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اطلعوا على آلية صناعة األخبار واستمعوا إلى مفهوم اإلعالن الحديث

طلبة األميركية طلبوا العلم في مجموعة «الراي»
| كتب غانم السليماني |
ح ��ل ط �ل �ب��ة ق �س��م اإلع � � ��ام ف��ي
الجامعة األميركية ضيوفا على
م �ج �م��وع��ة «ال � � � ��راي» االع��ام �ي��ة
ط�ل�ب��ًا ل�ل�ع�ل��م واالط � ��اع م�ي��دان�ي��ًا
ع � �ل� ��ى آل � �ي � ��ة ص � �ن� ��اع� ��ة األخ � �ب � ��ار
وم�س��ارات االق�س��ام املختلفة في
ك��ل م��ن ال�ت�ل�ف��زي��ون والصحيفة
ومختلف قطاعاتها.
ال�ط�ل�ب��ة امل �ت �ح �ف��زون بصحبة
اس� �ت ��اذ م �ق��رر اإلع� � ��ام ال��دك �ت��ور
م�ح�م��د أك �ب��ر اس �ت �م �ع��وا ل�ع��رض
مفصل م��ن مدير ع��ام التسويق
واالع� ��ان ف��ي ت�ل�ف��زي��ون «ال ��راي»
ري � �م� ��ون ص� ��وم� ��ا ،ش �م ��ل ع��رض��ا
مرئيا ملفهوم االع��ان الحديث،
بعدها جال الطلبة على االقسام
املختلفة ف��ي مجموعة «ال ��راي»
االعامية.
وفي هذا الصدد ،قال صوما:
«ل � �ق ��د اع� �ت ��دن ��ا ع� �ل ��ى اس �ت �ق �ب��ال
ال � � ��زي � � ��ارات امل � �ي ��دان � �ي ��ة ل �ل �ط �ل �ب��ة
م ��ن ال �ج��ام �ع��ة األم �ي��رك �ي��ة ال ��ذي
ي� �ح� �ض ��رون م� ��ع أس � �ت� ��اذ امل� �ق ��رر
لاطاع على التجربة امليدانية
ل � ��اع � ��ام وط� ��ري � �ق� ��ة االع � ��ان � ��ات
واك�ت�ش��اف ن��واح ال يستطيعون
التعرف عليها في الدراسة وهي
ال�ش��ق العملي وكيفية التعرف
ع� �ل ��ى االع� � ��ان� � ��ات وم� �ص ��دره ��ا،
فاالعان واالعام بحر وصناعة
وال ي�س�ت�ط�ي�ع��ون ال �ت �ع��رف على

طالبات الجامعة األميركية في «الراي»

محمد أكبر

بدر املطوع

خالد املشعان

عبدالعزيز العنزي

ك� �ي� �ف� �ي ��ة ت� �ج� �م� �ي ��ع االع � � ��ان � � ��ات
وامل� � ��دخ� � ��ول االع � ��ان � ��ي ال � � ��ذي ال
ي� �ق� �ت� �ص ��ر ع � �ل ��ى ج � �ل ��ب االع � � ��ان
ووضعه بل البد ان يكون هناك
مردود ونتائج إيجابية للمعلن
واملستثمر وما يسمى املستثمر
االع � ��ان � ��ي وق� � ��د ي � �ك ��ون ال �ع��ائ��د
شهرة أو توعية».
وزاد« :م ��ا ح�م�س�ن��ا أن إدارة
مجموعة «الراي» تهتم بشريحة
الشباب وتسعى دائما في مجال
االستثمار بالطاقات الشبابية
النهم هم عماد املستقبل».
من جانبه ،قال أستاذ اإلعام
ف��ي ال�ج��ام�ع��ة األم�ي��رك�ي��ة محمد
أك� �ب ��ر «إن م �ج �م��وع��ة «ال� � � ��راي»
ص ��رح ك�ب�ي��ر ف��ي م �ج��ال االع ��ام
ولديها خبرة عميقة في العمل

االع � � ��ام � � ��ي ،وق � � ��د ج � � � ��اءت ت �ل��ك
ال��زي��ارة امليدانية لتفيد الطالب
ك ��ون ��ه ي �ك �ت �ش��ف أم � � ��ورا ج��دي��دة
وي� �ك� �ت� �س ��ب امل � �ف � �ه � ��وم ال � ��واس � ��ع
ل��إع��ام وط��ري �ق��ة ال�ع�م��ل بشكل
ميداني».
وأوض� � � ��ح أك� �ب ��ر أن «م �ف �ه��وم
االع � � � ��ان ت �غ �ي��ر وأص � �ب� ��ح أك �ث��ر
ت�خ�ص�ص��ا وق� ��وة وي �ح �ت��اج إل��ى
دراس � � � � ��ة ،ون � ��أم � ��ل أن ي �س �ت �ف �ي��د
الطلبة من هذه الزيارة ليتعرفوا
م�ي��دان�ي��ا ع�ل��ى ال�ج��دي��د ف��ي عالم
االعانات والتسويق».
ب � � � ��دوره ،ق � ��ال ال� �ط ��ال ��ب خ��ال��د
امل�ش�ع��ان ال ��ذي ي ��درس التمويل
«إن ال ��زي ��ارة ت �ض��م ط�ل�ب��ة م�ق��رر
االع� ��ام ل��اط��اع ع��ن ق ��رب على
ال� �ع� �م ��ل االع � ��ام � ��ي ف� ��ي امل � �ي ��دان

وال� �ت� �ع ��رف ع �ل��ى االق � �س ��ام ألخ��ذ
فكرة عملية تفيدنا في دراستنا
الس� �ي� �م ��ا وأن � �ن� ��ا ن � � ��درس داخ� ��ل
ال�ق��اع��ات بطريقة ن�ظ��ري��ة ومثل
ه��ذه ال��زي��ارات تصقل مواهبنا
وت �ق ��رب �ن ��ا ل �ل �م �ع �ل��وم��ات ب�ش�ك��ل
أكبر».
أم � ��ا ال� �ط ��ال ��ب ب � ��در امل � �ط� ��وع -
تخصص عاقات دولية  -فقال:
«إن م � � ��ادة االع� � � ��ام اخ �ت �ي��اري��ة
وال ��زي ��ارة س�ت�س�ه��م ف��ي توسيع
م � ��دارك � ��ي ل �ل �ت �ع��رف ع� �ل ��ى واق� ��ع
ال�ع�م��ل االع��ام��ي وت�ع�ل��م كيفية
إخ� � ��راج ال �خ �ب��ر ال �ص �ح��اف��ي إل��ى
الجمهور».
كما أعرب الطالب عبدالعزيز
الرشيد الذي يدرس اإلع��ام عن
أمله أن يكتسب خبرة تفيده في

ال �ع �م��ل امل �ي��دان��ي ب �ع��د ال �ت �خ��رج،
مؤكدا أنه يحب العمل في مجال
الصوت واالضاءة.
وبينما ذك ��رت ج�ن��ى العنزي
أن� �ه ��ا م �ت �ش��وق��ة ل� ��رؤي� ��ة م� �ي ��دان
ال �ع �م��ل وال �ت �ع��رف ع �ل��ى االع� ��ام
الكويتي ،السيما وأنها تتمنى
أن ت� �ع� �م ��ل ف � ��ي م � �ج� ��ال االع� � ��ام
وك�ت��اب��ة االخ �ب��ار ف��ي املستقبل،
أوض� � � ��ح ال � �ط� ��ال� ��ب ع� �ب ��دال� �ع ��زي ��ز
ال �ع �ن��زي ال � ��ذي س �ب��ق أن أج ��رى
م �ق��اب��ات ف��ي ب��رن��ام��ج «راي �ك��م»
وعمل في إعداد صفحة «كويتي
وأفتخر» في جريدة «الراي» أنه
يميل للعمل ال�ت�ف�ل��زي��ون��ي أكثر
م� ��ن ال �ص �ح��اف��ي ل �ح��رص��ه ع�ل��ى
«أخ � ��ذ ال� � � ��ردود م �ب ��اش ��رة وع ��دم
االنتظار لليوم الثاني».

طالبات «بوكسهل»
تنافسن في عرض
األفكار اإلبداعية للمشاريع الصغيرة

طالبات «بوكسهل» ...وفرحة الفوز

ت� �ب ��ارت ط��ال �ب��ات ك�ل �ي��ة ب��وك �س �ه��ل ف ��ي ع ��رض أف�ض��ل
األف �ك��ار اإلب��داع �ي��ة ف��ي م �ج��ال امل �ش��اري��ع ال�ص�غ�ي��رة ،في
مسابقة نظمتها الكلية للسنة الثالثة على التوالي،
تحت إشراف عضو هيئة التدريس في قسم الدراسات
اإلداري� ��ة أرزو ح ��راف ،وبالتنسيق م��ع ق�س��م ال�ع��اق��ات
العامة في الكلية.
وع ��رض ��ت ال� �ف ��رق امل �ت �س��اب �ق��ة م �ش��اري �ع �ه��ا ف ��ي ق��اع��ة
امل�ع��ارض التي شهدت حضور رئيس مجلس األمناء
ال ��دك� �ت ��ور ع �ب��دال��رح �م��ن ال� �ش ��اي� �ج ��ي ،ورئ � �ي� ��س ال �ك �ل �ي��ة
ال�ب��روف�ي�س��ور ع�ل��ي ع��ري �ف��ة ،وح ��رم ال�س�ف�ي��ر األس �ت��رال��ي
لدى الكويت جورجينا هاريسون ،والتي تمت دعوتها
كضيفة ش��رف ،وبشارة عماد نائب املدير التنفيذي ل�
 ،Circus Busورؤس� ��اء األق �س��ام األك��ادي �م �ي��ة وع ��دد من
أعضاء هيئة التدريس وجمع من الطالبات.
وش��ارك ف��ي املسابقة أك�ث��ر م��ن عشرين طالبة قدمن
مجموعة أف�ك��ار ملشاريع صغيرة ،حيث ق��دم��ت الكلية
دروع��ا تقديرية للمشاريع ال�ف��ائ��زة ف��ي ه��ذه املسابقة،
كما تم نشرجميع املشاريع واألفكار اإلبداعية املشاركة
في املسابقة عبر مواقع الكلية للتواصل االجتماعي.
وأع ��رب ��ت أرزو ح� � ��راف ،ع ��ن خ��ال��ص ام �ت �ن��ان �ه��ا إل��ى
إدارة كلية بوكسهل ع�ل��ى دع�م�ه��ا امل�ت��واص��ل ملشاريع
الطالبات ،مشيدة بمستوى الطالبات امل�ش��ارك��ات من
ط��اق��ة ال �خ �ط��اب��ة ال �ت��ي ي�ت�م�ت�ع��ن ب �ه��ا ،وط��ري �ق��ة ت�ق��دي��م
الفكرة بأسلوب جيد ،حيث تمت االستعانة بطالبات
قسم التصميم الجرافيكي اللواتي صممن ونفذن املواد
التسويقية لكافة املشاريع.
وقالت حرم السفير األسترالي ،جورجينا هاريسون،
«نفتخر برؤية طالبات شابات يتمتعن بأفكار جديدة
ومميزة تؤهلهن ملسار وظيفي متميز».
وأضافت« ،مثل هذه املشاريع تتيح للطالبة فرصة
للعمل بطريقة تساعد على ترسيخ األفكاراالبداعية
بطريقة أف�ض��ل ،وض�م��ان س�ي��دات أع�م��ال ن��اج�ح��ات في
املستقبل».
وثمنت مسؤولة العاقات العامة في الكلية ك��ارول
ب �ي��م ،ث�ق��ة االدارة ب��امل �ه��ارات ال �ت��ي تملكها ال�ط��ال�ب��ات،
وال �ع �م��ل ع�ل��ى اب ��رازه ��ا وص�ق�ل�ه��ا ع�ب��ر دع ��م م��ن الهيئة
التدريسية وتأمني مشاركتهن في اهم املسابقات التي
تقام على صعيد الكويت ودول الخليج.
وق ��ال ��ت« ،م ��ا ي�م�ي��ز ك�ل�ي��ة ب��وك�س�ه��ل ال �ك��وي��ت ،وال�ت��ي
ه��ي ال�ك�ل�ي��ة ال��وح �ي��دة ال �خ��اص��ة ل�ل�ب�ن��ات ف��ي ال �ك��وي��ت،
ه��و ت�ش�ج�ي�ع�ه��ا ال ��دائ ��م ل�ط��ال�ب��ات�ه��ا ودع �م �ه��ا امل�س�ت�م��ر
ملشاريعهن التي يتم تقديمها من داخ��ل وخ��ارج حرم
الكلية».

جانب من املعرض

(تصوير جاسم بارون)

ريمون صوما متحدثا للزميل غانم السليماني

• صوما :إدارة مجموعة «الراي» تهتم بشريحة الشباب
وتسعى دائمًا الستثمار الطاقات الشبابية

