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ملقابلة اللجنة املختصة الساعة 5 مساء

»السكنية« تطالب عددًا من املواطنني 
مبراجعة املؤسسة اليوم األربعاء

طالبت املؤسس����ة العامة للرعاية السكنية 
عددا من املواطني مبراجعتها في مقرها الكائن 
مبنطقة جنوب السرة في قاعة اجتماعات إدارة 
العالقات العامة واإلعالم بالدور األرضي اليوم 
األربعاء في متام الساعة اخلامسة مساء، وذلك 

ملقابلة اللجنة املختصة.
1 � ورثة/ علي عبداهلل جمعة

2 � انتصار عبد حسني حسن واالبن/ عبداهلل
3 � محمد باذر محمد الرشيدي

4 � محمد عبداهلل فهيد العجمي

5 � عبداهلل عبدالكرمي غلوم نصر اهلل
6 � يوس����ف أحمد كاظم محمد وحس����ني نصار 

رجاء العجمي
7 � بركات جمعة خمي����س عبداهلل وفواز فالح 

ادليان فراج علي
8 � عبداهلل خالد مهنا املطيري

9 � علي حجي علي رستم
10 � محمد فهد فني����س العجمي وخالد جمعان 

سالم الدوسري
11 � سعد مهدي دحيالن

ينطلق في دبي 20 و21 مايو حتت شعار »مستقبل اإلعالم يبدأ اليوم«

املري: منتدى اإلعالم العربي نافذة منوذجية لالطالع 
على جتارب العالم في التطوير والتحديث اإلعالمي

الالزمة  حتدي����د املقوم����ات 
لالرتقاء بصناعة اإلعالم في 
عاملن����ا العرب����ي، عبر حوار 
مستنير تشارك فيه صفوة 
الفك����ر والثقافة  أع����الم  من 
والقي����ادات اإلعالمي����ة في 
املنطقة والعالم، حيث نحاول 
من خالل هذا احلدث السنوي 
الذي أثب����ت جدارته كمحفل 
أول للقاء القائمني على اإلعالم 
واملعنيني به، تلمس الطريق 
نحو املستقبل والتعرف على 
الس����بل التي تكفل النهوض 
بالصناعة إلى املستوى الذي 
يرق����ى إلى طم����وح جمهور 

املتلقني ويلبي احتياجاتهم 
املعلوماتي����ة والتثقيفي����ة، 
بأس����لوب عص����ري يتس����م 
باحلفاظ على املعايير املهنية 
األصيلة، ويتحلى مبقومات 
احلداثة واإلبداع تأكيدا لقدرته 
على املنافسة وجدارته بثقة 

الناس واحترامهم«.
املنت����دى نافذة  ويق����دم 
منوذجية لإلطالع على جتارب 
العالم الناجحة في التطوير 
والتحديث اإلعالمي، بالتعريف 
بأهم التقنيات احلديثة التي 
س����اهمت في تطوير صورة 
اإلعالم واس����تحداث أمناط 
ومس����افات إعالمية جديدة 
غيرت قواعد االتصال وبدلت 
أس����س العالقة بني املرس����ل 
واملس����تقبل، حيث س����يتم 
التكنولوجي  التطور  تناول 
احلاصل في عالم اإلعالم وما 
قدمه من أجهزة وبرمجيات 
كان لها أثره����ا الواضح في 
بناء صورة جديدة للمشهد 
اإلعالمي التقليدي كما عهده 
الناس قبل س����نوات ليست 

ببعيدة.

اإلعالم واستحقاقات التطوير 
خالل املرحلة املقبلة في ضوء 
التطور السريع احلاصل في 
أروقة صناعة اإلعالم عامليا 
السيما مع ظهور أمناط جديدة 
من وس����ائل االتص����ال التي 
س����اهمت في تغيير املفاهيم 
واألسس اإلعالمية التقليدية، 
وأوجبت اتباع نهج االبتكار 
واإلبداع كسبيل وحيد للبقاء 
والتمي����ز في بيئة ش����ديدة 

التنافس.
وقال����ت رئيس����ة اللجنة 
التنظيمية: »يواصل املنتدى 
هذا العام س����عيه في اجتاه 

بداح العنزي

كشفت اللجنة التنظيمية 
ل� »منت����دى اإلعالم العربي« 
عن ش����عار بدورت����ه الثالثة 
عشر واملقرر عقدها في دبي 
يوم����ي 20 و21 مايو املقبل، 
حيث ق����ررت اللجنة اعتماد 
شعار »مستقبل اإلعالم يبدأ 
اليوم«، ليأتي معبرا عن أهداف 
هذه الدورة التي ستركز على 
استشراف املالمح األساسية 
العم����ل اإلعالمي  ملس����تقبل 
في املنطقة، ومدى مواكبته 
للتطور احلاصل في الصناعة 
على الصعيد العاملي بكل ما 
يحتش����د به هذا التطور من 
طفرات تقنية ومعيارية ضمن 

جميع تخصصات اإلعالم.
اللجنة  وأكدت رئيس����ة 
التنظيمية، ورئيس نادي دبي 
للصحافة منى املري، أن شعار 
املنتدى هذا العام يعكس مجمل 
املوضوعات املطروحة للنقاش 
ضمن مختلف جلسات املنتدى، 
والتي ستركز بصورة عامة 
على أبرز املستجدات في عالم 

شعار املنتدىمنى املري

على قل���وب أطفالنا األعزاء 
ارتبطوا بشخصيات  والذين 
أملو وأصدقاؤه أيي وكادابي 
وبيج بي���رد وآرني وجميع 
أصدقائهم الذين سيحضرون 
إلى الكويت ملشاركة األطفال 
 street( ملوس���يقى  حبه���م 
live sesame(، ه���ذا وأضاف 
الس���امرائي أن صالة التزلج 
الصغرى مستمرة في استقبال 
زوارها يوميا حسب مواعيد 
التشغيل الرسمية على مدار 6 
فترات للدخول باليوم الواحد، 
موضحا أن هناك مدرب تزلج 
للكبار والصغار ابتداء من عمر 
ثالث سنوات برسم اشتراك 
شهري بقيمة 10 دنانير للفرد 

بواقع أربع حصص مدة احلصة 
الواحدة نصف ساعة وساعة 
تزلج ح���ر وأن قيمة تذكرة 
دخول الصالة دينار ونصف 
للفرد مع توفير احلذاء اخلاص 
بالتزلج على اجلليد، وأشار 
الس���امرائي أن هن���اك أيضا 
إمكانية االش���تراك الشهري 
لدخول الصالة بقيمة 40 دينارا 
للفرد وأضاف انه سيعلن عن 
مواعيد إعادة التشغيل للصالة 
الكبرى واستقبال الزوار بعد 
االنتهاء من العرض املسرحي 
هذا ومتنى السامرائي لزوار 
الصالة أن يقضوا وقتا ممتعا 
ومفيدا ف���ي رياضة وهواية 

مميزة.

أعلن عمر السامرائي مشرف 
صالة التزلج وحديقة النافورة 
بشركة املشروعات السياحية 
عن وقف نشاط صالة التزلج 
الكبرى اعتبارا من يوم اإلثنني 
21 أبريل اجلاري متهيدا لتجهيز 
الصالة الستضافة فريق »أملو 
وأصدقاؤه« لتقدمي عروض 
»سيسمي ستريت« الشيقة 
والذي تس���تمر أنشطته ملدة 
ثالثة أيام اعتب���ارا من يوم 
اخلمي���س 24 أبريل اجلاري 
الس���بت 26 من  وحتى يوم 
نفس الش���هر، حيث إنه جار 
العم���ل على إعداد املس���رح، 
وأش���ار الس���امرائي الى أن 
التزلج تستعد إلقامة  صالة 

أملوعمر السامرائى

وقف صالة التزلج الكبرى إلقامة عروض »سيسمي ستريت«
فريق »أملو وأصدقاؤه« يقدم عروضه 24 أبريل اجلاري وملدة 3 أيام

الشعار يعكس 
مضمون املنتدى 
ورسالته في دفع 

عجلة التطوير 
اإلعالمي

في املنطقة

عروض »سيسمي ستريت« 
بالتعاون م���ع إيفنيت مانيا 
لتنظيم املعارض وذلك بعد 
النج���اح ال���ذي حققه حول 
العالم، ه���ذا العرض احلائز 


