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إعالميون في ورشة عمل مؤتمر الطبقة الوسطى: ضرورة وجود رؤية 
وإستراتيجية إعالمية تواكب الخطة التنموية للحكومة في المرحلة المقبلة

السداني رحبت بالحضور وتمنت تجاوب الزمالء وتقديرهم للجهد التطوعي لمجموعتها مع جمعية المهندسين

الزميالن ذعار الرشيدي ود.عايد املناع وم.عبداهلل العتيبي يتابعون ورشة العمل

)فريال حماد(جانب من املعرض اخلامس للهندسة والكمبيوتر

)ناصر عبدالسيد(جانب من حضور امللتقى د.رشيد احلمد ومحافظ األقصر يكرمان محمد الهاجري

ياسر حنتولي في حديث للزميل أسامة دياب

نورية السداني وم.طالل القحطاني وإقبال األحمد خالل اللقاء مع اإلعالميني

أما التسويق فهو أن يعرف كل 
ش���خص ما هو المطلوب منه 
وقال ان التس���ويق للخطة ال 
يعني الترويج لها، موضحا أن 
موضوع التسويق المطلوب من 
اإلعالميين هو إيصال الخطة 
لكل مواطن بسيط بحيث يعرف 

دوره ويوافق على الخطة.
وم���ن جانبها قال���ت غادة 
الس���عدون من وكال���ة األنباء 
الكويتية )كونا( انهم كمؤسسة 
حكومية عندهم ضوابط وشروط 
في النشر البد أن يتبعوها والبد 
أن يكون���وا مؤيدين للحكومة 
100%، وتعتقد أن هناك صعوبة 
ف���ي التنس���يق بينه���م وبين 
اآلخرين ألنهم يفترض تبعيتهم 
للحكومة أما الصحافة فعندهم 
مساحة أخرى. ومن جانبه تمنى 
سعد العجمي وجود وسطية في 
اإلعالم الفتا إلى أن هناك خلال 
كبيرا في اإلعالم الكويتي معتبرا 
انه إعالم فضائح ومأجور وحّمله 

مسؤولية ما يحدث في البلد.

أسامة دياب
أكد املدير اإلقليمي ملؤسس����ة 
جلوبال فيجني للخدمات األكادميية 
في دول مجلس التعاون اخلليجي 
ياسر حنتولي أن الهدف من إقامة 
املعرض هو اختصار املسافات بني 
الطالب وأولي����اء األمور من جهة 
البريطانية من جهة  واجلامعات 
أخرى، معتب����را املعرض فرصة 
مميزة للطالب الراغبني في الدراسة 
للق����اء ممثلي  باململك����ة املتحدة 
اجلامعات وجها لوجه وحتت سقف 
واحد ليجيبوا عن استفساراتهم 
وجميع تفاصيل وشروط القبول 
بها، موضحا أن جميع اجلامعات 
املش����اركة معتمدة من قبل وزارة 
التعليم العال����ي، ناصحا الطالب 
بعدم االلتف����ات لبعض اإلعالنات 
التجاري����ة الت����ي تروجها بعض 
اجلامعات غير املعتمدة، معتبرا 
الدراسة بها مضيعة للوقت واملال 
نظرا لعدم اعتراف وزارة التعليم 
العالي. جاء ذلك في مجمل كلمته 
املع����رض اخلامس  افتتاح  أثناء 
للهندسة والكمبيوتر مبشاركة 5 
جامعات بريطانية مساء أمس األول 
بفندق سويس بالزا مبجمع املثنى 
والذي نظمته شركة جلوبال فيجني 
للخدمات األكادميية ومبش����اركة 

املجلس الثقافي البريطاني.
وأشار حنتولي إلى أن اجلودة 
هي أهم ما مييز التعليم في بريطانيا 
حيث أن اجلامعات البريطانية لها 
تاريخ كبي����ر، موضحا أن بعض 
اجلامعات املش����اركة يزيد عمرها 
على 500 ع����ام، ناهيك عن تنوع 
التخصص����ات املطروحة وقرب 
املوقع اجلغرافي للخليج باملقارنة 
ببعض الدول التي يحتاج الوصول 
إليها إلى ما يقرب من 13 س����اعة، 
إلى س����رعة استخراج  باإلضافة 
تأشيرات الدخول وإمتام إجراءات 
القبول، معربا عن سعادته باإلقبال 
املتصاعد على املعارض التي تقيمها 
الشركة مما يعكس رغبة الطالب 
وأولي����اء األمور ملعرفة املزيد عن 

التعليم في بريطانيا.

الصيف، مشيرا لضعف معلوماته 
ع����ن التخصص����ات املطلوبة في 
س����وق العمل الكويتي، وهذا هو 
السبب املباشر في تنامي اإلقبال 
على تخصصات الطب والهندسة 
وجتاهل تخصصات أخرى تعاني 
من نقص شديد بالرغم من أهميتها 
للسوق وخطط التنمية في السنوات 

املقبلة.
 واستعرض حنتولي اجلامعات 
املش����اركة في املعرض باإلضافة 
حلضور ممثلني عن املجلس الثقافي 

البريطاني:
City University- London

University of Plymouth
Queen Mary University

University of Leeds
 University of The West of

England

أفاد  وعن جديد هذا املعرض، 
بأن الشركة جلأت لفكرة املعارض 
املتخصصة لتالفي ضغط الطالب 
وأولياء األم����ور واالزدحام الذي 
ش����هدته املعارض الس����ابقة عن 
طريق تخصيص معارض منفصلة 
الهندسة والكمبيوتر،  لتخصص 
العلوم والطب وأخرى للتخصصات 
إلى أن  األدبي����ة واإلدارة، الفت����ا 
املعرض القادم للشركة في يونيو 
2010، وحتدي����دا بعد اإلعالن عن 
نتائج الثانوية العامة، س����يجمع 
كل التخصص����ات ليلب����ي جميع 

احتياجات اخلريجني.
 وبني املدير اإلقليمي للشركة 
أن أهم م����ا مييز الطالب الكويتي 
هو إملامة الكامل بسبل احلياة في 
بريطانيا وطبيعتها نظرا لكثرة 
أسفاره إليها كسائح خالل فترات 

وج���ود  يتطل���ب  واإلدارة 
إستراتيجية إعالمية.

رفع القيود عن الصحافة

الزميل ذعار الرشيدي الذي 
مثل »األنباء« أكد أن الصحافة 
الكويتية تملك مساحات واسعة 
لتس���ليط الضوء على خطط 
التنمية وأن مجاالت إبراز هذه 
الخطة من خالل الصحافة أمر 
ممكن، داعيا إلى المزيد من حرية 
اإلعالم من خالل تعديل القانون 
الحالي للصحافة والمطبوعات 
الذي بات س���يفا مصلتا على 
رقاب الصحافيين يهددهم مهنيا 
وماديا، داعيا مجلس األمة إلى 
اإلسراع في تعديل هذا القانون 
وإقرار قانون حرية الحصول 
على المعلومات حيث ان الجهات 
الحكومية تتفنن في سبل حجب 
الكثير من  المعلومات وتبذل 

األموال في سبيل ذلك. 
ودعا الرشيدي إلى ضرورة 
وجود جهة رقابية على تنفيذ 

الي���وم أمام تح���د جديد وهو 
التنمية، داعيا القطاع الخاص 
اإلعالم���ي بالتح���رك لدخول 
الخطة، وطالب الجهاز اإلعالمي 
بأن يعطي لنفسه مساحة لدعم 
خطة التنمية وأن يكون شريكا 
دون أن ينتظر الحكومة لتضع 
إعالنا مدفوعا ويجب أن يعرف 
المواطن السلبيات واإليجابيات 
بحيث يكون ش���ريكا ويعرف 
دوره ف���ي الخطة، مؤكدا على 
أن التوعية جزء من المساهمة، 
واقترح المليفي انطالق مجموعة 
م���ن كل الصحف تس���اهم في 
التعريف بالخطة وتوضحها 
للمواطن وتكون مساهمة من 
وسائل اإلعالم كافة وتكون هناك 
إستراتيجية واضحة من دون 
انتظار الحكوم���ة ألنه لو تم 
االعتماد على الجهاز الحكومي 
ببيروقراطيت���ه فل���ن يحدث 
أي تقدم م���ن القطاع الخاص، 
وطالب الصح���ف بأن تعطي 
كل جريدة مساحة معينة لمدة 

الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة للشؤون اإلسكان الشيخ 
أحمد الفهد، والذي بادرت بفكرته 
مجموعة نوريه السداني للطبقة 
الوس���طى وتنظم���ه جمعية 
المهندسين، وأدارتها اإلعالمية 
إقبال األحمد وشارك فيها عدد 
محدود م���ن المحررين الذين 
مثلوا مجموع���ة من الصحف 

اليومية الكويتية. 

ضرورة التسويق للخطة إعالميًا

الس���داني  ب���دأت نوري���ة 
الورش���ة بالترحيب والتأكيد 
عل���ى أهمي���ة دور اإلع���الم، 
مثمنة تج���اوب هؤالء الزمالء 
التطوعي  وتقديرهم للجه���د 
الذي تق���وم به مجموعتها مع 
جمعية المهندسين إعدادا لهذا 
المؤتم���ر، متمني���ة أن تخرج 
الورشة بتوصيات تفعل دور 
اإلعالميين ف���ي خطة التنمية 

الحكومية. 
رئيسة ورشة العمل اإلعالمية 

سنة تخصص للجانب اإلعالمي 
للخطة مؤكدا على أن الجانب 
اإلعالمي من أهم المراحل التي 

يمكن أن تنجح الخطة.

 الفرق بين التسويق
والتعريف بالخطة

ومن جانب���ه أعلن رئيس 
المهندس���ين م.طالل  جمعية 
القحطاني أنه تم تأسيس فريق 
إعالمي لتسويق الخطة، موضحا 
أنه يجب أن تتم الموازنة بين 
تسويق الخطة وتوجيهها، الفتا 
إلى أنهم بحاجة لتفعيل األدوار 
ومن ضمنها دور اإلعالم، وأن 
الباب مفتوح لمشاركة الراغبين 

بالمساهمة في ذلك. 
ومن جانبه دعا رئيس اللجنة 
العلمية للمؤتم���ر م.عبداهلل 
التفريق بين  إل���ى  العتيب���ي 
التسويق للخطة والدعاية لها 
ان  ألن االثنين مختلفان قائال 
المطلوب ه���و إيصال الخطة 
للن���اس وليس عمل دعاية لها 

إقبال األحمد طلبت من الزمالء 
عرض رؤيتهم وطرحت مجموعة 
من األس���ئلة ليتم من خاللها 
بلورة التوصيات، مشيرة إلى 
الحاجة إلستراتيجية إعالمية 
الحكومة تقوم  مواكبة لخطة 
المجتمع بها وتحدد  بتعريف 
نقاط القوة والضعف حتى يبدأ 
المواطن يستوعب ما يحدث في 

األيام المقبلة وال يفاجأ.
وأضاف���ت األحمد أنها ترى 
ضرورة وجود إس���تراتيجية 
إعالمية متكامل���ة تواكب هذا 
العمل الحكومي الكبير والذي 
نأمل أن يحقق النقلة النوعية 
ف���ي تنمية الكوي���ت على كل 

األصعدة. 
اإلعالم���ي خال���د الط���راح 
أك���د أن التغي�ير الذي تتطلع 
إليه الحكوم���ة من خالل هذه 
الخطة والذي يشمل السياسات 
المن�هج�ي���ة  والم��مارس���ات 
واالقتصاد والت��نمية البشرية 
والمجت�معي���ة والت��خطي���ط 

الخط���ة التنموية، وأن ديوان 
المحاس���بة الذي نعتز بدوره 
غير قادر على ذلك فهو يمضي 
س���نين في متابعة الميزانية 
الس���نوية للدولة، وأن صرف 
هذه األموال الطائلة في خطة 
التنمية يجب أن يتم بشفافية 
س���يكون لإلعالم دور رئيسي 
فيها إذا توافرت له ظروف العمل 
الصحيح وخاصة حرية تدفق 
المعلوم���ات والحصول عليها 
ومنح���ه المزيد م���ن المرونة 

والحرية للعمل الصحافي. 

شراكة في الخطة اإلعالمية

ومن جهته أكد عضو مجلس 
األمة السابق أحمد المليفي أن 
الى عمل  هناك حاجة ماس���ة 
خطة إعالمية متكاملة لمشروع 
الحكومة، داعيا إلى عدم انتظار 
»ماما الحكومة« لتتحرك كما 
الجميع وأن نبحث عن  تعود 
دور كمجتم���ع مدن���ي إليجاد 
اننا  المناس���بة، وقال  الخطة 

أك���د إعالمي���ون ش���اركوا 
في ورش���ة عم���ل خاصة بهم 
على ض���رورة وج���ود رؤية 
وإستراتيجية إعالمية تواكب 
الخط���ة التنموي���ة للحكومة 
المقبلة، مش���ددين  للمرحلة 
على ض���رورة منح الصحافة 
الكويتية المزي���د من الحرية 
من خالل اعتماد قانون حرية 
المعلوم���ات وتعدي���ل قانون 
الصحافة والمطبوعات الحالي 
الذي بات س���يفا مصلتا على 

رقاب العاملين في اإلعالم.
 وعقدت الورش����ة مس���اء 
أول م���ن أم��س ف���ي ج�مع�ية 
المهندسين است��عدادا لمؤتمر 
الوس���طى  الطبق���ة  »موق���ع 
الحكومة  م���ن برنامج عم���ل 
واالنعكاس المهني عليها ودور 
المجتمع المدني في تفعل��يها« 
والذي س���يعقد ي���وم االثنين 
المقبل بقاعة »الراية« برعاية 
نائب رئي���س مجلس الوزراء 
للش���ؤون االقتصادية ووزير 

 حنتولي: الجودة وتنوع التخصصات
أهم ما يميز التعليم في بريطانيا

خالل المعرض الخامس للهندسة والكمبيوتر بمشاركة 5 جامعات بريطانية

الحمد يدعو األقصر إلقامة مهرجان ناجح مثل »هال فبراير« 
وتخصيص جائزة ألفضل مدينة سياحية عربية 

األقصر ـ هناء السيد 
لليوم الثالث على التوالي تواصلت أنشطة معرض 
»أيام كويتية في مصر« الذي تنظمه سفارتنا في مصر 
برعاية وزارة االعالم الكويتية، وبالتعاون مع محافظة 
االقصر وقطاع اآلثار املصرية، بحضور محافظ االقصر 
واعضاء السلك الديبلوماسي بسفارتنا بالقاهرة وعدد 

من قيادات احملافظة.
وخالل الندوة دعا سفيرنا بالقاهرة د.رشيد احلمد 
خالل ندوة »زيادة الوعي العربي للسياحة األثرية في 
محافظة االقصر« السفراء العرب واالعالميني والكوادر 
السياحية العربية الى زيارة االقصر ومشاهدة معاملها 
السياحية للتعرف بالفرص السياحية واالستثمارية 

املتاحة بها.
وطرح د.احلمد عددا من املقترحات للنهوض بالسياحة 
العربية ف���ي االقصر منها االهتم���ام بإقامة اخلدمات 
الترفيهي���ة واملوالت التجارية، الفتا الى ان الس���ائح 
العربي يفضل أمناطا معينة من اإلقامة التي تتس���م 
بالطابع العائلي ومنها توفير الشقق الفندقية والقرى 

السياحية.
وأكد اهمية تطوير الفنادق احمليطة باحملافظة وأماكن 
االقامة فيها لكي تستوعب املزيد من اعداد السائحني، 
باالضافة الى اقامة مهرجان سنوي للتسوق على غرار 
مهرجان »هال فبراير« في الكويت ومهرجان دبي الذي 

يستقطب اعدادا كبيرة من السياح العرب.
ولف���ت الى ضروة التركيز على مخاطبة الس���ائح 

العربي في مختلف احلمالت االعالمية التسويقية من 
خالل وسائل االعالم املختلفة مع احلرص على تفعيل 

املهرجانات السياحية والثقافية بني الدول العربية.
ورأى كذلك أهمية عقد مؤمتر سنوي لالثريني العرب 
في االقصر لالطالع على املقتنيات االثرية والسياحية 
التي تتميز بها احملافظة، باالضافة الى جذب املستثمرين 
ورجال االعمال العرب في مختلف املجاالت الصناعية 

والزراعية والعقارية.
ودعا الى تخصيص جائزة سنوية باسم »االقصر« 
متنح ألفضل مدينة عربية مبشاركة عدد من املسؤولني 
ورجال االعمال واملستثمرين العرب لتفعيل التعاون 

فيما بني املدن العربية في املجال السياحي.
وحث وزارات التربية والتعليم في الدول العربية على 
تخصيص جزء من مناهجها التعليمية إللقاء الضوء على 
املعالم السياحية في املنطقة العربية وإبراز ما حتتويه 

من كنوز تراثية قيمة على املستوى الدولي.
واكد سفيرنا د.رش���يد احلمد اهمية دعوة الطلبة 
املتفوقني من مختلف ال���دول العربية لزيارة األماكن 
الس���ياحية العربية ومنها مدين���ة االقصر التاريخية 
العريقة، مش���يرا الى ما تتميز به من وسائل اجلذب 

السياحي وتوافر الكوادر البشرية املتميزة.
وأوض���ح محافظ االقصر اللواء د.س���مير فرج ان 
االقصر تس���تقبل س���نويا ما يزيد على أربعة ماليني 
سائح من جنس���يات أجنبية، مشيرا إلى ان السياحة 
العربي���ة لالقصر التزال مقصورة على عدد قليل جدا 

ال يقارن بحجم السياحة األجنبية.
وأكد ان زيادة نسبة السياحة العربية ملصر تتطلب 
اقامة مش���روعات ترفيهية ودعائية مختلفة وتنظيم 
االنش���طة واملهرجانات الثقافية والفنية واالعالمية، 
مما يحول االقصر الى منتجع سياحي يجذب العائالت 

العربية.
وأعل���ن انه مت االتفاق أخيرا مع مس���تثمر كويتي 
على اقامة اول مستشفى استثماري في مدينة االقصر 
خلدمة حوالي اربعة ماليني سائح يزورن االقصر سنويا 

باالضافة الى خدمة أهالي احملافظات املجاورة.
ودعا االثريني العرب الى املشاركة في عمليات البحث 
والتنقي���ب عن آثار االقصر، كاش���فا عن التوصل الى 
اكتش���افات اثرية جديدة عبارة ع���ن متثالني كبيرين 

سيتم االعالن عنهما الفترة املقبلة.
واستعرضت الندوة التي ادارها مدير مكتبة مبارك 
باالقصر أحمد موسى عددا من املقترحات التي من شأنها 

تنشيط السياحة العربية الى مدينة االقصر.
وعقب الندوة قدمت كل من فرقتي الرندي الكويتية 
للفنون الش���عبية والفرقة القومية للفنون الشعبية 
باالقصر عرضا للتراث الشعبي في الكويت ومحافظة 

االقصر.
وقام الس���فير احلمد بتكرمي رع���اة مهرجان »أيام 
كويتية في مصر« رئيس وفد وزارة االعالم الكويتية 
محمد الهاجري ومحافظ االقصر باالضافة الى تكرمي 

فرقة الرندي للفنون الشعبية.

محافظ األقصر: استثمارات كويتية باألقصر خالل الفترة المقبلة وأول مستشفى استثماري بأموال كويتية


