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• محمد العجمي
متحدثا ً عن جريدة
«الشاهد»

الشخصيات اإلعالمية

• د.إبراهيم
العنقيلي أثناء
إلقاء كلمته

برامج «تلفزيون الشاهد» لرمضان 2019
العجمي :نسعى إلى تقديم رسالة

إعالمية تتحلى بالصدق والشجاعة

من أجل خدمة الكويت

• محمد الرفاعي مدير العالقات العامة والتسويق

• عبدالله السلمان وحسني عبداملجيد

العنقيلي :سوق اإلعالنات
التلفزيونية شهد تطوراً كبيراً
أكثر من أي وقت مضى
جنر�ؤ على الكالم» ،تهدف �إلى ك�شف
ال�سلبيات والأخطاء وت�سليط ال�ضوء
على الإيجابيات.
و�أك��د �أن جريدة «ال�شاهد» عملت
منذ  13ع��ام� ًا على تقدمي ر�سالة
�إعالمية تتحلى بال�صدق وال�شجاعة
م��ن �أج��ل خدمة الكويت و�شعبها
وتعزيز ال�شعور بامل�س�ؤولية وروح
املواطن.
ويف ختام كلمته ،هن�أ العجمي،
العاملني بقناة «ال�شاهد» مبنا�سبة
حلول �شهر رم�ضان الف�ضيل.
ب��دوره ،ق��ال �سكرتري ع��ام حترير
ج��ري��دة «ال�����ش��اه��د» د�.إب��راه��ي��م
العنقيلي ،ان حجم الإنفاق العاملي
على الإعالنات التلفزيونية جتاوز
الإعالنات الرقمية ،للمرة الأولى،
حيث بلغ  250مليار دوالر ،منذ
بداية العقد احلايل.
و�أك��د العنقيلي �أن �سوق الإعالنات
التلفزيونية �شهد تطورا كبري ًا �أكرث
من �أي وق��ت م�ضى ،الفتا �إل��ى �أن
الإعالنات الرقمية املتداولة على
الإنرتنت� ،أغلبها غري �رشعية وال

تخ�ضع للقانون.
و�أ�ضاف �أن الإعالنات عرب و�سائل
ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي «ت��وي�تر
وفي�سبوك وان�ستغرام» �شهدت منوا
ملحوظا حيث بلغت ن�سبة النمو
 %51يف عام  ،2016فيما تراجعت
الن�سبة �إل��ى  %20يف عام ،2019
بينما �شهدت الإعالنات التلفزيونية
ويف ال�صحف ال��ورق��ي��ة من��وا غري
م�سبوق بلغ .%17
الرفاعي :برامج وم�سل�سالت ح�رصية
�أك����د م��دي��ر ال��ع�لاق��ات العامة
والت�سويق يف �رشكة الدار الكويتية
للإعالم حممد الرفاعي ان املو�سم
الرم�ضاين � 2019سيكون خمتلف ًا عما
�سبق من حيث الربامج واملو�ضوعات
التي �سيتم بثها على تلفزيوين
«ال�شاهد» و«�صوت العرب» من حيث
التنوع و�ستكون منا�سبة لكل افراد
العائلة بهدف �إر�ضاء جميع �أذواق
امل�شاهدين.
و�أ����ض���اف ال��رف��اع��ي خ�ل�ال حفل
افتتاح برامج رم�ضان يف تلفزيوين

«ال�����ش��اه��د» و«���ص��وت ال��ع��رب» ان
ال�رشكة كعادتها ال�سنوية تت�ألق
يف �شهر رم�ضان الف�ضيل ولكن هذا
العام مت زي��ادة ع��دد من الربامج
وامل�سل�سالت املتميزة واحل�رصية
للقناتني.
وا�ستعر�ض الرفاعي خالل احلفل
جمموعة من الربامج وامل�سل�سالت
ال�شيقة التي �ستبث مثل الربنامج
االجتماعي «غبقتنا» والربنامج
الديني «�أخالقنا» و«القر�آن والعلم
واحلياة» وبرنامج «تراثنا» ،ف�ضال
عن برامج تخت�ص باملائدة مثل
برنامج «�سفرتنا».
ودع��ا الرفاعي جميع ال�رشكات
وامل�ؤ�س�سات املختلفة من قطاع
البنوك و�رشكات ال�سيارات و�رشكات
االت�صاالت واملطاعم وغريها من
الأن�شطة التجارية للمبادرة يف
الإع�ل�ان على الو�سائل الإعالمية
التابعة ل�رشكة الدار الكويتية»،
امل��رئ��ي��ة وامل���ق���روءة م��ن �أج��ل
اال�ستفادة من العرو�ض التي تقدمها
ال�رشكة خالل ال�شهر الف�ضيل.

• الزمالء محمد األحمد ود.هشام الديوان ومحمد العجمي ود.إبراهيم العنقيلي

• مدير عمليات «الشاهد» و«صوت العرب» أحمد عاطف ومدير «تلفزيون الشاهد» علي السلطان وعريفة احلفل جورجيت ومدير عام تلفزيون «صوت العرب» د .هشام الديوان

