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د.فهد الوردان

عبير الشرهان

د.محمد العفاسي ودعيج الشمري 

العفاسي: »الميكنة« تقضي على تجار اإلقامات والشركات 
الوهمية وتمنع التزوير واالستثناءات في ملفات العمالة

بشرى شعبان
قال وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاس����ي ان وزارة الشؤون من 
الوزارات التي لها عالقة بجميع ش����رائح 
املجتمع من مساعدات وجمعيات تعاونية 
وجتار و»الش����باب والرياض����ة« وجميع 
القطاعات، مشيرا الى ان هذه املسؤوليات 
حتتاج ان تكون ه����ذه الوزارة وزارة غير 
عادية في عمله����ا واهتماماتها حتى توفي 

اخلدمات املطلوبة منها جتاه املجتمع.
وثمن الوزير العفاس����ي في حديث له 
بديوان النائب السابق دعيج الشمري جهود 
الوزراء السابقني الذين تعاقبوا على وزارة 
الشؤون، مشيرا الى ان بصماتهم واضحة 
وسنعمل على استكمال جهودهم السابقة 
لتحقيق املصلحة العامة للجميع، الفتا الى 
ان وزارة الش����ؤون بها العديد من امللفات 
الشائكة منها امللف الرياضي والصراعات 
الرياضية واخلالف����ات وكذلك اجلمعيات 
التعاونية واملعاقني ومشاكلهم فضال عن 
ملف العمال����ة وهو امللف االه����م واألمني 
اخلطر جدا واملتعلق بالتركيبة السكانية 
ويعتبر ملفا مزعجا يحت����اج الى قرارات 
حاسمة حتسم هذا امللف وتنهي اخلطر على 
اختالالت التركيبة السكانية حيث اصبحنا 

اقلية في بلدنا.
واضاف ان الكويت بلد مؤسسات وبها 
القوانني التي حتمي املواطن واملقيم، مشيرا 
الى ان اعداد العمالة الزائدة والهامشية ال 
يحتاجها سوق العمل بقدر ما يحتاج الى 
العمالة الفنية املدربة التي لديها القدرة على 

املشاركة في التنمية.
وذكر العفاسي ان ملف العمالة يشكل 
هاجس����ا كبيرا ورأينا ان����ه البد من وضع 
ضوابط لهذا القطاع بحيث يتم تقنني اعداد 
العمالة ويتم تنظيمها وفق ضوابط بعد ان 
تبني ان اغلب العمالة غير ملتزمة باللوائح 
والقوانني فرأينا تطبيق مش����روع امليكنة 
وهو نظام آلي نفذناه بالتعاون مع ديوان 
اخلدم����ة املدنية متهيدا لتطبيق مش����روع 
احلكومة االلكترونية ويحقق نقلة نوعية 
في مجال ضبط العمالة وهو نظام عصري 
حديث يقضي على النظام الورقي ويسهل 
اجناز املعامالت بدال من البدائية في النظام 
القدمي الذي كان يسهل عمليات االستثناءات 

والصالحيات في ظل غياب الضمير.
واكد ان نظام امليكنة ال يسمح بأي اعمال 
تزوير او تدخالت او استثناءات حيث ان اي 
معاملة ناقصة ال ميكن ان يقبلها الكمبيوتر 
مهما كانت الواسطة مع الشخص الراغب 
في اجناز املعاملة االمر الذي يساعدنا على 
ضبط العمالة الهامشية والشركات الوهمية 
واحالة الكثيرين منهم الى القضاء التخاذ 

االجراءات الالزمة لتالفي مخالفاتهم.
واضاف: ان مشروع ميكنة خدمات قطاع 
العمل واجه حربا شعواء من قبل البعض 
الذين يزعجهم هذا النظام بعد ان تعودوا 
على االستثناءات في الوقت الذي سيساهم 
فيه النظام اجلديد على كشف املستور ويبني 
اخللل املوجود ويقضي على جتار االقامات 
والش����ركات الوهمية من خالل الربط مع 

وزارتي الداخلية والتجارة.
وذكر ان مش����روع امليكنة بحاجة الى 
دعم االعالم ودعم اصحاب العمل والعمال 
حتى يكتمل ويعمل وفق الضوابط واللوائح 
املعمول بها، مشيرا الى ان وزارة الشؤون 
لديها من الشجاعة ان تقر بفشل مشروع 
امليكنة اذا كان بالفعل فاش����ال لكنه نظام 

ناجح ومميز.
واشار الى ان مشروع امليكنة سيطبق 
ايض����ا على قطاع املس����اعدات االجتماعية 

كان هن����اك توجه من اجل ضبط العمل ان 
ننشئ شركة مس����اهمة الدارة هذا العمل، 
ونحن قلنا ان هذا النظام فريد من نوعه في 
الكويت، واثبت جدارته واهميته، باالضافة 
الى ان اجلمعي����ات التعاونية كان لها دور 
ايجابي وقت االحتالل الغاشم على الكويت، 
باالضافة الى ان اجلمعيات تلعب دورا مهما 
في خدمة اهالي املناطق ففي كل منطقة توجد 
جمعية توفر عل����ى الناس الوقت واجلهد 
في الذهاب الى أماكن بعيدة من اجل شراء 
امل����واد الغذائية الى غير ذلك من متطلبات 

حتتاج اليها االسرة.
واضاف: هذه اجلمعيات عندما أسست 
صدر قانون لتنظيم عملها، وهذا القانون 
عندما طبق على ارض الواقع تبني ان هناك 
بنودا جيدة جدا وساعدت على سير العمل 
وبن����ودا اخرى خلقت معوق����ات ووجدت 
اختالالت وثغرات، باالضافة الى ان هناك 
فقرات ال يغطيها التشريع املوجود فتطلب 
ذلك حتديثا في التش����ريعات، ونحن دولة 
مؤسسات ودولة قانون نحتاج الى حتديث 
تشريعاتنا بش����كل مستمر، خاصة وزارة 
الشؤون ألنها تواجه متطلبات وتقدم خدمات 
اذا  اجتماعية متنوعة ومختلفة، فبالتالي 
ل����م حتّدث القوانني تبع����ا لهذه املتطلبات 
فس����نجد لدينا الكثير من املشاكل وتأخرا 
في تقدمي اخلدم����ات املطلوبة التي تقدمها 

لتس����هيل تسليم املس����اعدات االجتماعية 
للش����رائح املس����تفيدة منها مث����ل االرامل 
واملطلقات والطالب واسر السجناء وغيرها 

من الفئات االخرى.
وحول ملف املعاقني ذكر العفاسي انه 
ملف مزعج ايضا بسبب تزايد اعداد املعاقني 
م����ن 1500 معاق في عام 2000 الى 32 الف 
معاق في 2009 بس����بب املزايا املخصصة 
لهذه الفئة، مشيرا الى ان الدولة تدعم املعاق 
ولكن املطلوب ان يصل الدعم ملس����تحقيه 
بحيث يستفيد املعاق احلقيقي من مميزاته 

وليس اي طرف آخر.
واش����ار الى ان وزارة الشؤون اتخذت 
العديد من القرارات لصالح املعاقني خالل 
الفترة االخيرة ومنها رفع س����قف الراتب 
الولياء امور مستحقي املساعدة من املعاقني 
بهدف التيسير والتسهيل على هذه الفئة 
وتقنني صرف ش����هادات اثبات االعاقة من 
اجل خدمة املعاقني احلقيقيني وليس مدعي 
االعاقة كاشفا عن قرب اشهار الهيئة العامة 
لشؤون املعاقني خالل شهر ونصف والتي 
س����تتولى ادارة ش����ؤونهم وتقدمي افضل 

اخلدمات لهم.
وبالنسبة ل�»التعاونيات« قال العفاسي ان 
النظام التعاوني في الكويت مفخرة، وبسبب 
كثرة ما عاناه من االنحرافات املوجودة في 
بعض اجلمعيات وبعض مجالس االدارات 

الوزارة للعديد من الشرائح.
وزاد العفاسي: ان احلكومة قدمت مشروع 
قانون في عام 2000 وحينما قدم كان مطلوبا، 
أما اآلن بعد عشر سنوات فلم يعد يفي مبا 
هو مطلوب في ظل املخالفات واخلروقات 
التي رأيناها وكانت سببا في احالة العديد 
من املجالس ال����ى التحقيق، لذلك كان البد 
من ايجاد قانون دقيق محكم يقضي على 
السلبيات املوجودة، وتعاون معنا اعضاء 
مجلس االمة وقدموا تعديالت على القانون 
ألنه ال يجوز ان تقدم احلكومة تعديالت عليه 
اال من خالل مرسوم بخالف اعضاء املجلس 
وأصبح القان����ون اآلن جاهزا، هو وقانون 
املساعدات االجتماعية وقانون احلضانات 
اخلاصة واحلضانات العائلية وسيتم حتديد 
جلس����ة خاصة خالل االسابيع املقبلة من 

أجل تشريعها.
واضاف العفاسي: وزارة الشؤون اآلن متر 
مبرحلة ميكن ان نطلق عليها ثورة تشريعية، 
ومن تلك التش����ريعات قانون العمل، فهو 
قانون ذو شجون وعليه استحقاقات دولية 
ووطنية، وهذا القانون عمره اكثر من 46 
عاما، وهناك استحقاقات دولية واتفاقيات 
معينة انضمت اليها الكويت، فبالتالي كان 
البد من تعديل التش����ريعات مبا يتفق مع 
هذه االتفاقيات ومعظم االتفاقيات الدولية 
بها بنود بعضه����ا فيها حتفظ، خاصة في 
االمور العقائدية، لكن كون الدولة انضمت 
الى تلك االتفاقيات الدولية فمن ش����روط 
هذه االتفاقيات ان تعدل الدولة تشريعاتها 
الوطنية احمللية لكي تتفق مع احكام هذه 
االتفاقيات، والكوي����ت منضمة الى معظم 
االتفاقيات الدولية، لكن لم تصدر تشريعات 

تتفق وتتالءم مع هذه االتفاقيات.
واضاف العفاس���ي: القانون قدم منذ 
فترة طويلة وظل مدة كبيرة في أروقة 
مجلس االمة وكلما حترك القانون تثار 
الكثير من االعتراضات خاصة فيما يخص 
قط���اع التجارة ألنه يترتب عليه اضافة 
مزيد م���ن احلقوق وااللتزام���ات املالية 
على اصحاب العمل، وهم دائما يبحثون 
عن عدم التقييد وعن احلرية وتس���هيل 
أمورهم، والقانون االخير الذي صدر مت 
اخذ العديد من املالحظات من قبل االحتادات 
والنقابات املوجودة في الكويت، ومنظمة 
العمل الدولية ومنظمات حقوق االنسان، 
وغرفة التجارة ايضا قبل ان يصدر القانون 
ووضعت معادلة وكان الهدف الرئيسي 
عند وضع القانون الكويت وس���معتها، 
وكان ذلك الهدف اهم من أي اهداف اخرى 
من قبل اجلميع، وأصبح هناك وفاق مع 
اجلميع خاص���ة في غرفة التجارة حول 
احلد االدنى للكثير من االمور التي تخص 
اصحاب العمل، وصدر القانون ورأى النور 
وأصبح نقلة نوعية، ووصلت لنا الكثير 
من الرسائل من املنظمات الدولية ومنظمات 

حقوق االنسان تشيد بالقانون.
وأشار الى ان قانون العمل االهلي قانون 
حضاري من شأنه ان يحفظ حقوق العمالة 
س����واء الوطنية أو الوافدة على حد سواء 
دون وجود أي تفرقة بني العمالة الوطنية 
أو العمال����ة الوافدة ونحن بحاجة الى هذا 
القانون ألننا في شهر مايو املقبل سيكون 
لدينا مراجعة من قبل املجلس العام حلقوق 

االنسان.
وفيما يخص امللف الرياضي، هناك الكثير 
من القضايا املرفوعة امام احملاكم وال نريد 
ان ندخل في تفاصيل تلك القضايا واجلميع 
تابع ما حدث من امور في الساحة الرياضية 
ومن جتاذبات وقضايا امام القضاء احمللي 

أو امام احملكمة الرياضية الدولية.

ملف المعاقين مزعج بعد وصول أعدادهم إلى 32 ألفًا ونس�عى ألن يصل الدعم إلى مستحقيه

جلسة خاصة خالل األسابيع المقبلة إلقرار قوانين التعاون والحضانات الخاصة والعائلية

وزير الشؤون أكد أن النظام سيطبق على قطاع المساعدات االجتماعية أيضًا
المتحد »األوسط سابقًا« في زيارة لدار المسنين

بحث وكيل وزارة الش����ؤون االجتماعية 
والعمل املساعد لشؤون التعاون حمد املعضادي 
مع اللجنة التحضيرية جدول اعمال امللتقى 
التعاوني اخلليجي األول املقرر عقده بالكويت 
في أكتوبر املقبل. وأوضح املعضادي في تصريح 
صحافي عقب اجتماعه مع اللجنة التحضيرية 
انه مت انتخاب نائب لرئيس اللجنة واملقرر ومت 
حتديد موعد ومدة اقامة امللتقى الذي يتمحور 
حول دور التعاونيات في ظل األزمة االقتصادية 
العاملية ومدى مالءمة التشريعات التعاونية. 
وأضاف أنه مت حتديد حجم الوفود الرسمية 
ومس����توى التمثيل املقرر لكل وفد سواء من 
داخل الكويت أو م����ن خارجها ومت بحث كل 

مس����تلزمات امللتقى، مطالبا أعضاء اللجنة مبواصلة اجلهد لتكون الكويت 
ممثلة بوزارة الشؤون رائدة للعمل التعاوني كما هو معروف عنها.

جري���ا على عادته واس���تمراره الدائم 
املبادرات اخليرية  في املش���اركة بجميع 
واالنسانية واملناسبات االجتماعية، قامت 
اسرة العالقات العامة واالعالم في البنك 
االهلي املتحد بزيارة دار املسنني، وخالل 
الزيارة قامت اس���رة البنك بالتحدث مع 
النزالء للسؤال عليهم ومعرفة متطلباتهم 
من اجل توفيرها لهم في الزيارات املقبلة، 
وقد كان في اس���تقبال اسرة البنك كل من 
ندى محمود مسؤولة بالدار وجاسم الدالوي 
مساعد مدير الدار، وبعض املسؤولني بالدار 
والذين اعربوا عن ش���كرهم اجلزيل لهذه 
املبادرة الكرمية من قبل البنك مش���يدين 

بالدور الفعال الذي يقوم به البنك االهلي 
املتحد »االوسط سابقا« في حتقيق رسالته 
االجتماعية السامية عن طريق دعمه ملثل 
ه���ذه اجلهات، وتعتبر مب���ادرة »املتحد« 
حرصا منه على التواصل مع املؤسسات 
االجتماعية واالنسانية املختلفة في الكويت 
والتي تخلق روابط انس���انية بينه وبني 
املجتمع الذي يعمل فيه وتساهم في ادخال 
البهجة والس���رور، وهذا بالفعل ما ملسته 
اسرة البنك بشكل واضح في نفوس نزالء 
الدار عند التحدث معه���م وتقدمي الهدايا 
لهم من قبل اسرة العالقات العامة بالبنك 

االهلي املتحد.

المعضادي يناقش جدول أعمال
الملتقى الخليجي التعاوني األول

جانب من زيارة أسرة العالقات العامة في البنك األهلي املتحد

الوردان: تقديم خدمة الرسائل اإللكترونية 
وفتح موقع إنترنت لنزالء دور الرعاية

»تقويم وتعليم الطفل« ينظم مؤتمرًا 
لصعوبات التعلم في مايو المقبل

مؤسسة البترول الكويتية تطلق حملتها
التوعوية لالحتفال بيوم األرض 2010

اميانا مبس���ؤوليتها في احملافظة على البيئة 
أطلقت مؤسسة البترول الكويتية حملة توعوية 
خاصة بيوم األرض تزامن���ا مع االحتفال العاملي 

بيوم األرض املوافق 22 اجلاري.
تهدف احلملة التوعوية الى نشر الوعي البيئي 
واالهتمام بكوكب األرض من خالل تغيير أسلوب 

حياتنا ليصبح أكثر متاش���يا مع البيئة، ومع هذا 
املنطلق بدأت اللجنة اإلعالمية للحملة ببث رسائل 
تثقيفية للموظفني ستستمر ملدة أسبوع حول اهمية 
احملافظة على س���المة كوكب األرض من التلوث 
واملشاكل البيئية التي قد تسبب خلال بيئيا وسبل 

التصدي لها.

بشرى شعبان
أك���د مدي���ر ادارة التوعية 
واالرش���اد في وزارة الشؤون 
د.فه���د الوردان انه س���يعمل 
خالل الفترة احلالية على اعداد 
خطة عمل متكاملة في االدارة 
تهدف الى تفعيل دور املرشدين 
الدينيني باالضافة  واملرشدات 
الى تفعيل دور االدارة ومتثيلها 
بعضو في جميع اللجان الفنية 
ف���ي مؤسس���ات دور الرعاية 

االجتماعية.
وقال في تصريح صحافي 
عقب اجتماع عقده مع موظفي 
اإلدارة ان دور االدارة مهم جدا 
على مس���توى توعي���ة نزالء 
دور الرعاية االجتماعية ونشر 
الثقاف���ة الدينية ب���ني النزالء 
وأهمية االلتزام مبفاهيم ديننا 

احلنيف.
وأشار الى القيام بإعداد دراسة 
تقييمية لعمل املرشدين الدينيني 

ينظم مركز تقومي وتعليم 
الطفل مؤمترا لصعوبات التعلم 
بعنوان »صعوبات التعلم الواقع 
والتطبيق« بدبي في اخلامس من 

مايو املقبل ويستمر يومني.
وقال���ت مس���اعدة املدي���ر 
التنفيذي للمركز عبير الشرهان 
ل� »كون���ا« ان الهدف من اقامة 
املؤمت���رات اخلاصة في مجال 
صعوب���ات التعلم ه���و زيادة 
الوع���ي باملجتمع جتاه اطفال 
التعل���م وكيفية  صعوب���ات 

التعامل معهم.
واضافت الشرهان ان الكثير 
من املختص���ني يعترفون بان 
صعوب���ات التعلم من اصعب 
موضوع���ات التربية اخلاصة 
انها  كما ان غالبيتهم يتفقون 
من العناصر االساس���ية التي 
تؤثر سلبا على مسيرة التعليم 

والتعلم.
واشارت الى ان هذا اجلانب 
من التعلم حظي باهتمام كبير 
من الباحثني واجريت دراسات 
لفهم طبيعة وخصائص االفراد 

السيما خالل الفترة املسائية، 
باالضافة ال���ى تفعيل دورهم 
التوعوي واالرشادي  وعملهم 
في معاجلة الكثير من املشاكل 
األبناء في  التي يعاني منه���ا 
املؤسسات االيوائية باألخص 

لناحية دمجهم باملجتمع.

الذين يعانون صعوبات التعلم 
الن افراد هذه الفئة طبيعيون 
من حيث القدرات العقلية وال 
يعان���ون اعاقات س���معية او 
انفعالية ومع ذلك  او  بصرية 
فانهم يفشلون في التعامل مع 

املتطلبات املدرسية.
واوضحت انها تظهر بشكل 
واضح في اكتساب واستخدام 
مهارات االستماع او الكالم او 
القراءة او الكتابة او احلساب 

وأضاف الوردان كما سيتم 
التركيز عل���ى حتفيظ القرآن 
الك���رمي الس���يما بعدما حقق 
ابناء دور الرعاية االجتماعية 
املراكز األولى في مسابقة القرآن 

الكرمي.
وكش���ف عن التع���اون مع 
التعاونية  احدى اجلمعي���ات 
الجن���از خدمة بث الرس���ائل 
عب���ر   )SMS( االلكتروني���ة 
املوبايالت لتوعي���ة املجتمع 
بض���رورة التواصل مع نزالء 

دور الرعاية االجتماعية.
كما سيتم تخصيص موقع 
الكتروني على شبكة االنترنت 
لفتح املجال امام االبناء للتواصل 
مع املجتمع اخلارجي، وان هذا 
العمل سيباشر تنفيذه بعد اقرار 
خطة عمل االدارة التي ستركز 
عل���ى تفعيل دور املرش���دين 
الس���يما ف���ي ادارات االحداث 

واحلضانة العائلية.

وتعتب���ر ه���ذه االضطرابات 
اساس���ية في الفرد وليس���ت 
او مؤقتة كما يفترض  طارئة 
ان تكون ناجتة عن خلل وظيفي 

في اجلهاز العصبي املركزي.
وقالت ان االطفال من ذوي 
صعوبات التعلم ال يحصلون 
في مستوى اعمارهم او قدراتهم 
لواحد او اكثر من املوضوعات 
ال���ى ان  الدراس���ية اضاف���ة 
لديهم فرقا كبيرا بني قدراتهم 
العقلية وحتصيلهم في واحد 
او اكثر من التعبير الش���فوي 
والفهم واالس���تماع والكتابة 
واملهارات االساسية في القراءة 

واحلساب.
واضافت ان املؤمتر سيتناول 
هذه احملاور حي���ث ان اطفال 
صعوبات التعلم ليسوا مجموعة 
متجانس���ة ويحتاج���ون الى 
خدم���ات التربية اخلاصة ومت 
اختيار اساتذة مختصني اثروا 
املجال بأبحاثهم حتى اصبحوا 
مراجع للمدارس واملعاهد ذات 

الصلة. 

أعلن عن خطة لتفعيل دور المرشدين والمرشدات

حمد املعضادي

مؤسسات وجهات رائدة تشارك 
في معرض »وسائل اإلعالم وتكنولوجيا االتصال«

الس����ابعة من  الدورة  حتظى 
العربي  امللتق����ى االعالمي  أعمال 
»االعالم وتكنولوجيا االتصال« 
والتي ستبدأ اعمالها 25 اجلاري 
حتت رعاية وحضور سمو رئيس 
مجل����س الوزراء الش����يخ ناصر 
احملمد، بأهمية كبرى، خاصة من 
التي  قبل اجلهات واملؤسس����ات 
ستش����ارك في معرض »وسائل 
االعالم وتكنولوجيا االتصال« الذي 
تقيمه هيئة امللتقى االعالمي العربي 
سنويا كنشاط ثابت من انشطتها 
املصاحبة للملتقيات الس����نوية، 
امللتقى منذ  حيث عمدت هيئ����ة 
انطالق أنشطتها االولى في العام 
2003 الى أن تواكب كل جديد في 
الصناعة االعالمية، كما حرصت 
على دعوة ومش����اركة العديد من 
الفضائي����ات واجلهات االعالمية 
املختلفة من اجل املش����اركة في 
نش����اطاتها كوس����يلة لنشر آخر 

املؤسسات االعالمية.
وتتميز هذه الدورة من اعمال 
امللتقى االعالمي العربي بحضور 
كثيف لرواد املؤسسة االعالمية 
العالم  اقط����ار  العربية م����ن كل 
العرب����ي، وتتميز ايضا بحضور 
ومشاركة اكثر من 43 جهة اعالمية 

واضاف اخلميس ان معرض 
وس���ائل االع���الم وتكنولوجيا 
االتصال املصاحب ألنشطة امللتقى 
االعالمي العربي السابع سيكتسب 
أهمية كبيرة بحضور هذه الكوكبة 
املؤثرة في واقع ومستقبل االعالم 
العربي، فمن املعروف ان وسائل 
االعالم اآلن قد تعددت ولم تعد 
تل���ك الوس���ائل التقليدية التي 
كانت س���ائدة من قبل، فالعالم 
اآلن يشهد طفرة اعالمية كبيرة 
تغيرت من خاللها صورة وآليات 
االعالم ووسائله، ولم يعد االعالم 
هو ذلك االع���الم التقليدي الذي 
يقتصر دوره عل���ى مجرد نقل 
الصورة واخلبر، ومن هنا يكتسب 
املعرض أهميته نظرا لضرورة 
االنخراط في هذا العالم املتغير 
والذي يتطلب التعرف الدائم على 
احدث وسائل االعالم وتقدمي ارقى 

اخلدمات االعالمية.

التطورات التقنية والعملية التي 
تعتم����د عليها ه����ذه الفضائيات 
واملؤسس����ات في تأدي����ة عملها 

باحتراف.
ويعتبر املعرض فرصة كبيرة 
لوس����ائل االعالم والشركات ذات 
الصلة واالختصاص باالعالم من 
اجل ع����رض منتجاتها وخدماتها 
وآخر ما توصل اليه العلم احلديث 
في صناعة االعالم على اجلمهور 
بش����كل مباشر، كما يعد املعرض 
فرصة ايضا للمشاركني والضيوف 
للتعرف عن ق����رب على خدمات 
هذه املؤسسات االعالمية وكيفية 
تقدميها خلدماته����ا، وكذلك مزج 
اخلبرات العملية في مجاالت االعالم 
املختلفة، علما ان معرض وسائل 
االعالم املصاحب للملتقى يحظى 
بحضور كبير من قبل اجلمهور 
الذي يحرص دائما على االطالع 
مباش����رة على آخر مس����تجدات 

ما بني فضائيات وصحف ومجالت 
ومحط����ات اذاعية وجهات اخرى 
على عالقة بشكل أو بآخر باالعالم 

ووسائله.
وص����رح االمني الع����ام لهيئة 
امللتقى االعالم����ي العربي ماضي 
العام  اخلميس بأن املعرض هذا 
سيشهد حضور مؤسسات وجهات 
اعالمي����ة رائدة، مش����يرا الى ان 
املعرض يقدم للساحة االعالمية 
كل ما هو جديد كما يعتبر املعرض 
فرصة عظيم����ة لتبادل اخلبرات 

واملعرفة.
واكد اخلميس ان هذه الدورة 
بالتحديد مرتبطة باملعرض ارتباطا 
وثيقا نظرا ملا ترفعه من شعار وما 
يتضمنه جدول اعمال جلساتها 
من قضايا تتصل بش����كل مباشر 
بالتقني����ات احلديثة ودورها في 
تعزي����ز الدور االعالم����ي لتأدية 

رسالته بشكل مؤثر وايجابي.

نشاط مصاحب لملتقى اإلعالم العربي 25 الجاري

ماضي اخلميس


