل المواد المتنافســة ويختاروا 

45 عمًال، هي الرابحة. وقد أعلنت أســماء 
 Publish Asia المواد الفائزة ضمن حفل
فــي 29 أبريــل 2015، ومن أكثر الصحف 
اآلســيوية التــي حــازت جوائــز، كانــت 
  South China Morning Post جريــدة
 Singapore Press من هونــغ كونــغ، و
 The Newمــن ســنغافورة، و Holding

Straits Times من ماليزيا.

ولقد احتضن الحفل الــذي افتتحه رئيس 
المعــارض  مكتــب  التايلنــدي،  الــوزراء 
والمؤتمــرات التايلنــدي، وتحــدث فــي 
الحفــل ماريو غارســيا مصمــم  المجالت 

والجرائد العالمي.
واحتفلت شــركات إعالمية من الشرق 

األوســط بهذا العــام المميز وتمكنت من 
حيــازة 10 جوائز، 7 منها نالتها شــركات 
في اإلمارات، مؤكــدة خاللها على أهمية 
الدولــة كمركــز إعالمي هام في الشــرق 
األوســط. وقد حــازت كل مــن «البيان» 
والمتحدة للطباعة والنشــر 3 جوائز، كما 
حازت شــركة النسر للطباعة جائزة أفضل 

إنفوغرافيك في جريدة.

إن هــذا التقدير في حفــل توزيع جوائز 
«وان-إفرا» للصحافة في آســيا 2015، ما 
هو إال احتفاء بصناعــة اإلعالم المزدهرة 
في دولــة اإلمارات، وتأكيــد على حرفية 
وابتــكار هذا القطاع المهــم في االقتصاد 

المحلي.
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قال ظاعن شــاهين مدير عام قطاع النشــر في مؤسسة دبي لإلعالم 
ورئيس تحرير «البيان»: إن هدف إنشــاء  مشروع مشهد اإلعالم في 
دول مجلس التعاون، ضمن  كتاب «بث حي من اإلمارات: الكشــف 
عــن التاريخ اإلعالمــي لدولة اإلمارات العربيــة المتحدة»، هو منح 
القراء نظرة غير مســبوقة عن مشــهد اإلعالم فــي المنطقة،  وأردنا 
أيضــاً أن نوضــح ما يدور خلــف الكواليس في العديــد من جوانب 
اإلنتاج اإلعالمي، واخترنا االســتوديو اإلذاعي لهذه الحالة. وتســتند 
األرقــام المذكــورة إلى آخــر اإلحصائيات في المجال، أما بالنســبة 
لإلنفوغرافيك، فقد زار فريق العمل زمالءنا في «دبي راديو» للتعرف 

على طريقة عملهم.

■ أحمد الحمادي ولويس شومبيتاز  خالل تسلم جوائز  «وان ـ إفرا»

■ ظاعن شاهين وأحمد الحمادي وعلي شهدور ولويس شومبيتاز وليز راموس برادو وجيرمان فرنانديز وليزا راينيش 

■ ماريو غارسيا

عدد جوائز «وان-إفرا» للصحافة 
في آسيا 2015 لشركات الشرق 

األوسط، حسب البلد:

اإلمارات
العربية المتحدة

عمان 

مصر



الميدالية الذهبية
نظرة على صحافة 
الخليج المطبوعة

الميدالية الفضية
نظرة على 

التلفزيون في 
الخليج

الميدالية البرونزية
االستديو اإلذاعي

ُأسس قسم الرسوم المعلوماتية في جريدة البيان العام 2007، ومنذ 
ذلك الوقت، تمكنت وحدة العمل هذه من إطالق محتوى حاز العديد 
من الجوائز على منصات متعددة. فإلى جانب الصحفي البصري لويس 

شومبيتاز، رئيس القسم، يضم الفريق الذي حاز هذه الجوائزكًال من: ليز 
راموس وجيرمان فرنانديز، المديران الفنيان المعروفان على الصعيد 

العالمي، وليزا راينيش، المحررة والكاتبة المسؤولة عن البحث وتطوير 
المحتوى. يهتم قسم الرسوم المعلوماتية بأوجه مختلفة للمحتوى، من 

التغطيات الصحفية واإلصدارات اإلضافية، إلى الرسوم التفاعلية ومقاطع 
الفيديو على شبكة اإلنترنت. ولقد بدأت جريدة البيان مؤخراً بنشر 

الكتب الكبيرة التي تنتجها وحدة العمل هذه، وهدفها تطوير محتوًى 
ثنائي اللغة لمختلف المنصات بغاية نشر المحتوى العربي للدخول في 

دبي ــ البيان مجال المنافسة العالمية.   

قسم الرسوم المعلوماتية
في جريدة البيان

جائزة منذ 2009

 SND جمعية
تصميم األخبار

 «وان-إفرا» 
الجمعية العالمية 

للصحف والناشرين

القمة العالمية 
للرسوم المعلوماتية 

Malofeij
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ُيعتبر قسم الرسوم المعلوماتية من أهم األقسام التي تعتمد على االبتكار في عملها، 
حيث عمدت البيان مؤخراً على نشر الكتب التي ينتجها قسم الرسوم المعلوماتية الذي 

ُأسس عام 2007، وهدفت الصحيفة بهذا التوجه تطوير محتوى ثنائي اللغة لمختلف 
المنصات بغاية نشر المحتوى العربي للدخول في مجال المنافسة العالمية.

وحصل القسم على جوائز عالمية في فترة وجيزة، مما يثبت ريادة البيان على مستوى 
الصحافة البصرية عربياً وعالمياً. ولقد تم تجهيز رسوم اإلنفوغرافيك الفائزة في جوائز 
الجمعية العالمية للصحف والناشرين «وان-إفرا» كجزء من مشروع كتاب حول صناعة 

اإلعالم في اإلمارات، واسم الكتاب «بث حي من اإلمارات: الكشف عن التاريخ اإلعالمي 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة».



قــال لويــس شــومبيتاز مديــر الرســوم 
المعلوماتيــة فــي «البيــان»، إن تجربــة 
«البيان» تحتفي فــي عالم طباعة الكتب 
المطبوعات،  لعالــم  المتجددة  بالقيمــة 
التصميم واإلظهار  متبنيًة أحدث تقنيات 
البصــري للبيانات، إلى جانــب المعايير 
العاليــة لإلنتــاج، مضيفــاً أن «البيان« ال 
تزال فــي خطواتنا األولى بهــذا المجال، 
وهو ما يدفعنا للســعي الدائم نحو إتقان 
وتحديــث أنموذجنــا الخــاص فــي منح 
الحيــاة لنتائج عمليات البحث التي نقوم 
بهــا من خالل أســلوب الســرد البصري، 
الــذي يتيح عرض محتــوى الطباعة على 
الرقمية  كالهواتــف  متعــددة،  منصــات 
ومختلــف  اللوحيــة،  والكمبيوتــرات 

التطبيقــات الرقمية. وأضاف شــومبيتاز  
إن فــي قلب هذه الحقبــة الرقمية التي 
نعيشــها، يبدو لنا االستثمار في مشاريع 
طباعة طويلة األمد، أشبه بأن نطلب من 
جوهانــس غوتنبرغ أن ينتــج لنا جريدة 
كاملة مســتخدماً أدوات الطباعة اليدوية 
التــي ابتكرهــا. ففــي زمــن غوتنبــرغ، 
اســتهلكت طباعة نسخة بســيطة الكثير 
مــن الجهد ضمن خــط إنتــاج هائل، إذ 
اســتغرقت العمليــة الكثير مــن التفكير 
والوقت قبل وضع هذه المعلومات على 

تلك الورقة القيمة. 
وأشــار شــومبيتاز   إلى أنه اســتثمر 
العديد من ســنوات حياته ليبني لنفســه 
ســمعة كمعمارّي معلومات، أي الشخص 
التصميم والصحافة  الذي يتضمن عملــه 
والتسويق أيضاً، ووصل إلى مجموعة من 

االستنتاجات وهي:

أذكر أنني شاهدت مقطع فيديو ترويجياً 
كان جــزءاً من حملــة إعالنية، وظهر فيه 
العب كرة القدم سيســك فابريغاس. كان 
آنذاك العب خّط وســٍط واعداً، واشــتهر 
بمهاراته فــي التمرير في وســط اللعبة. 
ويركلــون  يركضــون،  كانــوا  الالعبــون 
الكــرة ليركضوا من جديــد، إلى أن تصل 
الكرة إلى فابريغــاس، ومن ثم تنتقل بنا 
الكاميرا إلــى مركز إعالمي، حيث يجلس 
فابريغاس، متخيًال ســيناريوهات مختلفة 
للتمرير على شاشــة حائطية، وكأنه ضمن 
غرفــة تحكم. تفتــرض الصــورة أننا في 
عقل الالعب الذي يقــوم بتقييم مختلف 
االحتماالت؛ الخيــارات المتاحة والنواتج 
المتوقعــة، وفي اللحظة التــي يتخذ فيها 

القرار، يقوم بركل تمريرته الرائعة.
في هــذه األيام، تحيط بنا التكنولوجيا 

مــن كل مــكان، وتدفعنــا إلــى التواصل 
بعضنا مع بعض على مدار الســاعة بدفق 
مــن البيانــات، وتمنحنــا آراًء متعــددة 
علــى مختلــف األشــياء، والكثيــر أيضاً 
ضمــن ســياقات مختلفة، وعبــر العديد 
من فضــاءات حياتنــا. علينا أال نتناســى 
حقيقة أن ما نعيشه ليس إال رؤية جديدة 
للواقع، أبدع هندســتها أولئك األشخاص 
الذيــن يقومون بتصميم مختلف األدوات 

التي تحيط بنا.
ترتكز الرؤية الجديــدة على مجموعة 
مــن المفاهيــم الحديثــة، شــأن خبــرة 
والتصميم  المعلومات  وبنية  المســتخدم 
التفاعلي ونظرية خريطة اإلدراك وغيرها. 
وبكــون هــذه المفاهيم مســتخدمة في 
ســياق رقمي، ال بد أن نتساءل عن نتيجة 
تطبيق هذه المفاهيم على منتجات أكثر 

تقليدية. 
يتيــح لنــا هــذا التوجــه بنــاء تجربة 
غنيــة وممتعــة أيضاً، إذ يبقــى التصميم 

في واجهة تجاربنا الســابقة، وفي مقدمة 
إدراكنا إذا ما كان ظاهراً على شاشة ما، أو 
على قطعة ورق، فهو األداة التي تســمح 
لنــا التعامــل بأريحيــة مــع المعلومات. 
وعلــى المطبوعات أن تســتفيد من هذه 
المفاهيــم التي صنعت باألســاس للعالم 
الرقمي، وبهذه الطريقة ســنكون قادرين 
على إيجاد مساحة للمطبوعات في الرؤية 
الجديدة للواقع الذي تحكمه التكنولوجيا.

المعلومات هي واقــع متعدد األبعاد، 
فإذا طلبــت من مجموعة مــن الناس أن 
يقفوا صفاً واحداً، في البداية تبعاً لترتيب 
أســمائهم األبجدي، ثم بحســب بلدانهم، 
وإذا  أعمارهــم.  بحســب  ذلــك  وبعــد 
التقطت صوراً لكل خطوة، سيكون لديك 
ثالثة تراتيب مختلفة، بســياقات مختلفة 
تماماً. وهــذا ما يحصل في عالم البيانات 
أيضاً، لذا يجــب علينا أن نكون حريصين 
في الطريقة التي نرتب بها هذه البيانات 

ونقدمها من خاللها. 

وهــذا ما يجعــل التصميم مهمــاً جداً 
ضمن هذا التوجه، وقد عانت المطبوعات 
على مدى عقود مشــكلة تقديم البيانات، 
منذ نشــر ويليام باليفير خطه اإلحصائي 
البيانــي، عقب ثورة النهضة الصناعية في 

القرن الثامن عشر. 
من المعروف أن البيانات المقدمة من 
خالل المطبوعــات لن تكون محّدثة على 
مدار الساعة بالطريقة التي تتيحها أجهزة 
اإلعالم األخرى، إال أنها تمنحك وقفة أمام 
هذا الدفــق البياني، كي تكون قادراً على 
مراجعة ما هو أمامك بعين الناظر، وتزن 

الحقائق قبل أن تكّون رأيك المّطلع.

يكمــن مســتقبل الجرائــد في تطويــر منتجات 
مختلفــة يمكــن عرضها عبر منصــات متعددة، 
ولكــن ال فائدة وراء زيادة هــذه المنصات من 
دون التغيير، بغاية تحقيق انتشار أوسع وحسب. 
فــال تتــرك لنفســك المجــال كي تأخــذك تلك 
المشــاريع المبهرة بصريــاً والفقيرة بالمحتوى، 
والتــي يقدمها العديد مــن المطورين الرقميين 
دون أي استراتيجية واضحة لضمها إلى الصحيفة 
بحــد ذاتها. فالطريقة الوحيــدة التي يمكننا من 
خاللها أن نطور اإلعالم، هي من خالل المحتوى. 

علــى الرغم من أن االتجــاه الحالي هو االتجاه 
الرقمــي، إال إن الطباعــة ال تــزال مربحة: علينا 
نحــن مهنيــي عالم الطباعــة أن نتقبــل ارتفاع 
االهتمام بالعالم الرقمــي، ولكن في اآلن ذاته، 
علينا أن نــدرك أن عمل الجرائد في هذا الجزء 
مــن العالــم ال يــزال معتمداً بشــكل كبير على 

العالم الورقي.

أهميــة األرقام: أنا أصدق المقاييس وأؤمن بها، 
ألنهــا الوحيدة القــادرة على كشــف الجمهور 
الحقيقــي، وحصتي الحقيقية أيضاً في الســوق. 
فالمقاييــس هي معايير تقييم األداء التي نعتمد 

عليها لالستمرارية.

جّهــز فريقك بالتدريب: احــرص على أن تكون 
وفريقك على اطــالع دائم على أحدث منتجات 
عالم اإلعالم، واحرص أيًضا على مساعدة أعضاء 

الفريق الراغبين في تطوير مهاراتهم.

ال تنــَس: علــى الرغم مــن أن الكثيرين يجدون 
هذا التعليق رومانسياً فحسب، إال إنني ما زلت 
أؤمن بقوة المطبوعات في جذب جمهور جديد، 
والدليل على ذلــك هي أن هذه «األدوات» في 

متناول الجميع، وتصفحها سهل جداً.

يبــدأ النجاح مــن صياغة رؤيــة واضحة ومهمة 
مباشــرة للفريق، وبالتالي اجتذاب فريق العمل 
المميــز، واالحتفــاظ بــه، إلــى جانــب اإلدارة 

المجدية للموارد المتاحة.
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