
أعلنت هيئة امللتقى اإلعالمي 
ع���ن إق���ام���ة ج���ائ���زة ال��ك��وي��ت 
لإلبداع في نسختها الثامنة، 
ي���وم 13 دي��س��م��ب��ر اجل����اري، 
ع��ن ب��ع��د م��ن خ���الل خاصية 
الفيديو كونفرنس، بحضور 
السفير قيس ال��ع��زاوى األمني 
العام املساعد لشئون اإلعالم 
واالت���ص���ال ب��ج��ام��ع��ة ال���دول 
العربية، وشراكة مع اجلمعية 
الدولية لإلعالن فرع الكويت، 
واجلمعية الكويتية لإلعالم 
واالتصال، وأكادميية اإلعالم 
املتكامل، ومبشاركة ع��دد من 
املبدعني الشخصيات املؤثرة 
في مجاالت العالقات العامة 
وال��ت��س��وي��ق واإلع�����الن على 

املستويني احمللي والعربي.
وأع���ل���ن م��اض��ي اخلميس 
األمني العام للملتقى اإلعالمي 
العربي في بيان صباح أمس، 
ع���ن االن���ت���ه���اء م���ن ال��ت��ص��ور 
اخل��اص باجلائزة لهذا العام، 
م��ؤك��داً على مشاركة أكثر من 
170 إعالن من مجمل اإلعالنات 
التي مت عرضها خ��الل العام 
2020، ل��ع��دد م��ن الشركات 
احمل��ل��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة، داع��ي��اً 
امل���ؤس���س���ات واجل���ه���ات إل��ى 
س��رع��ة التسجيل قبل إغ��الق 
باب التسجيل من خالل منصة 
www. امللتقى اإللكترونية على

.arabmediaforum.net
وأض�������اف اخل���م���ي���س، أن 

ج��ائ��زة ال��ك��وي��ت ل��إلب��داع لها 
العديد من األهداف التي تسعى 
إل���ى حتقيقها ك��رف��ع معايير 
صناعة اإلع���الن ف��ي الكويت 
وال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي لتتماشى 
م��ع املعايير ال��دول��ي��ة، وصقل 
مهارة العاملني في هذا املجال 
من خ��الل خلق روح تنافسية 
إب��داع��ي��ة تستطيع املساهمة 
في تطوير اإلمكانيات الفنية 
وامل��ه��اري��ة ف��ي م��ج��ال صناعة 
اإلع���الن، إض��اف��ة إل��ى ترويج 
األف��ك��ار اإلي��ج��اب��ي��ة وال��ب��ن��اءة 
املستخدمة في املواد اإلعالنية، 
مضيفا أن اجل���ائ���زة تتمتع 
بلجنة حتكيم على مستوى عال 
من املهنية واخلبرة والتنوع، 
وت��ض��م اللجنة عشر أعضاء 
م��ا ب��ني إعالميني وأكادمييني 

وم��ت��خ��ص��ص��ني ف���ي ص��ن��اع��ة 
اإلعالم.

وأض��اف  أن تقييم األعمال 
املشاركة سيكون على مرحلتني، 
األولى سيتم فيها عملية تصفية 
لألعمال كلها وتقييمها واختيار 
أفضلها لتتأهل إل��ى املرحلة 
الثانية والنهائية التي يعلن 
فيها األعمال الفائزة باجلائزة، 
مبينا مت وضع معايير جديدة 
لهذا العام في اختيار اإلعالنات 
الفائزة ووفق فريق من احملكمني 
الختيار اإلع��الن��ات الفائزة، 

مشيرا تضم اجلائزة هذا العام 
عدد من الفئات التنافسية التي 
جتمع بني التمييز في العالقات 
العامة، املسؤولية االجتماعية،  
اإلب����داع، العالمة التجارية، 
البرامج التلفزيونية واإلذاعية، 
ب��رام��ج اليوتيوب، التواصل 
االج���ت���م���اع���ي، واإلع����الن����ات 
ال��ع��رب��ي��ة، اإلب����داع اإلع��الم��ي، 
اإلبداع الفني، وشخصية العام.
وأك��د اخلميس على حرص 
هيئة امللتقى اإلعالمي العربي 
خ��الل ف��ي ه��ذه النسخة على 

ت��ك��رمي ع���دد م��ن امل��ؤس��س��ات 
والشخصيات التي برزت طوال 
العام 2020 في عطائها املتميز 
وإبداعها املتدفق، حيث ابتكرت 
ع��دد م��ن اجل��وائ��ز التكرميية 
ت��ض��م 12 ف��ئ��ة ف���ي م��ج��االت 
اإلب����داع م��ن مختلف اجلهات 
احلكومية واخل��اص��ة احمللية 

والعربية.
اجلدير بالذكر أن اجلائزة 
ت��ق��ام ل��ل��ع��ام ال��ث��ام��ن لعرض 
األع��م��ال اإلبداعية من الوطن 

العربي.

أعلنت األمانة العامة لألوقاف 
مشاركتها في معرض الكويت 
للكتاب ف��ي دورت���ه اخلامسة 
واألرب���ع���ني، ال���ذي ي��ق��ام وف��ق 
النظام االفتراضي )ع��ن بعد( 
في الفترة من 29 نوفمبر حتى 
28 ديسمبر 2020، وينظمه 
امل��ج��ل��س ال���وط���ن���ي ل��ل��ث��ق��اف��ة 
وال��ف��ن��ون واآلداب بالكويت، 
برعاية وشراكة استراتيجية من 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، 
ومبشاركة أكثر من 60 دار نشر 
وأكثر من 4400 عنوان لكتب 
ص��ادرة عن دور نشر كويتية 

وعربية وعاملية قابلة للزيادة.
وحت���رص األم���ان���ة العامة 
ل��ألوق��اف على ه��ذه املشاركة 
الستمرار التواصل مع جمهور 
ال���ب���اح���ث���ني وامل��ت��خ��ص��ص��ني 
واملهتمني بقطاع الوقف والعمل 
اخليري والتطوعي من خالل 
ع��رض إص���دارات ومطبوعات 
األم����ان����ة ال���ع���ام���ة ل���ألوق���اف 
بكافة أن��واع��ه��ا وأشكالها في 
ه����ذا امل���ع���رض اإلل��ك��ت��رون��ي 
االف��ت��راض��ي، م��ن خ��الل منصة 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
اإللكترونية، وال��ت��ي يتجاوز 

عدد مستخدميها نصف مليون 
مستخدم، وميكنها استيعاب أي 

عدد من الكتب. 
وت���ش���ارك األم���ان���ة ال��ع��ام��ة 
لألوقاف في هذا املعرض بعدد 
من اإلص��دارات مبا يقارب 124 
مطبوع كجزء م��ن إصداراتها 

الفعلية على م���دار مسيرتها 
لتوفير أكبر اس��ت��ف��ادة للقراء 
والباحثني م��ع توفير طريقة 
للتواصل ال تنقطع، مما يؤكد 
أهمية ه��ذه املنصات الرقمية 
االفتراضية ف��ي نشر الثقافة 

الوقفية مستقبالً.
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خالل افتتاح مؤمتر »التعليم عن بعد استجابة جلائحة كورونا« 

احلربي: جتربة التعليم في »كورونا« فرصة ثمينة لكشف نواقص نظام التعليم وعيوبه 

قال وزير التربية ووزير التعليم العالي 
الدكتور سعود احلربي: إنه رغم املعاناة 
التي يواجهها التعليم حتت وط��أة جائحة 
)كورونا(، إال أن هذه التجربة توفر فرصة 
ثمينة للكشف عن نواقص نظام التعليم 
وعيوبه وتسليط الضوء على إمكانات القوة 

الكامنة فيه.
جاء ذلك في كلمة الوزير احلربي خالل 
حفل افتتاح املؤمتر التربوي الدولي الثاني 
الذي ينظمه املركز العربي للبحوث التربوية 
ل���دول اخلليج ف��ي ال��ك��وي��ت حت��ت عنوان 
)التعليم عن بعد استجابة جلائحة كورونا( 

أمس االثنني عبر منصة )زووم(.
وأش���ار إل��ى إمكانية تفعيل تلك القوة 
واستثمارها ملعاجلة امل��ش��ك��الت املزمنة 
والتوصل إل��ى مداخل جديدة تساعد على 
صياغة ن��ظ��ام تعليمي مبتكر ي��رق��ى إلى 
مستوى مطالب احلاضر وحتديات املستقبل 
ويقوم بالدور املتوقع منه في دفع مسيرة 
التنمية الشاملة واستدامتها وفق الغايات 

التي تهدف الرؤى الوطنية إلى حتقيقها.
وأضاف أنه حينما داهمت جائحة كورونا 
العالم واكتسحت البلدان بسرعة خاطفة 

شلت احلركة وقلبت املوازين وغيرت ترتيب 
أول��وي��ات العمل وأصبح واج��ب احملافظة 
على الصحة له األولوية مما استدعى فرض 
اإلج����راءات الصحية االح��ت��رازي��ة لتقليل 
احتماالت انتقال العدوى واحلد من أضرار 

الكارثة.
وأوض���ح أن��ه م��ن ضمن تلك اإلج���راءات 
الوقائية إغالق املدارس واللجوء إلى التعليم 
عن بعد ليحدث هذا التحول املفاجئ إرباكاً 
للعملية التعليمية، مما دع��ا إل��ى استنفار 
اخل��ب��رات وح��ش��د ال��ط��اق��ات ف��ي امل���دارس 
الستخدام وسائط التقنية الرقمية ووسائل 
البث اإلع��الم��ي للمحافظة على استمرار 
تعلم الطلبة وإكمال مقررات مناهج العام 

الدراسي.
وأك��د أن اجل��ه��ود املخلصة التي بذلت 
ملواجهة األزمة ساعدت في تخفيف وطأتها 
إال أن ه��ن��اك أم���ورا حت��ت��اج إل��ى م��زي��د من 
االهتمام منها تنمية اخلبرات الالزمة في 
مجال اختيار احملتوى التعليمي وتصميم 
وسائل مناسبة لتقدميه عبر قنوات التعلم 
ع��ن بعد إل��ى جانب توفير خ��دم��ات الدعم 
واإلرش����اد وتقييم حتصيلهم ومتابعة 

انتظامهم في الدراسة وتخفيف الضغوط 
النفسية واالجتماعية.

وقال: إن برنامج املؤمتر غني مبحاوره 
وموضوعاته “وكلي ثقة بأن مساهمات هذه 
النخبة املتميزة من اخلبراء املتحدثني فيه 
وما يدور حولها من مناقشات وما يطرح من 
أفكار وتوصيات ستكون مصدراً رافداً يثري 
جتربتنا في التعليم عن بعد ويوجهها في 

مسار التعلم املستمر مدى احلياة”.
من جانبه قال مدير املركز العربي للبحوث 
التربوية ل��دول اخلليج الدكتور سليمان 

العسكري في كلمته: إن التوجه في بداية 
التحضير للمؤمتر هو أن يكون موضوعه 
مرتبطاً بتعليم املستقبل، كما ترسمه الرؤى 
الوطنية للتنمية بالدول األعضاء واملرتكزات 
األساسية التي يقوم عليها والغايات البعيدة 
التي يستهدفها ف��ي ض��وء التقدم العلمي 

والتقني املتواصل.
وأش��ار إل��ى أن جائحة ك��ورون��ا أجبرت 
ال���دول على أن ي��ك��ون خ��ي��اره��ا األول هو 
احملافظة على صحة اجلميع واتخاذ جميع 
اإلجراءات االحترازية املمكنة للحد من تفشي 

الوباء واستفحاله.
وقال: إن اجلائحة شلت احلركة وأجبرت 
ال��ن��اس على التباعد وأغلقت املؤسسات 
وامل���دارس وانقطع أكثر من مليار ونصف 
املليار من الطلبة في العالم عن الذهاب إلى 
املدارس واجلامعات واستعيض عن الدروس 
الصفية بالتعليم ع��ن بعد ومت استنفار 
أجهزة التعليم ومؤسساته لتوفير كل ما 
يساعد على وصل ما انقطع من الدروس مبا 
في ذلك البرامج التعليمية املذاعة عن طريق 
أجهزة اإلعالم ومن خالل املنصات التعليمية 

والدروس اإللكترونية املباشرة واملسجلة.
وأوض���ح أن اجل��ه��ود احلثيثة واملكثفة 
التي بذلتها ال���دول س��اع��دت على احتواء 
الضرر البالغ الذي حلق بالتعليم وبخاصة 
ما اتخذته من تدابير لتقدمي التعلم عن بعد 
لتخفيف املشكلة وإيجاد بديل مؤقت يسمح 
للطلبة مبواصلة دراستهم على أمل انقشاع 

األزمة وعودة املياه إلى مجاريها.
وأشار إلى وجود مشكالت تتجاوز حدود 

اإلمكانات املتاحة وهذا يستوجب مواصلة 
العمل اجل��اد للتغلب عليها منها ما يتعلق 

بالطلبة ومنها ما يتعلق باملعلمني واألسرة.
وأكد أن التعلم عن بعد يفتح باباً واسعاً 
ملعاجلة أوجه اخللل املزمن الذي يؤخذ على 
النظام التقليدي، وأن التقنية الرقمية في 
هذا العصر وما بعده هي أداة التعلم ومصدر 
املعرفة والثقافة ويجب توطينها في املدارس 
وإتاحة الفرصة أمام جميع املعلمني إلتقان 

أساسياتها واستخدامها في التدريس.
وبنينّ العسكري أن القضايا التي أثارها 
ان��ق��ط��اع التعليم امل��درس��ي واالستعاضة 
عنه بالتعليم عن بعد ومت رصدها من قبل 
الباحثني واملهتمني بشؤون التعليم متعددة 
ولكن املشترك بينها هو عالقتها مبستوى 

جودة التعليم وفاعليته وكفاءته.
وأك��د أن��ه ض���رورة االستعانة بالبحث 
ال��ع��ل��م��ي وت��وج��ي��ه ن��ش��اط��ات��ه ل��دراس��ت��ه��ا 
واالستعانة بنتائجه في حتديد املسارات 

الصحيحة التي تقود إلى تعليم املستقبل.

د. سليمان العسكري

اجل�����ه�����ود امل���خ���ل���ص���ة ال�����ت�����ي ب�����ذل�����ت مل���واج���ه���ة 
األزم������������ة س������اع������دت ف������ي ت���خ���ف���ي���ف وط����أت����ه����ا

170 عمل مبدع  اخلميس: وضع التصور النهائي مع تسجيل 

»امللتقى اإلعالمي«: جائزة الكويت لإلبداع 
13 ديسمبر اجلاري ستقام في 

»أمانة األوقاف« تشارك في معرض 
الكويت للكتاب وفق النظام االفتراضي

إحدى إصدارات األمانة العامة لألوقاف
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د. سعود احلربي

ال����ع����س����ك����ري: ال���ت���ع���ل���م ع�����ن ب���ع���د ي���ف���ت���ح ب���اب���ًا 
واس����ع����ًا مل��ع��اجل��ة أوج�����ه اخل���ل���ل امل���زم���ن ال���ذي 
ي�����ؤخ�����ذ ع����ل����ى ن�����ظ�����ام ال���ت���ع���ل���ي���م ال���ت���ق���ل���ي���دي

أكد الوكيل املساعد لشؤون اإلذاع��ة 
في وزارة اإلع��الم الشيخ فهد املبارك 
الصباح، جاهزية إذاعة الكويت لتغطية 
انتخابات مجلس األم��ة 2020 وإظهار 
ه��ذا العرس الدميقراطي بأبها صوره 

فنياً وبرامجياً.
وقال الشيخ فهد املبارك في تصريح 
ل� )كونا( أمس: إن قطاع اإلذاعة حريص 
على تنفيذ توجيهات وزيراخلارجية 
ووزير اإلعالم بالوكالة الشيخ الدكتور 
أح��م��د ن��اص��ر احمل��م��د، ووك��ي��ل وزارة 
اإلع��الم منيرة الهويدي بضرورة متيز 
تغطية فعاليات االنتخابات بدءاً من فتح 
صناديق االقتراع مرورا بعمليات الفرز 

وانتهاء بإعالن النتائج الرسمية.
وأضاف أن االستعدادات تتم مبتابعة 
كل القطاعات حرصاً على متيز التغطية 
من خالل حزمة من األهداف التي تسعى 
اإلذاع��ة لتحقيقها عبر تغطية إعالمية 
ش��ام��ل��ة وم��ت��م��ي��زة لعملية االق��ت��راع 

مبنهجية موضوعية.
وأوضح أن التغطية اإلذاعية ستركز 
على خلق التفاعل والتواصل املباشر 
أوالً ب���أول ب��ني اجلماهير ومجريات 
أح���داث الساحة م��ن إج���راءات وأخبار 
إضافة إلى نشر الوعي بحقوق وواجبات 
املواطنة لدى األفراد وتنمية اإلحساس 

باملسؤولية الفردية واجلماعية.
وب��نينّ أن التغطية اإلذاع��ي��ة ستركز 

في يوم االقتراع على حث الناخبني على 
االل��ت��زام باالشتراطات الصحية التي 
أوصت بها السلطات الصحية، إضافة 
إلى املساهمة في تسهيل عمل اجلهات 
احلكومية ذات الصلة باالنتخابات مثل 

وزارةالداخلية وغيرها.
وأش����ار ال��ش��ي��خ ف��ه��د إل���ى أن خطة 
إذاع��ة الكويت البرامجية تنقسم إلى 
ث��الث م��راح��ل ب��دء م��ن مرحلة اإلع���داد 
التي انطلقت مع إعالن مرسوم الدعوة 
لالنتخابات، ثم مرحلة التنفيذ وهي 
التي تسبق يوم االقتراع وأما األخيرة 
فستكون في يوم االقتراع حتى اغالق 

الصناديق وإعالن النتائج.
وم��ن جانبه أك��د مدير محطة إذاع��ة 
البرنامج العام وامل��ش��رف العام على 
التغطية االذاع��ي��ة لالنتخابات سعد 
الفندي ان قطاع اإلذاع��ة حريص على 
اظهار العرس الدميقراطي بشكل مميز 

يواكب احلدث املهم.
وقال الفندي: إن إذاعة الكويت قسمت 
آلية العمل اإلذاعي إلى 5 فرق برامجية 
في استديوهات مجهزة بالكامل لتغطية 
كل الدوائر االنتخابية منذ انطالقة عملية 
االق��ت��راع حتى نهاية ال��ف��رز واإلع��الن 

الرسمي للنتائج.

وأض���اف أن��ه مت تشكيل ف��ري��ق من 
املراسلني وع��دده��م 15 م��راس��ال ط��وال 
يوم االقتراع موزعني على جميع الدوائر 
واللجان االنتخابية ومت فرزهم على 
ثالث فترات في اليوم، إضافة الى وضع 
ج���دول ب��أخ��ذ ال��رس��ائ��ل الصوتية من 

املراسلني.
وأش��ار الفندي إل��ى أن اإلذاع���ة تبث 
م��ج��م��وع��ة م��ن ال��ف��الش��ات الصوتية 
الدرامية لتوعية املواطنني للمشاركة 
ف��ي ال��ع��رس ال��دمي��ق��راط��ي، إض��اف��ة إلى 
حث املواطنني على التقيد باالحترازات 

الصحية أثناء عملية التصويت.
أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس، تسجيل 
209 إصابات جديدة بفيروس كورونااملستجد 
)كوفيد 19( ف��ي الساعات ال24 قبل املاضية، 
ليرتفع بذلك إجمالي ع��دد احل��االت املسجلة في 
البالد إلى 142635، في حني مت تسجيل حالتي 
وفاة إثر إصابتهما باملرض، ليصبح مجموع حاالت 

الوفاة املسجلة حتى أمس 880 حالة.
وقال املتحدث الرسمي باسم ال��وزارة الدكتور 
عبدالله السند ل� )كونا(: إن عدد من يتلقى الرعاية 
الطبية في أقسام العناية املركزة بلغ 84 حالة، 
ليصبح بذلك املجموع الكلي للحاالت التي ثبتت 
إصابتها مب��رض )كوفيد 19( والزال���ت تتلقى 

الرعاية الطبية الالزمة 4684 حالة.

وأضاف أن عدد املسحات التي مت اجراؤها في 
الساعات ال24 قبل املاضية بلغ 4078 مسحة، 

ليبلغ مجموع الفحوصات 1095574 فحصاً.
وج��دد السند الدعوة ال��ى املواطنني واملقيمني 
ملداومة األخذ بسبل الوقاية كافة وجتنب مخالطة 
اآلخ��ري��ن واحل���رص على تطبيق إستراتيجية 
التباعد البدني، موصياً بزيارة احلسابات الرسمية 
ل���وزارة الصحة واجل��ه��ات الرسمية ف��ي الدولة 
لالطالع على اإلرش��ادات والتوصيات وكل ما من 

شأنه االسهام في احتواء انتشار الفيروس.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أم��س أيضاً، 
شفاء 658 إصابة في الساعات ال24 قبل املاضية، 

ليبلغ مجموع عدد حاالت الشفاء 137071 حالة. 

»إذاعة الكويت« تؤكد جاهزيتها لتغطية 
 2020 انتخابات مجلس األمة 

جانب من انتخابات مجلس األمة السابقة

658 حالة و84 في »العناية املركزة« شفاء 

209 إصابات جديدة »الصحة«: 
ب� »كورونا« وتسجيل حالتي وفاة

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس

الشيخ فهد املبارك الصباح

لقطة جماعية في دورة سابقة

ماضي اخلميس


