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النصراهلل: جولة أوروبية الختيار 
شركتني تنفيذًا لتوجهات اللجنة 

العليا للجائزة برئاسة الشيخ خالد 
العبداهلل

شركة أملانية للقيام بدور استشاري 
اجلائزة ومتابعة وترشيح احلكام 

واألسماء الفائزة

شركة منساوية إلدارة حفل توزيع 
اجلوائز بعروض ليزر وأعمال 

تكنولوجيا الهولوغرام ثالثي األبعاد 
ألول مرة في الكويت

تنظمها جمعية العالقات العامة برعاية صاحب السمو في مارس املقبلخدمات إعالنية

جائزة الكويت للعالقات العامة وخدمة العمالء باستشارات دولية
الفعاليات الدولية في مؤمتر عقد 
خصوصا لهذا احلدث في مدينة 
برلني األملانية ومت استعراض 
اإلمكانيات واألسعار لكل شركة 
على حدة واختيار األنسب وان 
س����ابقة األعمال الدولية كانت 
املعيار األول الختيار الشركة 
النمس����اوية، مما يؤكد حرص 
اللجنة املنظمة على إظهار احلدث 
مبا يتوافق مع الرعاية السامية 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد للجائزة وسعيا 
إلظه����ار الكويت مبظهر عاملي، 
الس����يما ان احلفل سيحضره 
العديد من الشخصيات احمللية 
واإلقليمي����ة والدولية وهو ما 
يعد خطوة حقيقية على جعل 
الكويت مركزا ماليا وجتاريا في 
املنطقة حسب الرؤية والتوجهات 

السامية بذلك.
يذك����ر ان اجلائ����زة تغطي 
القطاع����ات احليوي����ة بالدولة 
وتأت����ي م����ن منطل����ق تنفيذ 
االجتاهات اإلس����تراتيجية في 
الدولية وحتقيقا للنظرة الثاقبة 
لصاحب السمو األمير للمضي 
قدما في جع����ل الكويت مركزا 
ماليا وجتاريا على مس����توى 
املنطقة، وذلك من خالل حتقيق 
املنافسة الشريفة بني الشركات 
احمللية لتقدمي أفضل اخلدمات 
للعمالء وحتقيق املفاهيم العاملية 
للعالقات العامة التي تس����تند 
عليها الكثي����ر من االقتصادات 
العاملية لتحقيق استقرار ومنو 

اقتصادي واجتماعي.

اللجنة املنظم����ة للجائزة إلى 
مبدأ الش����فافية واحليادية في 
وضع أس����س ومعايير تقييم 
واختيار الشركات الفائزة بفئات 
اجلائ����زة املختلفة. وأضاف ان 
»فياتور كابيتال« من الشركات 
العاملية املعروفة عامليا بتقدمي 
استش����ارات لكب����رى اجلهات 
اإلقليمية، ومن أعمالها القيام 
بدور استشاري قطاع السياحة 
والسفر لكل من روسيا وقطر، 
كما قدمت استش����ارات لتنمية 
اجلوائز العاملية ومنها جوائز 
التميز السنغافورية التي تقدم 
جوائز عاملية في مجال االستثمار 
والتجارة الدولية. أما بخصوص 
اختيار شركة CUKU النمساوية 
إلدارة حفل توزيع اجلوائز وذلك 
ألول مرة في تاريخ الكويت، فقال 
النصراهلل ان اختيار الشركة 
النمساوية جاء من منطلق كونها 
من الشركات العاملية املعروف 
عنها متيزها في تقدمي عروض 
اللي����زر وأعم����ال تكنولوجيا 
الهولوغ����رام أو الهولوغرافي 
)Holography( ثالث����ي األبعاد، 
حيث متلك تاريخا كبيرا ومشرفا 
في هذا املجال وحتديدا كونها من 
الشركات التي شاركت في تنظيم 
كأس العالم لكرة القدم في أملانيا 
2006 كما قدمت عروض الليزر 
في افتتاح مشروع كتارا في قطر 
2012. وأوضح النصراهلل ان جناح 
االتفاق مع الشركة النمساوية 
جاء من خالل االلتقاء بأكثر من 
10 شركات متخصصة في تنظيم 

كش����فت جمعية العالقات 
العام����ة الكويتي����ة ف����ي بيان 
صحافي عن اختيار ش����ركتني 
أملاني����ة ومنس����اوية لتق����دمي 
خدماتهما ف����ي جائزة الكويت 
األولى للعالقات العامة وخدمة 
العمالء التي تنظمها اجلمعية 
حتت رعاية صاحب الس����مو 
األمير الش����يخ صباح األحمد 
خالل شهر مارس املقبل. وبهذه 
املناس����بة، قال رئيس مجلس 
إدارة جمعية العالقات العامة 
الكويتية جمال جاسم النصراهلل 
في بيان صحافي انه وعقب جولة 
أوروبية، جنح في االتفاق مع 
شركة فياتور كابيتال األملانية 
للقيام بدور استشاري اجلائزة 
وشركة CUKU النمساوية إلدارة 
حفل توزيع اجلوائز، موضحا 
أن تلك اخلطوة تعكس توجهات 
اللجنة العليا املنظمة للجائزة 
والتي يترأسها رئيس املراسم 
والتشريفات األميرية الشيخ 
خالد العب����داهلل الصباح وهو 
أيضا الرئيس الفخري جلمعية 

العالقات العامة الكويتية.
وأوضح النص����ر اهلل على 
هامش جول����ة مكوكية له في 
أملان���ي����ا ان ش����ركة فيات����ور 
كابي���تال األملانية ستقوم بدور 
استشاري ال��جائزة، كما س��تقوم 
ب��متابعة وترشيح احلكام فضال 
عن ترش���يح األس���ماء الفائزة 
ف���ي القطاعات املخ���تلفة بناء 
ع���لى املعايير التي ستوضع 
لكل قطاع ومبا يؤكد انتهاجه 

جمال النصراهلل

»التجاري«يعلن فائزي »النجمة«

»مبروك« الراعي املاسي لـ »هوريكا« 

أجرى البنك التجاري الكويتي الس����حب اليومي على 
»حس����اب النجمة«، امس األحد 4 يناير اجلاري في املركز 
الرئيسي للبنك، بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة صقر 
املناعي، وقد فاز كل من:  زاهد قيوم عبدالقيوم، محمد الياس 
الرحمن، عواطف عمر العمر، ميليتا تريز ديسلفا بجائزة 
قيمتها 7000 دينار لكل 
منهم.  ويتميز حساب 
النجمة اجلديد بتأهيل 
عمالئه للفوز بجائزة 
يومية قدره����ا 7000 
دين����ار، لينفرد البنك 
التجاري بتقدمي اكبر 
جائزة س����حب يومي، 
إل����ى أربعة  باإلضافة 
سحوبات كبرى جترى 
خالل العام تبلغ قيمة 
كل جائزة منها 100.000 

دينار.

أعلنت ش����ركة »مبروك للتجهي����زات الفندقية« عن 
مشاركتها في الرعاية املاسية ملعرض »هوريكا الكويت 
2015« والذي س����يقام في قاعة بدرية في فندق اجلميرا، 

خالل الفترة من 19 إلى 21 يناير اجلاري.
ش����ريك ومدير التصنيع في شركة »مبروك« محمود 
مغنية أشار إلى أن هذه 
الرعاية تتكرر للعام 
الثال����ث على التوالي، 
نظ����را للنجاح الكبير 
الذي حققه »هوريكا 
الكويت« خالل األعوام 
الس����ابقة  الثالث����ة 
كمعرض متخصص في 
مجال تطوير صناعة 
الضيافة والصناعات 
الغذائية والتجهيزات 
الفندقية، الفتا إلى أن 
»هوريكا« ميثل أهمية 
كبيرة في سوق معدات 
وأدوات الضيافة بالكويت، لذلك فإنه يستقطب نخبة من أبرز 

الشركات واجلهات الفاعلة واملؤثرة في هذا القطاع.
وأضاف أن ش����ركة مبروك حترص على املشاركة في 
املع����ارض احمللية واإلقليمية املختصة، لتقدمي أحدث ما 
توصلت إليه املطابخ الذكية والتكنولوجيا احلديثة وما 
لديها من منتجات عاملية إلمداد الشركات والفنادق واملطابخ 

املركزية مبا حتتاجه من معدات ومطابخ وجتهيزات.
وأعرب مغنية عن اعتزاز شركة مبروك مبوقعها في 
الس����وق الكويتي، إذ تأخذ عل����ى عاتقها جزءا كبيرا من 
مسؤولية تطويره وتسعى بكل السبل ملواكبة اجتاهات 
عمالئها، خاصة أنها من أعرق الشركات في هذا املجال ولها 

سجل حافل باإلجنازات منذ تأسيسها قبل 55 عاما. 

محمود مغنية

»برقان«: 5 فائزين جدد حلساب »يومي«

»بيتك«: 7 فائزين حلملة »البطاقات«

أعلن بنك برقان امس عن أسماء الفائزين في السحوبات 
اليومية على حساب يومي وقد فاز كل واحد منهم بجائزة 
5000 دينار وكان احلظ في هذه السحوبات من نصيب: 
غسان محمد زين، فهد جواد االربش، عبداهلل نايف املطيري، 
عبدالكرمي ابراهيم التميمي. وقد أضاف بنك برقان مؤخرا 
سحبا ربع سنوي حلساب »يومي« للفوز بجائزة نقدية 
بقيمة 125.000 دينار مما يعد نقلة جديدة تضيف فرصا 
أكبر. وللتأهل للسحوبات ربع السنوية يتعني على العمالء 
أال يقل رصيدهم عن 500 د.ك ملدة ش����هرين كاملني قبل 

تاريخ السحب.

فاز 7 من عمالء بيت التمويل الكويتي )بيتك( بجوائز 
قيمة عبارة عن جهاز »iPhone 6 Plus« لكل منهم في السحب 
السابع للحملة الترويجية اجلديدة للبطاقات املصرفية 
والتي حتمل عنوان »اربح كل يوم جهاز iPhone 6 Plus« ملدة 
80 يوما، الستخدامهم بطاقات »بيتك« االئتمانية وبطاقات 

السحب اآللي في مشترياتهم داخل وخارج الكويت.
والفائ����زون هم: عبدالرحمن عم����اد االبراهيم، منيرة 
سلطان املطيري، يوسف هاشم الشرهان، ناصر مبارك 
الشريف، زياد يوسف القضيبي، هيثر ان هولدر، احمد 
عفات العنزي. وتستمر احلملة حتى 22 يناير اجلاري، 
وتتيح حصول كل مستخدم لبطاقات »بيتك« على فرصة 
واحدة لدخول الس����حب لربح جائزة يومية قّيمة عبارة 
عن جهاز »iPhone 6 Plus« مقابل كل عملية شراء بقيمة 
10 دنانير، من خالل استخدام بطاقات »بيتك« االئتمانية 
واالعتماد والدفع املسبق داخل وخارج الكويت، وكذلك من 
خالل استخدام بطاقات الصرف اآللي خارج الكويت فقط، 
وكلما تضاعف مبلغ اإلنفاق زادت فرص التأهل لدخول 

السحب االلكتروني الذي يجرى اسبوعيا. 


