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د.شبيب الزعبي

الزعبي: جائزة الشهيد فهد األحمد تعمل على تعزيز التنمية البشرية في المؤسسات غير الحكومية
أكد األمني العام جلائزة الشهيد الشيخ فهد األحمد الدولية للعمل اخليري د.شبيب 
الزعبي ان اجلائزة تعمل على توسيع مفهوم البر وزيادة الوعي ألهمية العمل اخليري 
الكويت����ي التنموي من خالل توفير جميع اإلمكانات والدراس����ات اخلاصة في تطوير 
هذا القطاع، مبينا ان القائمني على اجلائزة يعملون على تعزيز التنمية البش����رية في 

املؤسسات غير احلكومية لتحقيق التكامل التنموي.

وقال الزعبي في تصريح صحافي »ان جائزة الشهيد ومنذ والدتها تعمل على التنسيق 
والتكام����ل وتبادل األدوار فيما بني الهيئ����ات اخليرية احمللية في املجاالت التطوعية«، 
الفتا الى ان »اجلائزة أسهمت في إبراز دور العمل اخليري كقطاع ثالث رديف القطاعني 

احلكومي واخلاص في تنمية املجتمع«.
وأش����ار الزعبي الى ان أحد أهم األهداف القائمة عليه����ا فكرة اجلائزة هو توظيف 

الطاقات البشرية وتنميتها والتأكيد على أهمية االستثمار البشري في جميع املجاالت 
احلياتية، موضحا ان اإلنسان هو العنصر األساسي في بناء اي مشروع تنموي وتطوير 
هذا اإلنسان في جميع اجلوانب يحقق التكامل التنموي من خالل إيجاد قادة لعمليات 
التنمية املجتمعية. وشدد الزعبي »على ان من أهداف اجلائزة العمل على النأي بالعمل 

اخليري والتطوعي بعيدا عن االنتماءات احلزبية والنزاعات السياسية«.

الكويت تشارك في الملتقى األول
للصحافة اإللكترونية بالقاهرة

هناء السيد
تشارك الكويت بوفد من المتخصصين في مجال الصحافة 
االلكترونية في الملتق���ى العربي األول للصحافة االلكترونية 
ال���ذي يعقد خالل الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري والذي 
تعقده المنظمة العربية للتنمية االدارية بالتعاون مع مؤسسة 
»أخبار اليوم« المصرية و»دار النهضة العربية« بلبنان ويقام 
الملتقى تحت رعاية رئيس مجلس الشورى المصري ورئيس 
المجلس األعلى للصحافة صفوت الشريف، وقال المنسق العام 
للملتقى د.بسام الفيصل ان الملتقى تشارك فيه وفود إعالمية 

من الدول العربية.
ويتناول الملتقى موضوع »مستقبل وسائل اإلعالم في العصر 
الرقمي«، حيث يناقش مستقبل وسائل اإلعالم التقليدية المطبوعة 
والمس���موعة والمرئية في المرحلة المقبلة وتداعيات تطور 
قطاع اإلعالم على الجوانب التقنية واالقتصادية والتنظيمية 
لوسائل االتصال الجماهيرية التقليدية، فضال عن تأثيرات ذلك 

على طبيعة المحتوى ونظم إنتاجه.
وقال بس���ام ان الملتقى يتناول تطورات وس���ائل االتصال 
وتكنولوجيا المعلومات في التجارب المقارنة وتحول أنماط العمل 

الصحافي نحو الرقمنة الكاملة في ظل تعددية الوسائط.
كما يتطرق لبحث االتجاهات المتنامية الس���تيعاب شبكة 
اإلنترنت كوسيط للنشر اإلعالمي، وكنوع من التكيف مع اتساع 
الش���بكة وزيادة عدد مستخدميها البالغ نحو ملياري شخص 
عبر العالم، مع ما ترتب عن ذلك من توجه الصحف المطبوعة 
لمواكبة هذا التحول واحداثها لنسخ الكترونية ومواقع تتضمن 

مجموعة من الخدمات المعلوماتية.
كما يتناول الملتقى »الجرائد والمجالت والكتب بين الوسيط 
الورقي والوسيط الرقمي«، و»نماذج التمويل وأساليب إدارة 
الصحافة االلكترونية«، و»النشر االلكتروني على شبكة اإلنترنت«، 
و»المحتوى العربي على شبكة اإلنترنت.. الواقع والمستقبل«، 
و»المدونات ومواقع الڤيديو التشاركي«، و»العوالم االفتراضية 
على شبكة اإلنترنت«، و»الكتاب الرقمي.. التقنية واالستخدامات 

والتأثيرات«.
وسيش���ارك في الملتق���ى ممثل���ون ع���ن وزارات الثقافة 
 والهيئات والمؤسس���ات الثقافية الحكومية العربية، من بينها 
المملكة العربية الس���عودية والبحرين وقطر وتونس وليبيا 
وكذلك مسؤولو القنوات الفضائية وادارة المواقع االلكترونية 
الحكومي���ة والخاصة، واإلعالمي���ون والعاملون في الصحافة 
ووكاالت األنباء باالضافة الى عدد من الكتاب واألدباء والمهتمين 
بش���ؤون الثقافة واإلعالم ودور النش���ر والطباعة والتوزيع 
والمهتمين بالكتاب واإلصدارات الثقافية والمتخصصة وكذلك 

أساتذة جامعيون.


