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للسنة الثانية على التوالي وبحضور ممثلي شركات اإلعالن والتسويق ووسائل اإلعالم

الراشد: غبقة الجمعية الدولية لإلعالن ـ فرع الكويت »غير« في التنظيم والحضور والتكريم 
بولس: زيادة عدد أعضاء الجمعية ونمو أنشطتها المتنوعة دعمًا لصناعة اإلعالن

 لميس بالل
اجتمعت اسرة الدعاية واالعالن 
واهل الصحافة واالعالم والشركات 
العاملة في قطاع الدعاية والتسويق 
على مائدة واحدة جمعتهم املودة 
خالل الغبقة الس���نوية وللس���نة 
الثاني���ة على التوالي بهدف اللقاء 
والتواصل للجمعية الدولية لالعالن 
مع القائمني على املؤسسات االعالنية 
وممثليها  من الزمالء – فرع الكويت 
في فندق النخيل، بحضور الرئيس 
الفخري للجمعية الدولية لالعالن 
الزمي���ل عدنان الراش���د ورئيس 
اجلمعي���ة – فرع الكويت د.دانيال 
بولس اللذين رحبا باحلضور من 
ممثلي ش���ركات االعالن وممثلي 

وسائل االعالم.
بدأ د.دانيال بولس حديثه بنبذة 
عن اجلمعية والتي تأسس���ت في 
نيويورك عام 1938 واصبح لها 56 
فرعا متث���ل 76 دولة حول العالم، 
وتض���م نحو 4000 عض���و، وقد 
تأسس فرع الكويت عام 1998 حيث 
قامت جمعية الصحافيني الكويتية 
مش���كورة برعاية ف���رع اجلمعية 
الدولية لالعالن في الكويت حتت 
مظلتها ومت الترخيص لها من قبل 
اجلهات الرسمية املختصة، موضحا 
انه مت انتخاب مجلس االدارة احلالي 
في 28 يناير 2008 ويعتبر املجلس 
اخلامس منذ التأسيس حيث ضمت 
املجالس السابقة عددا من الزمالء 
الرواد في صناعة االعالن والذين 
س���اهموا في تطوير ه���ذا املجال 

بالكويت.
واشار بولس خالل كلمته الى 
اهم اجنازات املجلس احلالي والتي 
منه���ا زيادة عدد االعض���اء، اقامة 
معرض »آك���ت« تضامن املجتمع 
االعالن���ي في ابري���ل 2008 حيث 
تضمن افض���ل االعالنات اخلاصة 

وخص بالشكر الرعاة: ادلينك، املركز 
األوروبي، فايف ام، جرافيك فورإم، 
ماجستيك بالس، ام سي جروب، 
ميديا ادج، مايند شير وستاركوم. 
والذين مت تكرميهم من مجلس ادارة  
الدولية لإلعالن، كما مت  اجلمعية 
تقدمي شهادات شكر وتقدير لكل من 
شركة كي آند ايه وأورينت ساين 
وشركة باراجون، والشكر لوسائل 
اإلعالم خاصة الصحف اليومية على 
الدائمني ألنشطة  دعمها ورعايتها 
اجلمعي���ة وأيضا إذاعة مارينا اف 
ام على تغطيتها احلدث مبزيج من 
الهدايا  املسابقات املسلية وتقدمي 
التي قدمت من  القيمة  والعروض 
»األنب���اء«، »ال���راي«، »القبس«، 
»الوطن«، »كويت تاميز«، وهدايا 
خاصة مت تقدميها من ادارة فندق 
النخيل، لتنتهي الغبقة بعد منتصف 
الليل بعد مرور ساعات من املرح 
والفرح مرت كثوان بانتظار الغبقة 
املقبلة على أمل حتقيق املزيد من 

االجنازات واألمنيات.

بالتوعية املجتمعية، وكذلك اقامة 
الغبقة الرمضاية حتت رعاية جمعية 
الصحافيني الكويتية في 26 سبتمبر 
2008، اضاف���ة الى رعاية وتنظيم 
مهرجان اسبوع الفيلم األوروبي في 
أكتوبر 2008 بالتنسيق مع املفوضية 
األوروبي���ة ممثل���ة في الس���فارة 
الكوي���ت، ورعت  الفرنس���ية في 
اجلمعية كذل���ك الدورة التدريبية 
للدكتور ادوارد ديبونو في نوفمبر 
2008 والتي احتوت على موضوع 
التفكير واالبداع في ايصال رسائل 
التس���ويق، ورعاية  استراتيجية 
بطولة كرة السلة األولى لوكاالت 
ووس���ائل اإلعالن في 14 ديسمبر 
2008، وأيضا رعاية ودعم معرض 
الفوتوغرافي بالتعاون  التصوير 
مع السفارة الفرنسية في ديسمبر 
2008، واقام���ة حملة التوعية من 
خالل »البراون انفلوب« في ديسمبر 
2008، ورعاي���ة الدورة التدريبية 
للدكتور بل جيبسون في 13 مايو 
2009 وكان���ت ح���ول كيفية جني 

األرباح واحلصص من األس���واق 
خالل فترة األزم���ات االقتصادية 
وتنظيم س���يمينار للمؤلف رالف 
النغوس���ت في 14 مايو 2009 عن 
كيفية خلق األفكار االبداعية والغبقة 
التي جتمعنا معكم اليوم علما بأن 
هناك افكارا ومشاريع جديدة سيتم 

االعالن عنها الحقا.
م���ن جانب���ه، ش���كر الرئيس 
الفخري للجمعي���ة الزميل عدنان 
الراشد رئيس وأعضاء مجلس ادارة 
اجلمعية الدولية لإلعالن على هذه 
الغبقة، متمنيا ان تستمر هذه العادة 
الس���نوية، وننتهز فرصة تكرمي 
عضو اجلمعية الزميل طارق سلطان 
وزوجته اسما التي تعتبر اجلندي 
املجهول وراء جناحه وعطائه خالل 
فترة عمله في الكويت، مضيفا ان 
اجلمعية الدولي���ة لإلعالن تعدى 
عمرها ال� 70 سنة وعمر فرع الكويت 
اكثر من 10 سنوات وأنشطة اجلمعية 
في منو مستمر، وبهمة الشباب في 
اجلمعية نتمنى ان يكون النشاط 

املهني واالجتماعي أكثر، خصوصا 
في ظل األزمات املالية التي حتتاج 
الى نشاط مهني أكبر في الكويت 

واملنطقة العربية بشكل عام.
وأشار الراش���د الى ان الزميل 
طارق سلطان الذي استمر عطاؤه 
ملا يقارب النصف قرن يعتبر مدرسة 
لألخالق واملهنية في مجال اإلعالن، 
متمنيا في املناسبات املقبلة ان تكرم 
اجلمعية رواد صناعة اإلعالن الذين 
خدموا وأفن���وا عمرهم في مجال 
التسويق واإلعالن، مشيدا بحسن 
التنظيم واحلضور املتميز واألجواء 

الودية التي سادت الغبقة.
وبدوره اختصر الزميل طارق 
سلطان كلمته بالش���كر على هذا 
التكرمي فعقب عليه الزميل د.دانيال 
بولس: اننا رغبنا في إعطاء طارق 
سلطان صفحة ملونة كاملة لكلمته 
لكنه اختصرها بإعالن مبوب ليوفر 

علينا.
وفي اخلتام ش���كر بولس كل 
من س���اهم في رعاية هذه الغبقة 

اليان فرح ومشاركة متميزة في مسابقات اذاعة مارينا اف ام

الزميل فريد سلوم يقدم شهادة شكر لوليد كنفاني »ميديا ادج«

د.دانيال يقدم شهادة شكر لنائب رئيس اجلمعية أسامة عبداهلل »ماجستيك بالس«

رئيس اجلمعية د.دانيال بولس يلقي كلمتهالرئيس الفخري للجمعية الزميل عدنان الراشد متحدثا للحضور

الرئيس الفخري للجمعية الدولية لالعالن متوسطا الشيخ داود الصباح والزميلني فريد سلوم وعبدالرحمن العليان ووليد كنفاني

عضو اجلمعية الزميل فريد سلوم يقدم هدية من »األنباء« للزميل طارق سلطان

الزميل طارق سلطان يتسلم هدية تذكارية من اجلمعية مقدمة من شركة »كي اند ايه«درع تكرميية من اجلمعية الدولية لالعالن ـ فرع الكويت للعضو الزميل طارق سلطان

عضو اجلمعية ميشال بركات يقدم شهادة شكر إليلي فرح »مايندشير«

نائب الرئيس أسامة عبداهلل يقدم شهادة شكر لوليد ريان »أد لينك«

عضو اجلمعية بسام غريب يقدم شهادة شكر حملمد كساسير »جرافيك فور ام«

نائب الرئيس أسامة عبداهلل يقدم شهادة شكر حملمود وهبي »املركز األوروبي«

عضو اجلمعية لؤي أصفهاني يقدم شهادة شكر لسيد كامل »فايف ام«

الزميل فريد سلوم يقدم شهادة شكر ألحمد العجوز »ام سي جروب«

عضو اجلمعية بسام غريب يقدم شهادة شكر ملمثل »ستار كوم«

)محمد ماهر(الرئيس الفخري للجمعية الدولية لإلعالن ـ فرع الكويت الزميل عدنان الراشد ورئيس واعضاء مجلس ادارة اجلمعية مع عدد من رعاة الغبقة

احلضور الالفت من شركات اإلعالن ووسائل اإلعالم استمتعوا بغبقة اجلمعية الدولية لالعالن في خيمة فندق النخيل الرمضانية


