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مقتطفـات مـن صفحة
إعــــــــالم
«وقفة» مع اإلعالن

تقييمهم للوضع

رئيس تحرير الـ«تايمز»:
مردوخ ال يتدخل في

عملي.. والنظريات تطغى
على الحقائق بالنسبة

لسمعتنا

غالف األسبوع

محركات البحث.. مولدات
ربح

كشمير.. مجلة نسائية
تتحدث عن التجميل

والمواعيد الغرامية تثير
جدال

لماذا لم تفعلها «روز
اليوسف»؟

لبنان.. «اعتقال» اإلعالم
في جلسات الحوار الوطني

مجتمع االعالم

المكتبة االعالمية

بريد االعالم

مجتمع االعالم
 من الناشرين1500> سيشارك اكثر من 

والمسؤولين التنفيذين والمحررين في
» الذي2006معرض «انفو سيرفسيز 

سيقام على هامش اجتماعات منتدى
المحررين العالمي ومنتدى الصحف

 ـ4العالمي، والذي يعقد في موسكو بين 
 يوليو. لمزيد من التفاصيل زيارة7

الموقع التالي
http://www.moscow2006.comاقامت < 

مديرة معهد الصحافيين المحترفين في
الجامعة اللبنانية األميركية، ماجدة أبو
فاضل، مجموعة من ورش العمل حول
الصحافة االستقصائية والصحافة
االلكترونية والحرية واألخالقيات

االعالمية، وذلك خالل جولة على عدد من
الجامعات والمعاهد في المغرب. وجاءت
الجولة برعاية الخارجية االميركية ممثلة
بالسفارة االميركية في المغرب. > فازت
شركة العالقات العامة «ميماك/أوغلفي»

بعقد التمثيل االعالمي لشركة العثيم
لالستثمار وتطوير العقار السعودية،

ولدى «العثيم» سبع مراكز تجارية تحت
االنشاء في الرياض، القصيم، االحساء،
الدمام، المدينة المنورة وعنيزة. > يقدم

معهد «مانهاتن فيلم اكاديمي»

الصفحة
الرئيســية
English

االولـــــى
اخبــــــار
2أولــــــى 

اقتصــــاد
ريـــــاضة

فـنــون وتلفزيون
عـرب وعـجـم
الــــــرأي

بريـد القــراء
محليات

(سعودية)

إعــــــــالم
يوميات الشرق
كـاركـاتيــر

االدارة والتحرير
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النيويوركي ورشات عمل مجددا في دبي،
وذلك بالتعاون مع مركز االمارات لالدارة

20وتكنولوجيا المعلومات ابتداء من 

. وسيشرف على الدورة خبراء2006يونيو 

اميركيون واوروبيون في صناعة االفالم
وكتابة النصوص ومونتاج الصوت

والصورة. > قررت شبكة «شوتايم»
التلفزيونية انهاء عقدها مع شركة

«مومينتم» للعالقات العامة، واستبدالها

بشركة «امباكت بورتر نوفيلي»، ابتداء
 مايو، بحسب ما ذكرت صحيفة8من 

«كامباين ميدل ايست». كما اعلنت

الشبكة نيتها اطالق قناة رياضية جديدة،
واعادة اطالق قناتها الرياضية الحالية.

 مايو22 ـ 4> يعقد في البحرين بين 

،2006(أيار) معرض الصور العالمية 
 صورة200وذلك للمرة الثانية وستشارك 

من كبريات وكاالت الصحافة العالمية.
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