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البصيري ضيف الصالون اإلعالمي اليوم أكد عدم التدخل في انتخابات شركات مؤسسة البترول

باني: »المهندسين« تقف على مسافة واحدة
من جميع النقابات المهنية في الشركات النفطية

المجدلي كرّم الفائزين في مسابقة التحدي األولى لطلبة اإلعالم:نطمح لغرس المفاهيم األصلية لقيم العمل
أسامة دياب

حتت رعاية وحضور االمني 
الهيكلة  اع����ادة  العام لبرنامج 
باالناب����ة ف����وزي املجدلي، قام 
فريق التحدي االعالمي التوعوي 
في برنامج اعادة هيكلة القوى 
العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة 
بتك����رمي طلبة وطالبات قس����م 
االعالم بكلية اآلداب في جامعة 
الكويت الذين فازوا في مسابقة 
التحدي االعالمي االولى في قاعة 

الراية.
من جهته، اك����د االمني العام 
الهيكلة باالنابة  اعادة  لبرنامج 
فوزي املجدلي ان مثل هذا التعاون 
بني برنامج اعادة الهيكلة واجلهات 
العالق����ة يحقق  االخ����رى ذات 
طموحاتنا في غ����رس املفاهيم 
االصيلة لقي����م العمل وتوجيه 
الش����باب اخلريجني والباحثني 
عن عمل الى مؤسسات القطاع 
اخلاص، مثنيا على مش����اركة 
الطالب والطالبات، موضحا انها 
توثيق عمل����ي وعلمي لتطبيق 
الدراس����ة االكادميية بأس����لوب 

علمي معاصر م����ن خالل اعداد 
البحوث والتحقيقات املصورة 
واللقاءات والتقارير الصحافية 
والتلفزيونية، معربا عن سعادته 
لدعم هذا العمل الوطني واملهني 
واالكادميي لتحقي����ق االهداف 
املش����تركة بني فري����ق التحدي 

االعالمي وقسم االعالم بجامعة 
الكويت ومجلة آفاق اجلامعية.

بدوره، اكد رئيس قسم االعالم 
بكلي����ة اآلداب بجامعة الكويت 
د.يوس����ف الفيلكاوي ان فريق 
التحدي االعالمي التابع لبرنامج 
اع����ادة هيكلة الق����وى العاملة 

التنفي����ذي للدولة قد  واجلهاز 
قام مش����كورا بطرح املس����ابقة 
االعالمية االولى لطلبة وطالبات 
قس����م االعالم بجامعة الكويت 
بالتعاون مع قسم االعالم بكلية 
آفاق اجلامعية  اآلداب وجريدة 
واآلداب بعنوان »مسابقة فريق 

التحدي االعالمي«، وقد اشتملت 
املس����ابقة على االعمال التالية: 
فيلم وثائقي، حتقيق صحافي 
او لقاءات او تقارير صحافية او 
تلفزيونية، عروض بريزنتيشن 
وفالشات اذاعية او تلفزيونية.
ادارة  اك����د مدير  من جهته، 

العام����ة واالعالم في  العالقات 
البرنامج عبدالعزيز القصار ان 
الهدف من اعداد هذه املسابقة هو 
التعرف على اس����لوب مخاطبة 
الش����باب لبعضهم البعض من 
خالل تطلعاته����م وطموحاتهم 
وتوجهاتهم من جانب، وتدعيم 

منهجك����م االعالم����ي النظ����ري 
بأسلوب عملي يتوافق واهداف 
برنامج اعادة الهيكلة من جانب 
آخر، وبالفعل فقد تفاعل طلبة 
قس����م االعالم بش����كل مميز مع 
املس����ابقة وتوجه����ات فري����ق 
التوعوي  التح����دي االعالم����ي 

التابع للبرنامج وبدأت جموع 
الطلبة في االستفسار والسؤال 
عن دور البرنامج واهميته في 
توجيه الشباب الباحثني عن عمل 
واخلريجني للعمل في مؤسسات 
القطاع اخلاص وهذا جناح آخر 

للمساهمة.
كما اش����ادت مراقب االعالم 
وورش قس����م فري����ق التحدي 
االعالم����ي التوعوي في برنامج 
اعادة هيكلة القوى العاملة حنان 
آل هيد مبشاركة وتفاعل طلبة 
قسم االعالم بجامعة الكويت في 
املسابقة االولى للفريق بالتعاون 

مع مجلة آفاق اجلامعية.
وقالت آل هيد ان مش����اركة 
الطلبة ساهم بش����كل رائد في 
انتاج مشاريع اعالمية متميزة 
التلفزيونية  البرامج  من خالل 
واالعمال الصحافية والفالشات 
املختلفة ساهمت جميعا في غرس 
املفاهيم الداعمة للعمل في القطاع 
اخلاص وضرورة اعتماد البالد 
على ابنائها في التنمية احلضارية 

والصناعية املختلفة.

نريد جميعا من خاللها االرتقاء 
مبفاهيمنا االجتماعية وجتسيد 

وحدتنا الوطنية.
ع���ام  مدي���ر  وخل���ص 
»امله����ندسني« إلى ال����تأكيد 
عل���ى ان جمعية املهندس���ني 
الكويتي���ة س���تكون املظلة 
الت���ي حتمي جميع  الكبيرة 
أبنائها املهندسني واملهندسات 
وأن بع���ض املواقف الفردية 
التي تظهر هن���ا أو هناك في 
بعض االنتخابات واملمارسات 
الدميوقراطية ال متثل اجلمعية، 
بل هي مواق���ف وانطباعات 
ش���خصية ال متث���ل أغلبية 

املهندسني.

االنتخابات، وانها ومبناس���بة 
هذه االنتخابات تستذكر املواقف 
املش���ترك والعم���ل التطوعي 
املشترك الذي مت بني اجلمعية 
والكثي���ر م���ن النقابات خالل 

الفترة املاضية.
وأض���اف املدي���ر العام ان 
جمعية املهندسني تت�������منى 
م���ن جم�����ي���ع املرش���حني 
وجم����يع القوائم التي تخوض 
االنت����خاب���ات ف���ي النقابات 
النفطية ممارسة دميوقرطية 
راقية، وكما عودتنا القطاعات 
النفطي���ة على تق���دمي إضافة 
املدني  إل���ى املجتمع  حقيقية 
النقابات  الكويتي من خ���الل 

املهني���ة بعيدا ع���ن التكتالت 
السياسية واملذهبية والطائفية، 

بل جتسد الوحدة الوطنية في 
أبهى صورها من خالل مؤسسات 

مجتمعنا املدني. 
وأكد ان املهندسني الكويتيني 
وفي جميع الشركات النفطية 
البترول  التابع���ة ملؤسس���ة 
الكويتية التي تشهد انتخابات 
نقابية هذا األسبوع مدعوون إلى 
الوقوف على مسافة واحدة من 
جميع املرشحني وأن يضعوا 
مصلحة الوطن أوال ومصلحة 
زمالئه���م العاملني هذا القطاع 
احليوي والهام في التنمية التي 
الكويت، مشددا على  تنشدها 
أن االنتخابات ليست فوزا أو 
خسارة بل ممارسة دميوقراطية 

أكدت جمعية املهندسني انها 
تقف على مس�������افة واحدة 
من جميع النقابات الع�����امة 
في الشركات التابعة ملؤسسة 
البت���رول الك����ويتية، وانها 
تثم���ن التع���اون القائم منذ 
س���نوات بينها وب���ني جميع 

النقابات.
وقال مدي���ر عام اجلمعية 
م.صال���ح بان���ي: ان جمعية 
املهندسني ومبناسبة املوسم 
االنتخابي الذي تشهده النقابات 
وخاصة في الشركات النفطية، 
فإنها تؤكد على وقوفها على 
مسافة واحدة من جميع القوائم 
والكت���ل التي تخ���وض هذه 

يستضيف الصالون االعالمي 
في متام الثامنة من مساء اليوم 
الدولة  وزير املواصالت ووزير 
لش���ؤون مجلس االمة د.محمد 
البصيري وذلك في املقر املؤقت 
للصالون باليرموك ق 4 الشارع 
االول منزل رقم 36 باجتاه شارع 

املشاة.
وللدكتور البصيري تاريخ 
حافل بالعمل في ميادين عديدة 
او  العلمي  سواء على املستوى 
على املس���توى السياسي، فهو 
عضو جمعية املعلمني وجمعية 
الصحافيني وجمعية املهندسني، 
كما ترأس فرع جمعية االصالح 
االجتماعي باجلهراء وكذلك رابطة 
التدريس بالهيئة  اعضاء هيئة 
العامة للتعليم التطبيقي، ورأس 
حترير مجلة املجتمع لسنوات، 
اما على مستوى العمل السياسي 
والنيابي فدكتور البصيري عضو 
في مجلس االمة منذ العام 1999، 
كما كان نائب���ا لرئيس مجلس 
االمة ألكثر م���ن دورة، وانضم 

الندوة.
وس���يلتقي د.البصيري مع 
االعالميني والصحافيني والكتاب 
اداء  في ح���وار مفتوح ح���ول 
احلكومة خ���الل الفترة املاضية 
وتصورات الفترة املقبلة، كذلك 
العالقة بني  س���يتناول طبيعة 
احلكومة ومجلس االمة في ظل 
التطورات التي شهدتها الساحة 

في الفترة االخيرة.

د.البصيري الى احلكومة في العام 
2009 وزيرا للمواصالت ووزير 

الدولة لشؤون مجلس االمة.
املتوقع ان يناقش  هذا ومن 
د.البصيري العديد من القضايا 
املختلفة التي تشغل بال الشارع 
الكويتي فيما يتعلق باجلوانب 
اخلاصة بعمل الوزارة او مجلس 
االمة امام عدد كبير من االعالميني 
والصحافيني واحلاضرين النشطة 

ماضي اخلميس د.محمد البصيري

م.صالح باني

م.صالح باني فوزي املجدلي وعبدالعزيز القصار والفائزون في مسابقة التحدي األولى لطلبة اإلعالم


