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شريك االتصال
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تحوالت إعالمية مؤثرة
اليوم ا�ول 3 أبريل 2018  |  مدينة جميرا

10:30-9:30 التسجيل 
10:50 - 10:30

جلسة
 20 دقيقة

11:15-10:55

جلسة
 20 دقيقة

11:40-11:20

جلسة
 20 دقيقة

”تحوالت إعالمية قادمة“
مسرح ألفا - موانئ دبي العالمية

”ثورة الروبوتات..
ومستقبل الصحافة“  

مسرح ألفا - موانئ دبي العالمية

” ا�عالم العربي المؤثر“
مسرح بيتا - ديوا

ياسر عبد العزيز
كاتب وإعالمي

ليزا جبس
مسؤولة استراتيجية الذكاء االصطناعي 

“AP” وكالة أسوشييتد برس

د. علي النعيمي
رئيس التحرير، بوابة العين ا�خبارية

”صناعة التحريض والتضليل“
مسرح ألفا - موانئ دبي العالمية

د. فهد الشليمي
رئيس منتدى الخليج ل�من والسالم 

”فيسبوك: يغير المشهد 
ا�عالمي“ 

مسرح بيتا - ديوا

باتريك ولكر 
مدير الشراكات ا�عالمية، أوروبا، الشرق 

ا�وسط وأفريقيا، فيسبوك

”بناء مستقبل أفضل ل�خبار“
مسرح بيتا - ديوا

كارلو بيوندو
رئيس الشراكات ا�عالمية واالستراتيجية 

أوروبا، الشرق ا�وسط وأفريقيا، جوجل
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13:10-12:30 غداء «موانئ دبي العالمية» 

12:30-12:10
جلسة 
 حوارية
رئيسية

12:10-11:40

جلسة 
 نقاشية

معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة 
وزير الخارجية، مملكة البحرين

د. عايد المناع 
باحث ومحلل سياسي

إياد أبو شقرا
كاتب ومحلل سياسي

”تحوالت عربية مؤثرة“
مسرح بيتا - ديوا

قاعة الجوهرة - موانئ دبي العالمية

مدير الجلسة:
إبراهيم بدر

إعالمي، قناة العربية

مدير الجلسة:
منتهى الرمحي

إعالمية، قناة العربية

المتحدثون

تحوالت إعالمية مؤثرة
اليوم ا�ول 3 أبريل 2018  |  مدينة جميرا

13:30-13:10

جلسة
 20 دقيقة

”الصورة مستقبل يغير العالم“
مسرح ألفا - موانئ دبي العالمية

فيليب شيتويند
رئيس التحرير

“AFP” وكالة الصحافة الفرنسية

دعوة خاصة

”كيف يتشكل الجمهور
في العصر الرقمي“

مسرح بيتا - ديوا

بيتر جرينبرجر
المدير العالمي ل�خبار

تويتر
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13:50-13:30

جلسة
 20 دقيقة

”شرق أوسط جديد برؤية إعالمية“
مسرح بيتا - ديوا

د.مأمون فندي
مدير المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية 

لندن 

14:50-14:30
جلسة 
 حوارية
رئيسية

مدير الجلسة:
بكر عطياني

مدير مكتب ”عرب نيوز“
جنوب شرق آسيا

قاعة الجوهرة - موانئ دبي العالمية

”الكلمة ا�خيرة: أبعاد إعالمية“
مسرح ألفا - موانئ دبي العالمية

سوسن الشاعر
إعالمية وكاتبة

14:30-14:00

جلسة 
 نقاشية

مدير الجلسة:
نوفر رمول

إعالمية، مؤسسة دبي ل¯عالم   

”تحوالت إعالمية إماراتية“
قاعة الجوهرة - موانئ دبي العالمية

سامي الريامي
رئيس التحرير

صحيفة ا�مارات اليوم

محمد الحمادي
رئيس التحرير
صحيفة االتحاد

رائد برقاوي
رئيس التحرير التنفيذي

صحيفة الخليج

منى بوسمرة
رئيس التحرير المسؤول

صحيفة البيان

المتحدثون

معالي مريم أورنغزيب 
وزيرة الدولة ل¯عالم وا�ذاعة 

باكستان
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15:20-15:00

جلسة
 20 دقيقة

15:40-15:20

جلسة
 20 دقيقة

16:00-15:40

جلسة
 20 دقيقة

”تحول إعالمي . . تجربة
ويكي تريبيون“

مسرح ألفا - موانئ دبي العالمية

”القوة الناعمة في ا�عالم العربي“
مسرح بيتا - ديوا

”أزمة ا�عالم العربي“
مسرح ألفا - موانئ دبي العالمية

”هل بقي للصحافة مستقبل؟“
مسرح بيتا - ديوا

”لماذا نخاف التغيير ا�عالمي؟!“
مسرح بيتا - ديوا

بيتر بيل
رئيس التحرير، موقع «ويكي تريبيون»

د. فواز جرجس
 أستاذ العالقات الدولية في كلية لندن 

 لالقتصاد والعلوم السياسية

حسين شبكشي
كاتب سياسي

نايلة تويني
رئيسة التحرير، جريدة ”النهار“ اللبنانية

سلطان السعد القحطاني 
رئيس تحرير ”الرياض بوست“

تحوالت إعالمية مؤثرة
اليوم ا�ول 3 أبريل 2018  |  مدينة جميرا

”تحوالت سياسية غيرت 
المشهد ا�عالمي“

مسرح ألفا - موانئ دبي العالمية

د. إبتسام الكتبي
الرئيس، مركز ا�مارات للسياسات
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فعاليات مسرح حديقة التواصل االجتماعي مدينة دبي ل½عالم10:30-09:30 

مدينة دبي ل½عالم12:00-12:30                 فعاليات مسرح حديقة التواصل االجتماعي

16:20-16:00

جلسة
 20 دقيقة

”قصص إعالمية كبرى“
مسرح ألفا - موانئ دبي العالمية

أفشين موالفي
زميل معهد السياسة الخارجية

جامعة جون هوبكنز للدراسات الدولية

”نحن هنا.. أين أنتم؟“
مسرح بيتا - ديوا

محمد العرب
إعالمي

قناة العربية

11:00-10:00

12:00-11:00

16:00-13:00

”مبادرة جوجل ل�خبار“
تقديم: مات كووك

مدير جوجل نيوز الب

”أخالقيات الصحافة في عالم متغير“
تقديم: كلوديا ميدلر

رئيسة مكتب الخليج

”مشروع فيسبوك للصحافة“
تقديم: فارس العقاد

مدير الشراكات ا�عالمية الشرق ا�وسط، تركيا وأفريقيا

المختبر ا�عالمي - بنك ا�مارات دبي الوطني

المختبر ا�عالمي - بنك ا�مارات دبي الوطني

المختبر ا�عالمي - بنك ا�مارات دبي الوطني

ورشة
عمل

ورشة
عمل

ورشة
عمل

        عشاء                     19:30  دعوة خاصة

الفعاليات المصاحبة
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اليوم الثاني
4 أبريل 2018
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10:50-10:30

جلسة
 20 دقيقة

11:15-10:55

جلسة
 20 دقيقة

11:40-11:20

جلسة
 20 دقيقة

”حمالت إعالمية متوازنة“
مسرح بيتا - ديوا

”صحافة رقمية مبتكرة“
مسرح بيتا - ديوا

”صناعة التزييف!“
مسرح ألفا - موانئ دبي العالمية

”صناعة االبتكار ا�عالمي“ 
مسرح ألفا - موانئ دبي العالمية

”بروز الوهمي وسقوط الموثوق“
مسرح ألفا - موانئ دبي العالمية

”التشكيك في الحقيقة“
مسرح بيتا - ديوا

محمد المال
 مقدم برنامج ”ديوان المال“

نشوى علي
مديرة السياسات العامة، الشرق ا�وسط، 

شمال أفريقيا وباكستان، فيسبوك

روبرت برادلي
نائب الرئيس لالستراتيجية التجارية الرقمية 

“CNN”

نشوى الرويني
الرئيس التنفيذي لمجموعة بيراميديا

لؤي الشريف
إعالمي وباحث في الحضارات

العربية القديمة

تحوالت إعالمية مؤثرة
اليوم الثاني 4 أبريل 2018  |  مدينة جميرا

مات كووك
مدير جوجل نيوز الب
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12:30-12:00

جلسة 
 نقاشية

12:00-11:40

جلسة
 20 دقيقة

معالي نبيل الحمر
وزير ا�عالم السابق 

مملكة البحرين

ضياء رشوان
رئيس الهيئة العامة 

لالستعالمات، مصر

طارق المومني
رئيس التحرير

صحيفة ”الرأي“ ا�ردنية

”القدس في قلب المشهد ا�عالمي“
قاعة الجوهرة - موانئ دبي العالمية

مدير الجلسة:
نديم قطيش

إعالمي وكاتب سياسي

المتحدثون

تحوالت إعالمية مؤثرة
اليوم الثاني 4 أبريل 2018  |  مدينة جميرا

”أفكار جديدة . . لماذا الخوف؟!“
مسرح بيتا - ديوا

د. عبد اÈ الغذامي
كاتب وناقد

13:00-12:30

جلسة 
 نقاشية

علي جابر 
MBC مدير عام قنوات

نجوى كرم
فنانة

”تحوالت فنية“
قاعة الجوهرة - موانئ دبي العالمية

مدير الجلسة:
نيشان
إعالمي

المتحدثون
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فعاليات مسرح حديقة التواصل االجتماعي مدينة دبي ل½عالم10:30-10:00 

14:30-13:45

13:45-13:00 استراحة الغداء 

تحت رعاية 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
سيتم توزيع جوائز الصحافة العربية على الفائزين  في دورتها السابعة عشرة

قاعة الجوهرة - موانئ دبي العالمية

10:20-10:00

11:00-10:00

12:00-11:00

مسابقة التحقيق الصحفي لطلبة 
الثانوية العامة - الدورة الثانية

”أصنع لحظاتك“
تقديم: هبة عبد الوهاب

مديرة التحرير
قسم ”لحظات“، الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا

”برنامج ا�مارات لرواد الفضاء“
تقديم: سعود كرمستجي

رئيس إدارة العمليات لبرنامج ا�مارات لرواد الفضاء

الفعاليات المصاحبة

ورشة
عمل

تكريم

ورشة
عمل

مسرح بيتا - ديوا

المختبر ا�عالمي - بنك ا�مارات دبي الوطني

المختبر ا�عالمي - بنك ا�مارات دبي الوطني

فعاليات مسرح حديقة التواصل االجتماعي مدينة دبي ل½عالم13:30-13:00 
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مـسـرح ألـفــا
Alpha Stage 

مسرح بيتا
Beta Stage

مدار الطاقة
Energy Orbit 

غرفة التحكم ا�عالمي
Media Command Centre

 

المختبر ا�عالمي
Media Lab

حديقة التواصل االجتماعي
Social Media Park

تحوالت إعالمية مؤثرة
الممشى ا�عالمي
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مـسـرح ألـفــا
Alpha Stage 

مسرح بيتا
Beta Stage

مدار الطاقة
Energy Orbit 

غرفة التحكم ا�عالمي
Media Command Centre

 

المختبر ا�عالمي
Media Lab

حديقة التواصل االجتماعي
Social Media Park

Impactful Media Trends
Media Walk
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