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التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

إعالميون: وسائل التواصل مصدر أساسي للمعلومات ومكمل لإلعالم التقليدي

ثامر السليم

مبشــاركة نخبــة مــن 
اإلعالميــني واألكادمييــني 
واصــل «ملتقــى اإلعــالم 
الكويتي األول» ثاني جلساته 
بعنوان «بني اإلعالم ووسائل 
التواصل االجتماعي» مساء 
أمــس االول عبــر منصــة 
«مايكروسوفت تيمز»، حيث 
تنظمه اجلمعيــة الكويتية 
لإلعــالم واالتصــال خــالل 
الفتــرة من ٧ إلــى ٩ يوليو 
بالتعاون مع وزارة اإلعالم 

.«stc» ورعاية شركة
وأكد املشاركون ان وسائل 
التواصل االجتماعي احلديثة 
أصبحت مصدرا أساسيا من 
اليومية  مصادر املعلومات 
وجــزءا ال يتجــزأ من عمل 

اإلعالم التقليدي.
حتــدث  البدايــة،  فــي 
اإلعالمــي عبــداهللا بوفتني 
عن جتربة برنامجه «ظرف 
الــى  الفتــا  اســتثنائي»، 
نوعية الطرح املتحررة من 
الكالسيكية الرسمية محاكيا 
«السوشيال ميديا» من خالل 
الطرح املتجدد للموضوعات 
والتعاطــي مــع اجلمهــور 
واملســؤولني بشكل مباشر 
ويومي. وأضاف بوفتني انها 
جتربة جديدة هدفها تغيير 
النهج ليتماشى مع ظروف 
املرحلــة الراهنــة ويالمس 
حيــاة النــاس ويجيب عن 
تساؤالتهم واستفساراتهم.

من جانبها، قالت الكاتبة 
امليــع ان  واإلعالميــة رمي 
«كورونــا» نقلتنــا إلى عام 
٢٠٢٢ في مالحقــة التطور، 
مؤكــدة أنه ال ميكــن الفرار 
التكنولوجي  التطــور  مــن 

في أي وقت ومكان وتعطي 
مساحات للحرية والتعبير 
كما انها أصبحت تؤثر على 
صناع القــرار والدليل انها 
ســاهمت فــي فضــح جتار 
اإلقامات في الكويت وجنحت 
في لفت النظر والضغط على 
املعنيــني بفتح ذلــك امللف 

اخلطير.
قالــت  ناحيتهــا،  مــن 
أســتاذ اإلعالم اإللكتروني 
والسياسي بجامعة الكويت 

د.فاطمة الســالم ان اإلعالم 
الكويتي في ظل أزمة كورونا 
متيــز بالتعامــل الواقعــي 
واملهنــي مــع األحــداث مع 
الثوابــت  علــى  التركيــز 
الوطنيــة واحملافظــة على 
املهنية واالحترافية ومواكبة 
التطورات، مشــيرة إلى أن 
األزمة غيرت مالمح األجندة 
اإلعالمية، حيث أضيف لها 
بند جديد وهو«السوشيال 

ميديا».

أوضــح  جهتــه،  مــن 
اإلعالمي بركات الوقيان أن 
قــرارات احلكومة أصبحت 
تنقل عبر وسائل التواصل 
االجتماعــي حلظة بلحظة، 
كمــا ان برامــج التلفزيون 
اعتمدت عليها كليا، وبالتالي 
أصبحت جزءا ال يتجزأ من 
اليومية وأســهمت  حياتنا 
فــي رســم مالمــح املشــهد 
القضايا  السياســي وباتت 
املطروحــة علــى صفحاتها 

صنعت حتــوال كبيــرا في 
صناعة احملتوى اإلعالمي، 
وذلك نظرا لهيمنة وســائل 
التواصل على صناعة األخبار 
وبثها واستقطابها للجماهير، 
بســبب ســرعة نقل اخلبر 
وإتاحة تداوله عامليا حلظة 
وقوعه، وبالتالي أصبحت 
هي املصدر الرئيسي لألخبار 

خالل اجلائحة.
في الســياق ذاتــه، قال 
اإلعالمي وجنم «السوشيال 
ميديا» حمد قلم، ان وسائل 
التواصــل االجتماعــي هي 
مكمــل لإلعــالم التقليــدي 
وليس منافسا له، مشيرا الى 
انه مع أزمة كورونا، هيمن 

االفتراضيــة مفروضة على 
ساحات النقاش سواء على 
مستوى الرأي العام او لدى 
املســؤولني، وأؤيــد وجود 
تشــريعات حتكــم وتنظم 
وسائل التواصل االجتماعي 
ليكون تطورها هادفا ويخدم 

املجتمع.
في الســياق ذاته، قالت 
اإلعالميــة مناير القالف ان 
أزمة كورونا وفي ظل وجود 
شبكات التواصل االجتماعي 

خطر انتشار الشائعات من 
خــالل تلك الوســائل والبد 
أن نقنع اجلماهير بتخفيف 
التواصل  استخدام وسائل 
والنظر الى اإلعالم التقليدي 

ألن األخير أكثر مصداقية.
وقالت أستاذ علم االتصال 
واالجتمــاع جامعة الكويت 
د.بشــاير الصانع ان هناك 
تفاوتا في أداء اإلعالميني في 
ظل أزمة كورونا، مشيرة إلى 
أن اإلعالم الكويتي كان على 
قدر هائل من املهنية، ولكن 
في املقابل هناك أيضا بعض 
األخطاء فهذا وارد وحدث في 
جميع الدول ألن «كورونا» 

فاجأنا جميعا.

أكدوا خالل فعاليات اجللسة الثانية من «ملتقى اإلعالم الكويتي األول» أنها تتميز بسهولة االستخدام وطالبوا بوجود تشريعات تنّظم عملها

جانب من فعاليات اجللسةاملشاركون في فعاليات اجللسة الثانية من امللتقى

ألنه أصبح أمرا واقعا يجب 
التعامل معه يوميا وبحكمة 
في تلك املعركة اإلعالمية التي 
سببتها اجلائحة اخلطيرة.

اخلبيــر  أكــد  بــدوره، 
اإلعالمي طالل الكشــتي ان 
اإلعالم الكويتي لم يغب عن 
خارطة األخبار على شاشات 
القنوات اإلخبارية باملنطقة 
وعلى مستوى دول اخلليج، 
مضيفا انــه تعامل بحرفية 

في أزمة ڤيروس كورونا.
التواصل  وعن وســائل 
االجتماعي قال الكشــتي ان 
من أسباب انتشارها السهولة 
والبســاطة في االســتخدام 
وتسمح بالتواصل السريع 

امليع: التطور التكنولوجي الراهن أصبح واقعًا يجب التعامل معه يوميًا بحكمة وال مفر منهبوفتني: برنامج «ظرف استثنائي» جتربة جديدة من الطرح اإلعالمي املتحرر من الكالسيكية

حمد قلم: البد من تخفيف استخدام وسائل التواصل والنظر لإلعالم التقليدي األكثر مصداقية

توصيات امللتقى ستمكن املجتمع اخلليجي من مواصلة مسيرة التنمية والتقدم 

السالم: إعالمنا متّيز بالتعامل الواقعي واملهني مع األحداث والتركيز على الثوابت الوطنيةالكشتي: اإلعالم الكويتي لم يغب عن خارطة شاشات القنوات اإلخبارية باخلليج واملنطقة

الصانع: هناك تفاوت في أداء اإلعالميني خالل أزمة كورونا واجلائحة فاجأتنا جميعًا

العنزي: ضرورة استثمار امللتقيات وحتويلها إلى تعاون علمي حقيقي يستفاد منه

القالف: «السوشيال ميديا» أصبحت هي املصدر الرئيسي لألخبار خالل جائحة «كورونا»الوقيان: وسائل التواصل جزء من حياتنا اليومية وأسهمت في رسم مالمح املشهد السياسي

الدوسري: ربط احتياجات سوق العمل مبخرجات
التعليم العالي لتقليل االعتماد على العمالة الوافدة

عبداهللا الراكان

أكــد عميد كليــة التربية 
العنزي  األساســية د.فريح 
أهمية توطيد أواصر التعاون 
اخلليجي املشترك في املجال 
البحثي لتطوير األداء العلمي 
واستثمار امللتقيات وحتويلها 
إلى تعاون حقيقي ينعكس 
بشكل إيجابي على املؤسسات 
العنزي  األكادميية.وأضاف 
خالل الكلمة التي ألقاها خالل 
افتتاح ملتقى قسم الدراسات 
االجتماعية حتت عنوان «وباء 
كورونــا وآثــاره التاريخية 
واالجتماعيــة  والبيئيــة 
على دول مجلــس التعاون 
اخلليجي» أمس برعاية مدير 
عام الهيئــة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب د.علي 
املضف أن امللتقى الذي يقام 

في جلساته عدة محاور مهمة 
ومتعلقة بالبعد االجتماعي 
واجلغرافــي  والتاريخــي 
البيئــي، متمنيــا أن يأتــي 
بثمــاره املرجــوة من خالل 
شراكة علمية خليجية تنتهي 
بتوصيات تهم القائمني على 
املؤسسات األكادميية إلعداد 
قاعدة بيانات علمية مشتركة 

خالل األزمة احلالية.
من جانبه، أكد رئيس قسم 
الدراسات االجتماعية د.نايف 
الدوسري أن امللتقى يبرز آثار 
جائحة «كورونا» وإميانا من 
القسم بدور البحث العلمي 
في كشف حقيقة التحديات 
وقياس اآلثار إلعادة التعامل 
والتعاطي مــع عالم جديد، 
امللتقــى  أن  إلــى  مشــيرا 
بجلســاته العلميــة الثالث 
يتضمــن أوراق عمل علمية 
عميقة ســتخرج بتوصيات 
تســهم في إزالة حالة الهلع 
والضبابية ومتكن املجتمع 
اخلليجي من جتــاوز حالة 
االرتبــاك واالســتمرار فــي 
مسيرة التنمية والتقدم، حيث 
يتم التركيز من خاللها على 
البيئية  األبعاد اجلغرافيــة 
واالجتماعية وتاريخ األوبئة 

في دول اخلليج العربية.
ولفــت الــى أن خالصــة 
التــي مت تقدميهــا  األوراق 
تتضمن عددا من التوصيات 

ذات األبعــاد املتعددة ومنها 
اعتماد الواقعية واملوضوعية 
العاطفيــة  واالبتعــاد عــن 
عنــد التعامــل مــع اخللــل 
الدميوغرافــي، وضــرورة 
تفعيل السياسات السكانية 
التــي وردت فــي اخلطــة 
التنموية اخلمســية، وربط 
حاجــات ســوق العمــل مع 
مخرجــات التعليــم العالي 
علــى  االعتمــاد  لتقليــل 
الوافــدة والبطالة  العمالــة 
املقنعــة، وضــرورة توعية 
بــأن اخللــل فــي  املواطــن 
السكانية والقوى  التركيبة 
العاملــة مشــكلة مجتمعية 
وليست من صنع احلكومات 
وحدها، وفيما يخص البعد 
البيئي اجلغرافي فقد لفتت 
التوصيات إلى أهمية حتقيق 
التنمية املستدامة امللتزمة بها 
جميع دول مجلس التعاون، 
وخصوصــا تلــك املرتبطة 
باملياه سواء كانت بيئية أو 
اقتصادية وتطبيق القوانني 
التي حتد من التغير املناخي.
وتابــع: بالنســبة للبعد 
التاريخي فقد خرج امللتقى 
بعــدة توصيات منها تقييم 
التي  اإلجــراءات احلكومية 
اتخذت أثناء األزمة، وتطوير 
ما هو ناجح منها ومحاولة 
بحث أسباب الفشل وإيجاد 
احللــول لهــا، مقارنــة هذا 
التقييــم باإلجــراءات التــي 
اتخــذت فــي دول مجلــس 
العالــم  ودول  التعــاون 
لالســتفادة مــن جتاربهــا، 
وإعداد قاعدة بيانات وأرشفة 
كل ما يخص األوبئة ومراحل 
تكونها وانتشــارها وطرق 
عالجهــا، وحث مؤسســات 
التعليم املختلفة على أهمية 
تدريس الطلبة كل ما يتعلق 
باألوبئة تاريخيا واجتماعيا 
خللق ثقافة لدى الشباب في 

مواجهتها.

خالل افتتاح ملتقى «وباء كورونا وآثاره التاريخية والبيئية» في «التربية األساسية»

د.فريح العنزيد.نايف الدوسري

الظروف االستثنائية  خالل 
التي تعيشــها البالد ودول 
العالم ككل هــو جزء علمي 
مطلــوب مــن املتخصصني 
واملهتمني بتســليط الضوء 
على جائحة «كورونا» واآلثار 

املترتبة عليها.
وبــني ان امللتقى يتناول 

املسعد: علم البيانات ساهم في حتديد ومتابعة 
مدى التزام األفراد باحلجر الصحي املنزلي

خالل ملتقى «املرأة في مجال علم البيانات» 

املشاركات في ملتقى «املرأة في مجال علم البيانات»

حتت رعايــة مدير عام 
العامــة للتعليــم  الهيئــة 
التطبيقي والتدريب د.علي 
الهيئــة  املضــف، نظمــت 
جامعــة  مــع  بالشــراكة 
ستانفورد األميركية امللتقى 
الثاني «املرأة في مجال علم 
البيانات»  مبشاركة نخبة من 
النساء املتخصصات إلبراز 
جهود املرأة في علم البيانات.

بدأ امللتقى الذي أقيم عبر 
 Microsoft Teams تطبيــق
باحلديــث حول أهمية علم 
البيانات وخصوصا في ظل 
األزمة الصحية التي تواجه 
العالم وهــي أزمة ڤيروس 
كورونــا املســتجد و التــي 
اعتمدت بشكل رئيسي على 
البيانات في مختلف أشكالها.

 WIDS حيث أكدت سفيرة
رئيــس قســم الكمبيوتــر 
باملعهــد العالي لالتصاالت 
م.معصومــة  واملالحــة 
بوشهري ان الهدف من وراء 
تنظيم هذا امللتقى هو نشر 
الوعي حول أهمية البيانات 
وكيفية االستفادة منها في 
مجال االقتصــاد، الصحة، 
التكنولوجيا،  االتصــاالت، 
 نظم املعلومات اجلغرافية، 
وتنمية العنصر البشــري 
الــذي  بالتغييــر  وربطهــا 

املوقــع اجلغرافــي ملتابعة 
التزام الناس باحلجر وغيره 
مــن اإلجــراءات باإلضافــة 
إلــى جمع معلومات التنقل 
وحجوزات الطيران وتتبع 

اإلصابات املشتبه بها.
كمــا تنــاول امللتقى في 
جلســاته احلديــث حــول 
أهمية البيانات في مجاالت 
احلياة املختلفة خالل هذه 
األزمــة مثل املجال الصحي 
البيانات  وكيفية استخدام 
الصحية بشكل عام وبيانات 
ڤيروس كورونا املســتجد 
بشــكل خاص واإلجراءات 
املطلوبــة إلدارة البيانــات 
الصحيحــة بشــكل فعــال 
وضمــان جودتها وإمكانية 
الوصول لها، قدمته كال من 

سماح الدويسان ود.فاطمة 
بوجروة.

وفي اجلانب االجتماعي 
الســيد  حتدثــت عائشــة 
حــول  اجلــري  ومنيــرة 
الواســع لعلم  االســتخدام 
البيانات في قطاع االتصاالت 
لبناء استراتيجيات فعالة 
للتســويق واألعمال، وفي 
مجال االتصاالت االجتماعية 
التي مت التنقيــب عنها في 
الشبكات االجتماعية القائمة 
علــى املوقــع (LBSN) في 
الكويــت. إضافــة احلديث 
حول استخدام تقنيات نظم 
البيانات اجلغرافية وطريقة 
الواقــع  اســتخدام تقنيــة 
املعزز في أنظمة املعلومات 
اجلغرافية والبيانات ثالثية 
األبعــاد باســتخدام تقنية 
الليزر مقدم من قبل سندس 
الفارسي وبدور السعدون.

وكان ختــام امللتقى مع 
سندس بوشهري وتسنيم 
بيثابور في جلســة ســلط 
الضــوء خاللها علــى علم 
البيانــات واســتخدامه في 
تطبيقات الذكاء االصطناعي 
مثــل روبوتــات الدردشــة 
التفاعلية وأدوات االستماع 
لوسائل التواصل االجتماعي 

وغيرها.

معصومة بوشهريأسيل املسعد

ســيحدث بالعالم بعد هذه 
األزمة.

بدورهــا، قالت ســفيرة 
الكويــت مللتقي املــرأة في 
مجال علم البيانات م.أسيل 
املســعد فــي احلديث حول 
جائحــة ڤيــروس كورونا 
املستجد التي مير بها العالم 
أنها ســاهمت في استخدام 
علم البيانات في العديد من 
املجاالت كتصميم اخلرائط 
اجلغرافيــة التــي توضــح 
الڤيروس  انتشــار  أماكــن 
واتخاذ العديد من القرارات 
واإلجراءات الصحية وابتكار 
أدوات تقنية بناء على حتليل 
البيانات ودراســة السلوك 
البشــري الرقمــي، كمــا مت 
استخدام هذا العلم في حتديد 


