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الجمعية الدولية لإلعالن تعرض جائزة »كان« في الكويت

ستيف الين وآسنب امان ولؤي اصفهاني

آسنب امان تتحدث للحضور حول اهمية االمان واحلرفية والتخصص

متابعة من احلضور

عبداللطيف السنان مكرما فوزي ابو سند تقديرا جلهوده واخالصه

منى العبيدلي مرحبة بزكية ابل

رندى مرعي
التوالي  الثانية على  للمرة 
وخالل عام واحد قدمت اجلمعية 
الكويت  ف����ي  الدولية لالعالن 
عرضا سينمائيا متميزا للعاملني 
واملهتمني مبجال االعالن وذلك 
في سينما ليلى غاليري وتضمن 
العرض جوائ����ز مهرجان كان 
الدولي لالعالن الذي تنظمه جلنة 
مهرجان كان العاملي ومهرجان 
دبي لينكس والذي اقيم في كان 
آخر يولي����و املاضي والتي قال 
رئيس اجلمعية لؤي اصفهاني 
انها اضخم جائزة على مستوى 
صناع����ة االع����الن، ومت عرض 
حوالي س����اعتني وربع الساعة 
من االعالنات العاملية والتي فازت 
البرونزية والفضية  باجلوائز 

والذهبية واجلوائز الكبرى.
وتابع اصفهاني ان هذا احلدث 
الذي حترص اجلمعية الدولية 
لالعالن على عرضه في الكويت 
يعتبر احد اهم النشاطات التي 
تقدمها اجلمعية في سبيل زيادة 
نشر الوعي االعالني والنهوض 
من تداعيات االزمة االقتصادية 
التي هي ازمة نفسية باالساس 
وذلك الن االقتصاد احمللي اليزال 

قويا ونشطا.
وقال اصفهاني ان اجلمعية 
الدولية لالعالن حتاول ايضا من 
خالل نشاطاتها ان تعيد الكويت 
الى الصدارة في قطاع االعالنات 
كونه مكمال واساسيا ألية عملية 

تسويقية.
واشار اصفهاني الى ان تكرار 
جتربة عرض جائزة مهرجان 
كان الدولي في الكويت اتى من 
جناحها في املرة االولى والدليل 

على ذلك كان تنوع احلضور في 
املرة الثانية حيث كان من بينهم 
اكادمييون وطلبة جامعيون الى 
جانب ممثلي وكاالت االعالنات 

والعاملني في هذا املجال.
واعلن اصفهاني ان نش����اط 
اجلمعية القادم سيكون معرضا 
للفنان الغرافيكي الراحل ستيفان 
كانتش����يف اح����د رواد الف����ن 
الغرافيكي ف����ي تاريخ صناعة 

االعالن.
هذا وسبق العرض السينمائي 
االعالني محاضرة ملديرة تطوير 
االعمال في شركة BPA آسنب امان 
حتدثت خاللها عن ضرورة قياس 
كمية ونشر اية مطبوعة وذلك 
انطالقا م����ن مبدأ القياس على 
الشيء اداة لتطوره وهو االمر 
الذي حترص الشركة على نشره 
وتطبيقه في الكويت بالتعاون 

مع اجلمعية الدولية لالعالن.
وحتدثت امان عن الفرق بني 
املطبوع����ة اخلاضعة للتدقيق 
واملراجعة والتي تتصف باالمان 
واحلرفية والتخصص وتكون 
موضع ثق����ة واالخ����رى غير 
اخلاضعة للتدقيق واملراجعة 
والتي تكون معرضة للكثير من 
املخاطر وغير موثوقة وليست 

محترفة.
ثم كانت كلمة مدير مهرجان 
دب����ي لينكس ومهرج����ان كان 
العاملي س����تيف الين اختصر 
فيها وج����ود املهرجان بأربعة 
عناصر وهي االحتفال باالعالنات 
والتعلم والتواصل وااللهام اذ ان 
مهرجان كان الدولي هو املكان 
الوحيد الذي تتوافر فيه كل هذه 

العناصر.

كرم مدي���ر ادارة رعاي���ة االحداث بوزارة الش���ؤون 
االجتماعية والعمل عبدالطيف السنان احد موظفي االمن 
والسالمة املتميزين بدور مؤسسات رعاية االحداث فوزي 

ابو سند.
 وقال الس���نان خالل حفل التكرمي ان االدارة تدعم كل 
اجلهود واالهتمامات التي تصب في سبيل تطور املوظفني 
والتي نحرص عليها تش���جيعا له���م إلخالصهم بالعمل 
وتفانيهم وان هذا التكرمي يأتي من مبدأ تشجيع الكوادر 
واملساهمة في نهج االدارة لبناء استراتيجية امنية ملبدأ 
سالمة جميع النزالء واملوظفني والعمال وتأمينا لسالمتهم 
مشيرا الى ان هذا التكرمي يشجع كل موظفي االمن على بذل 
املزيد من اجلهد للتطور ويساهم في تعزيز روح التنافس 

بني املوظفني مشيدا بالدور الذي قام به احملتفى به.

»رعاية األحداث« تكّرم
 أحد موظفي األمن المتميزين

»تهادوا تحابوا« 
في روضة البحتري

حتت رعاي���ة مراقبة رياض 
العاصم���ة  االطف���ال ملنطق���ة 
التعليمية زكية ابل اقامت اللجنة 
االجتماعية ملديرات اطفال منطقة 
العاصم���ة التعليمي���ة احتفاال 
بعنوان »ته���ادوا حتابوا« وقد 
اشرفت اللجنة االعالمية ملديرات 
ري���اض اطفال منطقة العاصمة 
التعليمية على التغطية االعالمية 
وذلك بالتعاون مع مديرة روضة 
البحت���ري منى العبيدلي عضو 

اللجنة االعالمية.

جاسم يعقوب مع عدد من املشاركني في الدور

خريجة تتسلم شهادتها

جاسم يعقوب مكرما إحدى املشاركات

.. ومشارك يتسلم شهادته من جاسم يعقوب

األطفال استمتعوا بألعاب العيد في جمعية الصليبية

مغامرة وترفيه

ختام برنامج ICDL لموظفي »الشباب والرياضة«

التطوي���ر  إدارة  أقام���ت 
اإلداري بالهيئة العامة للشباب 
والرياضة برنامج ICDL للعاملني 
فيها، بحضور نائب املدير العام 
لشؤون الشباب جاسم يعقوب، 
العذبي نائبة  وسع���اد حاكم 
مدي���ر إدارة مكت���ب التطوير 

اإلداري.
وكان اله���دف م���ن إقام���ة 
رف���ع مس���توى  البرنام���ج 
املوظف����ني في مجال تكنولوجيا 
املعلومات، ومحو أمية احلاسب 
اآللي والتعامل مع برامج معاجلة 
النصوص وج���داول وقواعد 
البيانات والعروض التقدميية 
واملعلوم���ات وتكنولوجي���ا 

االتصاالت.
وذلك حتت اش���راف مكتب 
اليونسكو في القاهرة وشركة 
ريد سوفت بالكوي����ت، وعلى 
يد مدرب���ني معتمدين عل�����ى 
مس���توى ع���ال م���ن اخلبرة 
والكفاءة في التعامل مع احلاسب 

اآللي.
وق���ام بإلق���اء احملاضرات 
م.محمود عبدالناصر وبإشراف 
املشرفة اإلدارية مشاعل بوقيضي 
وفي اخلتام مت توزيع الشهادات 
التقديرية على املش���اركني في 

البرنامج.

)فريال حماد(وليد كنفاني في مقدمة احلضور

البراعم يقدمون فقرة راقصة

)فريال حماد(بنات »البحتري« أبدعن بفقرة الفراشات

برنامج ترفيهي لتعاونية الصليبية في العيد

محمد راتب
صرح املدير املعني جلمعية الصليبية التعاونية 
علي حسن بأنه مت إعداد برامج تتناسب مع املستوى 
الترفيهي املتميز من خالل تقدمي األنش���طة التي 
تعبر عن مدى فرحتنا بالعيد السعيد، حيث عملت 
اجلمعية على توفير ألعاب باملجان في الس���احة 
الرياضية بالتعاون مع الهيئة العامة للش���باب 
والرياضة خالل أيام عيد األضحى املبارك خدمة 

ألهالي املنطقة.
وبني حسن أن اجلمعية انفردت بهذه اخلدمة 
املميزة التي استقطبت الرواد من أهالي املنطقة 
حيث ان هذه األنشطة متثل متنفسا لهم وتلقى 
قبوال واس���عا ملا تتمتع به من مقومات وعناصر 
ترفيهية وترويحية، ولفت الى ان اجلمعية تسعى 
جلذب أهالي املنطقة للمرافق واأللعاب ملا تتمتع 

به من جو عائلي.


