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م ٤٠ مبدعًا ومبدعة وفوز ٤١ إعالنًا عربيًا «الكويت لإلبداع» تكرِّ

أسامة أبوالسعود

اختـتـمـــت فـعـــاليات 
جائــزة الكويت لإلبداع في 
دورتهــا الثامنــة عــن بعد 
أمــس، حتت رعاية أميـــن 
عـام جامعة الدول العربية 
أحمــد أبوالغيط، وبتنظيم 
من هيئــة امللتقى اإلعالمي 
العربــي، وحضــور األمني 
العــام املســاعد جلامعــة 
العربيــة لشــؤون  الــدول 
الســفير  اإلعالم واالتصال 
العــزاوي، ورئيس  قيــس 
الدولية لإلعالن  اجلمعيــة 
فرع الكويت وليد كنفاني، 
وبشــراكة مــع اجلمعيــة 
الكويتية لإلعالم واالتصال، 
وأكادميية اإلعالم املتكامل، 
وبرعاية بنك الكويت الدولي 
وشركات «زين لالتصاالت» 
 stc»و«أوريدو لالتصاالت» و
لالتصاالت»، ومبشاركة عدد 
من الشخصيات املؤثرة في 
العامة  العالقــات  مجــاالت 
والتســويق واإلعالن على 
املستويني احمللي والعربي.

وفــي هــذا الصــدد، قال 

التقــدم فــي هــذا العصــر 
الــذي يعرف طفــرة في كل 
التخصصات، مشيرا إلى أن 
اإلعالم مبا ميلكه من قدرات 
تأثيرية كبيرة قادر على أن 
يقــدم املضامني والرســائل 
اإلعالمية التي تســاهم في 

تطور الدول واملجتمعات.

واملناصــب مبــا ميلكه من 
مؤهــالت عاليــة، وقدرات 
إبداعيــة مبهرة، ليس فقط 
فــي أوطانهم ولكــن بهروا 
العالــم بأســره بإجنازاتهم 
أولــت  وقــد  ومواهبهــم، 
جامعة الــدول العربية منذ 
إنشائها أهمية كبرى للتعليم 

العربي. ومشــاركتها اليوم 
في تنظيــم هذه االحتفالية 
تعكس مدى االهتمام الذي 
لــدور اجلامعــات  توليــه 
والهيئات العلمية مبختلف 

تخصصاتها.
مبدعون ومتميزون

بدوره، قال األمني العام 
للملتقى ماضي اخلميس: إن 
هذه اجلائزة حتتفي كل عام 
بعدد من املبدعني واملتميزين 
في مختلف مجاالت اإلعالم 
والثقافــة والفكــر والفــن، 
فضال عن االحتفاء بعدد من 
املؤسسات اإلبداعية، مشيرا 
إلى انها األولى في مســيرة 
اجلائزة التي تقام عن بعد، 
الفتــا إلى ان هيئــة امللتقى 
اإلعالمــي العربــي تســعى 
جاهدة إلى إقامة فعالياتها 

رغم التباعد االجتماعي.
شركاء جناح

مــن جانبه، أكــد رئيس 
الدولية لإلعالن  اجلمعيــة 
فرع الكويــت وليد كنفاني 
ان جائــزة الكويت لإلبداع 

األمني العام املساعد جلامعة 
العربيــة لشــؤون  الــدول 
الســفير  اإلعالم واالتصال 
قيس العزاوي خالل كلمته 
في افتتاح اجلائزة: إن بناء 
اإلنســان العربــي ضرورة 
ملحــة، وإعــداد وتأهيــل 
الشــباب ســمة من سمات 

إن  العــزاوي:  وأضــاف 
ثقافة كل أمــة هي التعبير 
احلي عن القــوى اإلبداعية 
فيهــا، وهــي التأكيــد على 
هويتها واحملدد األساســي 
والشــباب  لشــخصيتها، 
العربي أبدع في كل املجاالت، 
ووصــل إلى أعلــى املراتب 

والنشــاط اإلبداعي العلمي 
واألدبــي والثقافي والفني، 
باعتبارهــا روافد مهمة من 
روافــد تطــور املجتمعات، 
وذلــك إميانا منهــا بأهمية 
العلــم ودوره فــي تفعيــل 
املبادرات والطاقات لتحقيق 
التنمية املنشودة للمجتمع 

امللتقــى  وبالتعــاون مــع 
هــي  العربــي  اإلعالمــي 
بالفعل عمل جبار ومخلص 
موجه لقطاع اإلعالن عامة 
وللمبدعني خاصة، قائال: اننا 
في اجلمعية الدولية لإلعالن 
نعتبر أنفسنا شركاء جناح، 
وذلك لسنوات طويلة تكللت 
دائما بالتوفيق واإلبداع، هذه 
اجلائزة ال تقل أهمية مقارنة 
بجوائز أخرى عربية او حتى 

عاملية.
أولويات اجلائزة

إن  كنفانــي:  وأضــاف 
أولويات اجلائزة تقدمي املهم 
واألهم لكل العاملني في هذا 
القطاع في مختلف املجاالت 
املتعلقــة بنطــاق عملهــم، 
مؤكدا أن اجلمعية الدولية 
لإلعــالن تدعــم دور قطاع 
اإلعــالن، وذلك ألهميته في 
املجتمع وللنهوض باملستوى 
اإلعالني املطلوب عبر طرح 
حملة إعالنية داعمة لتشجيع 
املعلنني على زيادة الصرف 
اإلعالني وخصوصا في هذا 

الوقت الصعب.

اجلائزة اختتمت دورتها الثامنة برعاية أمني عام جامعة الدول العربية وتنظيم «امللتقى اإلعالمي العربي».. والزميل مفرح الشمري يحصد جائزة اإلبداع اإلعالمي

من املشاركني في حفل التكرمي «أون الين»

الزميل ماضي اخلميس متوسطا املكرمني الفنان أحمد إيراج والزمالء مفرح الشمري ورباب بداح وبيبي اخلضري ومقدم احلفل اإلعالمي يوسف كاظم األمني العام للملتقى اإلعالمي العربي الزميل ماضي اخلميس مكرماً رئيس قسم فنون «األنباء» الزميل مفرح الشمري

العزاوي: بناء اإلنسان العربي ضرورة ُملّحة وإعداد وتأهيل الشباب سمة من سمات التقدم في هذا العصر الذي يشهد طفرة في كل التخصصات

اخلميس: اجلائزة حتتفي سنويًا بعدد من املبدعني واملتميزين في مختلف مجاالت اإلعالم والثقافة والفكر والفن وبعدد من املؤسسات اإلبداعية

فئات اجلوائز التكرميية للدورة الثامنة والفائزون بها

فئات ومجاالت اجلوائز التنافسية
أوال - اإلبداع

١- «يا حلو الكويت» مقدم من بورصة الكويت لعيد الكويت الوطني، ومن إنتاج 
Local Flavour

٢- كل عام وقلوبنا ال تذبل.. ألننا بإذن اهللا ننتظر األجمل بشرى زين لعيد الفطر 
joy productions بإعالن افتحوا األبواب من إنتاج

MB Vision ٣- الزين يحر من صالون مرمي سبهان إنتاج
ثانيا - اإلخراج

A one productions ١- سيارة أزكارا من جيلي الغامن إنتاج
A one production ٢- قد التحدي من فورد الغامن إنتاج

Senyar ٣- اربح مع حسابك من بيت التمويل الكويتي من إنتاج
ثالثا - التأثير

١- إعالن شــتعرف عنا بنك KIB مبناســبة العيد الوطني الكويتي ٢٠٢٠ إنتاج 
.A ONE PRODACTIONو socialfirm

.joy productions ٢- ال ينسانا اهللا.. إعالن شركة زين لرمضان ٢٠٢٠.. إنتاج
.Wunderman Thompson إنتاج ..stc ٣- إعالن رمضان حي.. شركة

رابعا - الفكرة

١- تقديرا لدور األمهات في تعليم أطفالهم في وســط هذه الظروف االستثنائية 
.Senyar بجائحة كورونا.. إعالن أمي اجلندي املجهول.. من شركة زين.. إنتاج

.Allover Group ٢- إعالن شركة املسافر للعيد الوطني الكويتي إنتاج
.Allover Group ٣- إعالن العيد الوطني السعودي من منشآت السعودية من إنتاج

خامسا - احملتوى
 A ١- إعالن مطاعــم ماكدونالدز... عودة ماكدونالدز بعد أزمة كورونا من إنتاج

one productions
joy production لشهر رمضان املبارك انتاج KIB ٢- يا جامع الناس - إعالن

Allover Group ٣- إعالن غدير السلطان انتاج
سادسا - األعمال الوطنية

.DX Productions ١- كلنا نحييك.. من بيت التمويل الكويتي إنتاج
.Senyar ٢- سيف مجرب... من شركة أوريدو إنتاج

.joy production ٣- عمل شركة زين الوطني - قف علوا مبناسبة العيد الوطني إنتاج
.joy productions ٤- أغنية بصوت عالي من بنك اخلليج انتاج

سابعا: إعالنات توعوية
١- جهــود وزارة الصحة في مواجهة أزمة كورونا.. اســتحلفكم باهللا البقاء في 

منازلكم من إنتاج وزارة اإلعالم
dot space ٢- حملة عشانك يا قطر من البنك التجاري القطري إنتاج

٣- حملة احملافظة على نظافة الكويت إنتاج وزارة اإلعالم
٤- أنا ما أقرا من املجلس اإلماراتي

joy productions ٥- صيدهم ال يصيدونك من البنك الوطني إنتاج
٦- التوعية باملشاركة في انتخابات مجلس األمة ٢٠٢٠ من تلفزيون الكويت

ثامنا: اجلوائز اخلاصة
Mute Production ١- وعد نقدر من وزارة الدولة لشؤون الشباب إنتاج

٢- جمعية النجاة اخليرية عن التواجد في الصفوف األمامية ضمن كوادر الدولة 

الرسمية واألهلية خالل أزمة ڤيروس «كورونا».
٣- الكويت باقية من وزارة اإلعالم.

.creative soul ٤- شعبي العزيز من وزارة اإلعالم العمانية إنتاج
.Pride Media ٥- اجلامعة األميركية الدولية من إنتاج

.Senyar ٦- «بيرق العز» باقي في ظل قائدنا من شركة أوريدو إنتاج
.DOORS PRODUCTION من إنتاج STC ٧- حبها معروف لشركة

.creative soul ٨- أطفال عمان يتحدثون من أوريدو إنتاج
.stc ٩- يال نكتشف.. فيفا صار لها اسم جديد من

تاسعا: املسؤولية االجتماعية

١- حفل التخرج االفتراضي برعاية زين وKIB وصناعات الغامن ومؤسسة الكويت 
Local Flavour للتقدم العلمي وجريدة القبس إنتاج

عاشرا: البرامج التلفزيونية

١- برنامج ظرف استثنائي على تلفزيون الكويت من تقدمي عبداهللا بوفتني
٢- برنامج حتت املجهر على قناة القبس اإللكتروني على اليوتيوب إنتاج فوتون 

ميديا تقدمي عمار تقي وإعداد محمد جمال
٣- برنامج ماذا بعد من إنتاج تلفزيون الكويت تقدمي أنوار مراد، إشراف عام تركي 
املطيري إخراج سعد القحطاني ومشعل الشمري وإعداد عبداهللا الكندري ويوسف 

املطيري ومروة رضا وعلي حسني وأنور سعود وحنني املنيس.
حادي عشر: جائزة التميز في التواصل احلكومي

١- وزارة األشغال العامة.
٢- املؤسسة العامة للرعاية السكنية.

الزميل ماضي اخلميس مكرماً الزميلة بيبي اخلضري من «القبس»

األولى: شخصية العام اإلعالمية حصل عليها اإلعالمي 
الكبير مصطفى اآلغا.

الثانية: جائزة اإلبداع اإلعالمي حصل عليها اإلعالمي 
المغربي رشيد العاللي، الممثل والمذيع المصري خالد 
عليش، اإلعالمي التونســي سمير الوافي، اإلعالمية 
المصرية مي حلمي، اإلعالمي القطري محمد سعدون 

الكواري، اإلعالمي الكويتي مفرح الشمري.
الثالثة: جائزة اإلبداع اإلعـــالمي للشباب المذيعة 
المغربيــة حنان عبــداهللا، اإلعالميــة الليبية غالية 
بوزعكــوك، اإلعالمية البحرينــيـــة إيـمـــان زينل، 
اإلعالميــة اإلماراتيــة حصــة الرياســي، اإلعالميــة 
الجـزائرية فرح ياسمين، اإلعالمية السعودية نرجس 
العوامي، اإلعالمية الكويتية انوار مراد، اإلعـــالمية 
العراقية د.شهد الجواري، اإلعالمية الكويتية شهـد 
المتــروك، اإلعالمية الكويتية بيبـــي الخـضـــري، 
اإلعـــالمية اللبنانية رباب بداح، اإلعالمية الكويتية 

مريم القبندي.
الرابعة: اإلبــداع في المجال الفني، وحصلت عليها 

الممثلــة ومقدمة البرامج ميســاء مغربــي، الممثلة 
الكبيرة صفاء سلطان، الممثل أحمد إيراج، والممثلة 

منى شداد.
الخامسة: التميــز في وســائل التواصل االجتماعي 
وبرامــج اليوتيوب المؤثرة حصلت عليها إحســان 

بن علوش، والمنشد مصطفى عاطف.
السادسة: جائزة اإلبداع في العالقات العامة حصل 
عليها يوســف الرويح، نائب المدير العام للعالقات 
العامة واإلعالم في بيتك، ووليد الخشــتي الرئيس 
التنفيذي للعالقات العامة واإلعالم في زين، ومجبل 
األيوب مدير إدارة أول إدارة االتصاالت لقطاع االتصال 

المؤسسي في أوريدو.
السابعة: جائزة اإلبداع في المسؤولية االجتماعية 
حصلت عليها حملــة برجر لكل مواطن يصوت في 
االنتخابات من الفيشن برجر، وبنك الكويت الدولي، 
وشركة stc، واتحاد مصارف الكويت، والفريق التطوعي 
لنادي مصارف الكويت، وفريق بيت التمويل الكويتي 

للتواصل االجتماعي.

الثامنة: عالمة تجارية ناشئة حصلت عليها عطورات 
تعطيره.

التاسعة: تميــز شركة دعاية وإعالن حصلت عليها 
كرييتف صول.

العاشرة: جائزة النجاح والتمييز حصل عليها عثمان 
توفيقي مدير عام اإلدارة المصرفية لألفراد في «بنك 

الكويت الدولي».
الحادية عشرة: أفضل تطبيق إلكتروني حكومي حصل 
عليها تطبيق اشلونك، من شركة زين ووزارة الصحة.

الثانية عشرة: شخصية العام الشبابية حصل عليها 
د.سيف جنان رئيس مؤسسة سيف جنان للتطوير 

الفكري.
الثالثة عشرة: أفضل تطبيق إلكتروني تجاري تذهب 

إلى تطبيق تيله.
الرابعة عشرة: جائزة الشراكة االستراتيجية الناجحة 
تذهب هذه الجائزة إلى الشراكة بين شركة stc واالتحاد 
الكويتي لكرة القدم والمســاهمة فــي دعم الرياضة 

الكويتية.

ملشاهدة الڤيديو


