
 عرب نیوز» بنسخة فرنسیة»
 رندة تقي الدین كبیرة لمراسلیها في باریس

 

 تعتزم «عرب نیوز»، الصحیفة الیومیة الرائدة باللغة اإلنجلیزیة في الشرق األوسط، إطالق
 نسخة رقمیة جدیدة، باللغة الفرنسیة. كما أعلنت الصحیفة، التي تتخذ من الریاض مقرًا لها،
 عن تعیین الصحافیة المخضرمة رندة تقي الدین، كبیرة مراسلین لها في العاصمة الفرنسیة،

 .باریس
 وسُتطلق النسخة الجدیدة في 14 یولیو (تموز)، بالتزامن مع الیوم الوطني الفرنسي.

 وسُتدشن النسخة الفرنسیة الرقمیة من قبل سفیر فرنسا لدى المملكة العربیة السعودیة،
 فرنسوا جوییت. وسیضم حفل االفتتاح، الذي سیعقد افتراضیًا، عددًا من المتحدثین العرب

 والفرنسیین البارزین، وذلك من خالل مؤتمر فیدیو على تطبیق «زوم» والبث المباشر على
 .««یوتیوب» وصفحات التواصل االجتماعي لصحیفة «عرب نیوز

 

 وستكون «عرب نیوز» بالفرنسیة النسخة الرقمیة الدولیة الثالثة للصحیفة السعودیة الرائدة
 التي تصدر باللغة اإلنجلیزیة. ویأتي ذلك بعد نجاح نسخة «عرب نیوز باكستان» التي

 ُأطلقت في فبرایر (شباط) 2018، و«عرب نیوز الیابان» التي ُأطلقت في أكتوبر (تشرین
 .األول) 2019

 وتعلیقًا على التدشین، قال فیصل عباس، رئیس تحریر صحیفة «عرب نیوز»: «یسعدنا
 إطالق النسخة الفرنسیة كجزء من استراتیجیتنا في التوسع الرقمي والدولي. هذا یعني أننا
 نستطیع أن ننقل محتوانا الممیز لفئة جدیدة من القراء، ولهذا األمر أهمیة كبیرة بالنسبة لنا
 نظرًا لمكانة فرنسا التاریخیة للمنطقة والعدد الكبیر من العرب الناطقین بالفرنسیة في شتى
 أنحاء العالم». وأضاف: «یسعدنا أیضًا أن نعلن عن تعیین رندة تقي الدین لمنصب كبیرة
 مراسلینا في باریس، وتتمتع بسنوات من الخبرة الصحفیة وفهم واسع للعالقات العربیة -

 الفرنسیة. وستدعمها مجموعة من المراسلین المؤهلین في باریس وغیرها من الدول العربیة
 .«واألفریقیة الناطقة بالفرنسیة

 عملت تقي الدین مراسلة ورئیسة مكتب في باریس لكثیر من المنشورات العربیة مثل
 «الحیاة» و«النهار» منذ عام 1974. وقد حصلت سابقًا على وسام جوقة الشرف الفرنسیة

 .تكریمًا لعملها، قلدها إیاه شخصیًا، الرئیس الفرنسي الراحل جاك شیراك



 من جانبها، علقت تقي الدین على تعیینها في المنصب بقولها: «یشرفني ویسعدني أن أكون
 جزءًا من (عرب نیوز) في باریس وبنسختها الفرنسیة الجدیدة. إنها مهمة صعبة ومثیرة بأن

 أسهم في تفسیٍر أفضل للشؤون العربیة من قبل الرأي العام الفرنسي وباالتجاه المعاكس
 .«أیضًا

 تصدر صحیفة «عرب نیوز» عن المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق، وهي الصحیفة
 الصادرة باللغة اإلنجلیزیة األكثر ریادًة في المملكة السعودیة والمنطقة منذ تأسیسها في

1975. 


