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الرئيس الفخري للجمعية الدولية لإلعالن ـ فرع الكويت الزميل عدنان الراشد متوسطا املكرمني في لقطة تذكارية

وليد كنفاني متوسطا أعضاء اجلمعية إقبال احلداد وميشيل بركات ومروان فرح وعدنان سعد وروني عطااهلل

رئيس اجلمعية الدولية لإلعالن وليد كنفاني مكرما مدير إدارة التسويق واالعالن الزميل فريد سلوم وجريدة »األنباء«

أقامت اجلمعية الدولية 
لإلعالن حف���ل تكرمي على 
ش���رف مديري اإلعالن في 
الصحف اليومية واملجالت 
االسبوعية والشهرية، وذلك 
تقديرا جلهودهم وتعاونهم 
املستمر ومتابعتهم ودعمهم 
ألنشطة وفعاليات اجلمعية 
الدعم املميز  املتنوعة، هذا 
الذي اض���اف جناحا بارزا 
في جميع املناس���بات التي 
أقامت اجلمعية خالل السنة 

املاضية 2013.
ف���ي اس���تقبال   وكان 
املدعوي���ن رئيس وأعضاء 
مجلس ادارة اجلمعية، حيث 
تقدم رئيس اجلمعية الدولية 
لإلعالن � فرع الكويت وليد 
كنفاني بإلقاء كلمة نيابة عن 
مجلس ادارة اجلمعية رحب 
خاللها باحلضور وشاكرا 
لهم تلبيتهم الدعوة، ومشيدا 
بالتعاون املستمر وبإميانهم 
بأه���داف اجلمعية الدولية 
لإلعالن والدور الذي تقدمه 
العمل على  وتنش���ده في 
توطيد العالقة بني الصحف 
واملجالت ووكاالت اإلعالن 

والنشر.
 كم���ا توجه بالش���كر 
للرئيس الفخري للجمعية 

الراشد على  السيد عدنان 
حضوره ومساندته الفعالة 
جلميع األنشطة التي تقوم 
بها اجلمعية، وأثنى ايضا 
عل���ى دعم رئي���س احتاد 
الصحافيني العرب الس���يد 
أحمد البهبهاني وعلى دوره 

الفعال في دعم اجلمعية. 
وتخلل احلفل عش���اء 
باربكي���و ممي���ز في فندق 
»هولي���داي إن« الس���املية 
البهجة  وس���ط أجواء من 

التواصل  واحلرص عل���ى 
بني اجلميع ملا فيه الصالح 
العام والتعاون املش���ترك 
للنهوض بالعمل االعالني 
ولتجس���يد ه���ذا التعاون 

جناحا للجميع. 
وفي نهاية احلفل قدمت 
التذكارية من قبل  الدروع 
الى  اإلدارة  أعضاء مجلس 
جمي���ع احملتف���ى بهم، مع 
األمل مبزيد م���ن اللقاءات 

في مناسبات أخرى.

خالل حفل عشاء باربكيو في »هوليداي إن الساملية«

اجلمعية الدولية لإلعالن تكرم مديري اإلعالن
في الصحف واملجالت تقديراً جلهودهم املشهودة

قارب »األمل« يجتاز اختبار رحلته التجريبية بنجاح

ص����در الع����دد اجلديد من 
»نشرة األمل« التي تصدر عن 
»املكتب التنفيذي لرحلة األمل« 
حيث تضمن العدد تقريرا عن 
التجربة العملية االولى لقارب 
»رحلة األمل« حيث قام برحلته 
التجريبية إلى البحرين والعودة 
حي����ث احتفلت قاع����دة محمد 
األحمد البحرية باستقبال »قارب 
رحل����ة األمل « ف����ي أول رحلة 
جتريبية طويلة، حيث أطلقت 
أبواق الزوارق البحرية بالقاعدة 
إيذانا بوص����ول »قارب رحلة 
األمل« على الطريقة التقليدية 
مبثل هذه املناس����بات. كان في 
اس����تقبال القارب لدى دخوله 
املياه اإلقليمية الكويتية عدد من 
زوارق القوة البحرية الكويتية 
التي رافقته إلى داخل القاعدة، 
ووجه العمي����د خالد الكندري 
مدير العمليات في القوة البحرية 
كلمة لطاق����م القارب الذي كان 
بقيادة الرائد محمد العريفي آمر 
زورق عوهة من القوة البحرية 
الكويتية وكابنت »قارب رحلة 
األم����ل« اثنى فيه����ا على روح 
التعاون واالنضباط التي متتع 
بها فريق وطاقم الرحلة ووصف 
هذه التجرب����ة العملية األولى 
بأنها كانت بالفعل بداية للرحلة 
الرئيس����ية وقد حققت جناحا 
باهرا، وأضاف العميد الكندري 
أن الرحلة استغرقت حوالي 16 
ساعة من مملكة البحرين إلى 
الكويت حيث مت بنجاح كبير 
الفنية  اختبار جميع األجهزة 
وماكينات وقوة حتمل القارب 
ولم تظهر أي مشاكل تذكر، حيث 
قطع القارب مسافة تفوق 400 
ميل بحري في رحلته التجريبية 
األول����ى الطويلة والقارب اآلن 
مس����تعد للرحلة الرئيس����ية. 
وبدوره، ثمن أمني سر مجلس 
أمناء رحلة األمل يوسف اجلاسم 

خ����الل كلم����ة الترحيب جناح 
الرحل����ة التجريبية وحتقيق 
أه����داف الرحلة التجريبية في 
اختبار قدرات القارب وجتربة 
طاقم القارب ومضمون العمل 
والروح االيجابية التي حتلى 
بها أفراد طاقم القارب، خصوصا 
أن ه����ذه الرحلة تتعلق مبهمة 
إنس����انية من الطراز األول كما 
قدم الش����كر ململك����ة البحرين 
على اس����تقبال وتسهيل مهمة 
قارب »رحلة األمل« وقال الرائد 
محمد العريفي كابنت قارب رحلة 
األمل: إن هذه الرحلة هي التجربة 
الطويلة األول����ى للقارب الذي 
يتكون طاقمه من 17 ش����خصا 
م����ن أف����راد وطاق����م إعالمي، 
ومستش����ارين فنيني للرحلة 
باإلضافة إلى عضوي مجلس 
أمناء رحلة األمل جاسم الرشيد 
البدر وبادي الدوسري. حيث 
متت جتربة مدى حتمل القارب 
للظ����روف املناخية واملالحية، 
ومدى تأثي����ر األمواج وقوتها 
الق����ارب واختبار أحوال  على 
الطقس وكذلك مدى االنسجام 
بني افراد الطاقم. وأكد املستشار 
الفني للرحلة ثنيان الغامن أن 
القارب بشكل عام جاهز فيما عدا 
بعض املالحظات واملسائل التي 
حتتاج التي تعديل طفيف وهذا 
هو حال جمي����ع القوارب التي 
تنزل للبحر للمرة األولى حيث 
تظهر املالحظات العملية، خاصة 
في ظروف األم����واج والرياح 
واختبار مدى حتمل املاكينات 
وأجه����زة املالحة واالتصاالت. 
وق����ال عضو مجل����س األمناء 
لرحل����ة األمل رئي����س فريق 
اإلبحار جاسم البدر الذي رافق 
القارب في رحلته التجريبية 
األولى: إن ه����دف الرحلة كان 
الق����ارب إلى جتربة  إلخضاع 
فنية. بحيث تختبر األجهزة، 

واستهاللك الوقود واملاكينات 
وكيفية تصرف القارب في البحر 
وقياس مقدرة طاقم وفريق عمل 
الرحلة على القارب وفي املوانئ 
التي ستستقبل القارب من حيث 
عملية االتصال اللوجس����تية 
وعموما فالتجربة ايجابية وكنا 
جميع����ا متوقعني مدى التعب 
واإلرهاق في مثل هذه الرحالت 
الطويلة، حيث أظهر طاقم القارب 
تفانيا في العمل. وقال م.وائل 
خليفة من وزارة اإلعالم ورئيس 
فريق التغطية التلفزيونية الذي 
رافق فريق الرحلة: مت جتريب 
أجه����زة اإلرس����ال الفضائية 
التلفزيونية، التي قامت وزارة 
اإلع����الم بتجهيز الق����ارب بها 
اس����تعدادا للرحلة وتغطيتها، 
حيث إنها للمرة األولى تستخدم 
في البحر على أجسام متحركة 
بكفاءة عالية لنقل بث مباشر 

ملسار الرحلة.
كم����ا تضمن الع����دد أيضا 
زيارة وف����د من رحل����ة األمل 
إلى وزي����ر النفط وزير الدولة 
لش����ؤون مجلس األمة د.علي 
العمي����ر والرئي����س التنفيذي 
ملؤسس����ة البت����رول الكويتية 
نزار العدساني، وذلك لتقدمي 
الشكر من مجلس أمناء رحلة 
األمل وفريقها التنفيذي ملؤسسة 
البترول الكويتية على دعمها 
للرحلة، حيث قدمت املؤسسة 
دعما ماديا لرحلة األمل وقد تسلم 
أمني سر مجلس أمناء رحلة األمل، 
مديرها التنفيذي يوسف اجلاسم 
من الرئيس التنفيذي بالوكالة 
للمؤسسة نبيل بورسلي، الدعم 
املالي الذي قرره مجلس إدارة 
البترول الكويتية،  مؤسس����ة 
وذلك بحضور العضو املنتدب 
للتخطيط واملالية محمد الفرهود 
والعضو املنتدب لعالقات وتقنية 

املعلومات علي العبيد.

العمير: مؤسسة 
البترول تقدم دعمًا 

إلى رحلة األمل

 Bentley ش����كلت ماركة
املجموعة الفاخرة في العام 
1948، م����ن خالل توس����يع 
منتجاتها وشملت بذلك األزياء 
التي ب����رزت فيها، املنتجات 
اجللدية من افخر أنواع اجللد 
الطبيعي، واإلكسس����وارات 
املليئ����ة باألحجار  الفاخرة 
البارزة واألنيق����ة، وبرزت 
بابت����كار تصاميم ممزوجة 
الراقية  باإلبداع للس����اعات 
التي لطاملا ناس����بت جميع 

األعمار.
ش����ركة Bentley واكبت 
املوض����ة والعص����ر بجميع 
املراحل وأعطت لكل مرحلة 
وقتها كما انه����ا مزجت بني 
ف����ي قياس  الغني  الت����راث 
الزمن السويسري واإلبداع 

بالتصميم.
على م����ر األعوام متيزت 
Bentley بإط����الق س����اعات 
في منتهى الوضوح والدقة 
والرق����ي بطريق����ة عرضها 
ألرقام الساعة، فكل ساعة من 
الساعات حتقق توازنا دقيقا 

بني التقليد واحلداثة.
 Bentley لم تنس ش����ركة
الرياضيني وعشاق الغوص، 
حيث أعلن����ت عن طرح أهم 
إصدار لها وألول مرة ساعة 
 BENTLEY SEA CAPTAIN
التي صممت خصيصا لعشاق 

الرياضة والغوص.
وأسدلت Bentley الستار 
مؤخرا عن تشكيلة ساعات 

Sea Captain، ومت تصمي����م 
هذا املوديل خصيصا حملبي 
رياضة الغطس والسباحة.

 Bentley Sea ان س����اعة
Captain أضافت مفهوما جديدا 
الى عالم الساعات الرياضية 
واملائي����ة مدعم����ة بخب����رة 
BENTLEY العريقة في عالم 
تصنيع الساعات، ومضافا 
إليها االختيار الدقيق ألفضل 
الساعات،  املواد في صناعة 
 BENTLEY SEA وبذلك تكون
CAPTAIN ق����د توج����ت في 

صدارة عالم الساعات املائية 
والرياضية.

 BENTLEY SEA ان ساعات
CAPTAIN مغلفة ضمن إطار 
فوالذي نقي وذلك بتفصيل 
هندسي ميتد من قاع الساعة 
حتى اإلط����ار واملدار عكس 

عقارب الساعة.
وميت����از املينا بتفاصيل 
أم����واج احملي����ط والس����ماء 
املش����رقة ويوجد على مينا 
الساعة شباك صغير للتاريخ 

بشكل تقليدي عند رقم 3.
 Bentley Sea Captain متتاز
بزج����اج ياقوتي ذي تس����ع 
طبقات م����ن القمم املعاجلة 
مبانعات االنعكاس، وبذلك 
فهي قابلة لصد أش����د أنواع 

الصدمات.
 Bentley Sea Captain ان
مزودة مبعبئ ذي مسننات 
إغالق ثالثية مما يجعلها متنع 
دخول املاء للساعة حتى عمق 
100م حتت املاء، كما ان إطار 
الس����اعة من الفوالذ الصلب 
عيار 316 بشعار B على الغطاء 
اخللفي للساعة، وتتوافر هذه 
الس����اعة لدى فروع شركة 

روائع جنيڤ للساعات.
 Bentley أخ����ذت ش����ركة
الوقت إلصدار  الكثير م����ن 
هذه الساعة كاملة املواصفات، 
لتكون ساعة مثالية ممزوجة 
بخب����رات طويلة املدى، وقد 
انه����ا معن����ى حقيقي  تبني 

للفخامة واألناقة.

ماركة Bentley العاملية 
تتألق حصرياً لدى »روائع جنيڤ للساعات«

ساعة مثالية 
ممزوجة بخبرات 

طويلة املدى


