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إجناز الشركة 
حلملة »محاربات 

بروح وردية« حظي 
أيضًا بتقدير البرنامج 

العاملي

التركي: »الوطني« 
ملتزم برسالته 

االجتماعية 
وتوسيع حملته 

 الرمضانية 
لتشمل أكبر عدد 

من الصائمني

هدية رمضان ذهب من »إنفينيتي« البابطني
أطلقت شركة عبداحملسن 
الوكيل  البابطني،  عبدالعزيز 
احلصري واملعتمد لسيارات 
»إنفينيتي« الفاخرة في الكويت 
حملتها لشهر اخلير، فمع شراء 
س���يارة جديدة من إنفينيتي 
سيحصل العميل على قسيمة 
ذهبية بقيمة تبدأ من 500 دينار 

وتصل حتى 2000 دينار.
وتس���عى الش���ركة م���ن 
خالل هذه احلملة واحلمالت 
األخرى الت���ي تقوم بها على 
مدار الس���نة إلى تعزيز ثقة 
عمالئه���ا بها، وتقدمي خدمات 
تليق باسم »إنفينيتي« الذي 
فرض نفسه منذ سنوات مرادفا 
السيارات  للفخامة في سوق 
احمللي���ة والعاملية، وحترص 
»إنفينيتي البابطني« دوما على 
تقدمي أقوى العروض وأفضلها 
على اإلطالق، ليس فقط على 
مبيع س���ياراتها، بل حتديدا 
عل���ى خدمات ما بع���د البيع 
التي باتت تشكل حتديا كبيرا 
في ظل معدل الطلب املتزايد 
على سيارات »إنفينيتي« في 
السوق احمللي، وحتقيقا ألهداف 
الش���ركة املتمثلة في سعيها 

الدائم ال���ى البقاء في صدارة 
العالمات التجارية الرائدة في 

عالم السيارات الفخمة.
اجلدير بالذك���ر أن عائلة 
»إنفينيت���ي« من الس���يارات 
تشتمل على خيارات متعددة 
تلب���ي احتياج���ات ش���رائح 
املجتمع، ابتداء من الس���يارة 
العائلي���ة، مرورا بالس���يارة 
الرياضية والشبابية والسيارات 
الرياضية ذات االستخدامات 
املتع���ددة، وتتمي���ز جميعها 
الراق���ي للهيكل  بالتصمي���م 
وباملقصورة املعززة بأحدث 
التكنولوجي���ات، دون إغفال 
احملركات اجلبارة فضال عن 
أكث���ر األنظم���ة فعالية على 

مستوى السالمة واألمان.
ومن ش���أن امتالك إحدى 
أن  »إنفينيت���ي«  س���يارات 
مينح صاحبه���ا هوية فريدة 
عنوانها االنتماء إلى شريحة 
ته���وى الفخام���ة والرفاهية 
واإلب���داع، وم���ن هن���ا يأتي 
البابطني«  إصرار »إنفينيتي 
على تأمني عروض وحمالت 
تتماشى مع هذا املستوى من 

العمالء املميزين.

رئيس فريق العالقات العامة في »بيتك« يشارك في تكرمي املتفوقني

»بيتك« يشارك في حفل خريجي 
ومتفوقي قسم العلوم السياسية باجلامعة

ش���ارك بي���ت التموي���ل 
الكويت���ي »بيتك« في رعاية 
وتكرمي املتفوقني واخلريجني 
في قس���م العلوم السياسية 
بكلية العل���وم االجتماعية � 
الدور  الكويت ضمن  جامعة 
االجتماعي وتعزيز املسؤولية 
االجتماعية ل�»بيتك« وتقديرا 
لدور جامعة الكويت وأهمية 

ومكانة خريجيها الرفيعة.
ووسط مشاركة فاعلة من 
العامة في  العالق���ات  فريق 
»بيتك« جرى االحتفال من قبل 
اخلريجني وذويهم واملتفوقني 
من الطلبة والطالبات بحضور 
عدد كبير من مسؤولي كلية 
العلوم االجتماعية وجامعة 
الكويت واساتذتها واعضاء 
التدريس، حيث اعرب  هيئة 
اجلميع عن سعادتهم البالغة 
للمشاركة في هذا احلدث املهم 
متمنني للخريجني كل التوفيق 
والنجاح في حياتهم العملية 

املقبلة.
ويؤكد »بيتك« مبثل هذه 
املشاركات حرصه على توفير 
الرعاية واالهتمام  ألوان  كل 
للشباب املقبلني على االنخراط 
في ميادي���ن العمل الوطنية 
املختلفة في إطار رؤية عامة 

يتبناها »بيتك« جتعل ازدهار 
الوطن وتقدمه مسؤولية في 

أعناق اجلميع.
 ويعتز »بيت���ك« بالدور 
النهضوي والتنموي جلامعة 
الكويت، التي قد قدمت على 
م���دى نص���ف ق���رن اجياال 
متوالي���ة، وأعم���اال متميزة 
وإجنازات مهمة في املجاالت 
العلمية والبحثية واملساهمة 

بشكل فاعل في خدمة املجتمع 
واالرتقاء به في كل امليادين، 
وانتشر خريجوها في مختلف 
قطاع���ات العم���ل واإلنتاج، 
الرفيعة  املناص���ب  وتبوأوا 
العمل  وحتملوا مس���ؤولية 
الوطني على كل مستوياته، 
وأظهروا جناحا كبيرا وأداء 
رفيعا مس���تندا إلى حصيلة 

علمية متميزة.

للريادة الفكرية في العالقات العامة في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا

استطالع أصداء »بيرسون ـ مارستيلر« 
لرأي الشباب العربي يفوز بجائزة »سيبر«

حصدت »أصداء بيرسون 
� مارستيلر«، الشركة الرائدة 
في استشارات العالقات العامة 
في الشرق األوسط وشمال 
 »SABRE In2« أفريقيا، جائزة
عن فئة »الريادة الفكرية في 
العالقات العامة« في منطقة 
أوروبا والش����رق األوس����ط 
وأفريقيا، تقديرا لعملها في 
»اس����تطالع أصداء بيرسون 
� مارستيلر السنوي السابع 
لرأي الشباب العربي«، وذلك 
خالل حف����ل توزيع اجلوائز 
الذي أقيم مؤخرا في العاصمة 

األملانية برلني.
وتعد جوائز »س����يبر«، 
التي تقوم بتوزيعها مجموعة 
»هومل����ز«، أكب����ر اجلوائ����ز 
العاملي����ة املرموقة في قطاع 
العامة. ويتم منح  العالقات 
جوائز »SABRE In2« تكرميا 
للتمي����ز في مختل����ف فئات 
التركيز  االبتكار والرأي مع 
على ابت����كار احملتوى فضال 
إدارة وتسويق شركات  عن 

العالقات العامة.
وبه����ذه املناس����بة، قال 
املؤسس والرئيس التنفيذي 
لش����ركة »أصداء بيرسون � 
مارستيلر« س����ونيل جون 
»حظي����ت منصتن����ا املميزة 
الفكرية اس����تطالع  للريادة 
رأي الشباب العربي بالتقدير 
واإلشادة كمبادرة رائدة لقطاع 
العالقات العامة على مستوى 
منطق����ة أوروب����ا وأفريقيا 
والشرق األوسط. واكتسب 
االس����تطالع س����معة مميزة 
ورس����خ مكانته كعمل فريد 
يسهم في إضافة بعد جديد 
للحوار في جميع أرجاء منطقة 
الذي  الشرق األوسط، األمر 
آراء قيمة للسياسيني  يوفر 
القرار والش����ركات  وصناع 
واملجتمع املدني. ويس����عدنا 

أن حتظ����ى جهودنا احلثيثة 
وتفانينا في العمل واستثمارنا 
في ه����ذه املب����ادرة الكبيرة 
بالتقدير والتكرمي على أعلى 
مستوى من قبل زمالئنا في 

قطاع العالقات العامة«.
وتسلمت »أصداء بيرسون 
� مارستيلر« أيضا شهادة متيز 
التواصل  في فئة »وس����ائل 
االجتماعي����ة« ع����ن حملتها 
»محارب����ات ب����روح وردية« 
لصالح شركة »فورد الشرق 
األوس����ط«. وتهدف احلملة 
إلى التأسيس لبرنامج طويل 
األمد للتوعية بسرطان الثدي 
والتوعي����ة أهمية الكش����ف 
املبك����ر في منطقة الش����رق 
األوسط. وش����هدت احلملة، 
الت����ي مت إطالقها في أكتوبر 
2015، اختي����ار مجموعة من 
الناجيات من سرطان الثدي 
من املنطقة ليصبحن »قدوة 
في الش����جاعة« ع����ن طريق 
املشاركة في إحدى الفعاليات 
الستعراض تشكيلة مالبس 
واكسس����وارات »محارب����ات 
ب����روح وردية« لع����ام 2015 
التبرعات  التي تهدف جلمع 

لدعم احملاربات املناضالت، 
ما يلهم املريضات احلاليات 
في معاركهن ضد السرطان 
ويشجع نس����اء أخريات في 
املنطقة على اعتماد الفحص 

الطبي املنتظم.
وبالنسبة الستطالع عام 
2015 الذي فاز بجائزة »سيبر« 
في منطقة أوروبا والش���رق 
األوسط وأفريقيا لعام 2016، 
فقد أجرته شركة االستطالعات 
العاملي���ة »ب���ني ش���وين آند 
بيرالند« الت���ي أجرت 3500 
مقابلة شخصية خالل الفترة 
بني 20 يناير و12 فبراير 2015 
مع شبان وشابات عرب ينتمون 
إلى الفئة العمرية بني 18 و24 
عاما، ومت انتقاء املش���اركني 
حصرا من مواطني الدول التي 
الذي  أجري فيها االستطالع 
ش���مل دول مجلس التعاون 
اخلليج���ي الس���ت: اإلمارات 
والسعودية وقطر والكويت 
وعمان والبحرين، باإلضافة 
إلى الع���راق ومصر واألردن 
ولبن���ان وليبيا وفلس���طني 
وتون���س واملغرب واجلزائر 

واليمن.

في إطار ح���رص البنك 
الكويت���ي على  التج���اري 
التواصل الفع���ال مع كافة 
عمالئه عبر طرق وأساليب 
التواص���ل املختلفة املرئية 
البنك  واملس���موعة، أطلق 
التجاري إعالنه التلفزيوني 
»خلك بفكرك جتاري« لشهر 
رمض���ان املبارك، وذلك في 
إط���ار برنام���ج اجتماعي 
حافل بالفعاليات واألنشطة 
واخليري���ة  االجتماعي���ة 
املتنوعة أعده البنك خصيصا 

لشهر رمضان الفضيل.
وفي هذا الس���ياق قالت 
إدارة  العام  املدير  مس���اعد 
اإلعالن والعالقات العامة في 
البنك، أماني الورع: لقد جاءت 
فكرة اإلع���الن التلفزيوني 
حتت ش���عار »خلك بفكرك 
جتاري« لتؤكد على أواصر 
التعاون بني البنك وعمالئه 
مبختلف ش���رائحهم حيث 
جاء اإلعالن بش���كل بسيط 
ليدلل عل���ى تفاني موظفي 
التج���اري ف���ي أداء عملهم 

املتبادلة  الثقة  ويؤكد على 
التي جنح التجاري في بنائها 
وترسيخها مع عمالئه على 
مدار أكثر من خمسة عقود 
م���ن الزمان حت���ى أصبح 
التجاري البنك الذي يتجاوب 
مع طموحاتهم عبر مراحل 
أعمارهم املختلفة، ومن ثم 
بات وس���وف يستمر دوما 

االختيار املفضل لهم.
وين���درج ه���ذا اإلعالن 
التلفزيوني ضمن برنامج 
البن���ك التجاري املخصص 
لشهر رمضان والذي ينظمه 
انطالق���ا من مس���ؤوليته 
االجتماعية حيث دأب البنك 
على اإلطالل على عمالئه عبر 
الوسائل ومنها  العديد من 
هذه اإلعالنات التلفزيونية 
املمي���زة. وس���يتم عرض 
اإلعالن على تلفزيون الكويت 
القن���اة األول���ى وتلفزيون 
الرأي، باإلضافة إلى صفحات 
البنك على يوتيوب وتويتر 
واالنس���تغرام وفيسبوك، 
وإذاعة املارينا اف ام 88.8.

»التجاري« يطلق إعالنه التلفزيوني »خلك بفكرك جتاري«

مسؤولو العالقات العامة في بنك الكويت الوطني خالل انطالق احلملة

بدأ بنك الكويت الوطني 
توزيع وجب����ات اإلفطار في 
قصر نايف حي����ث يتواجد 
عدد كبي����ر م����ن الصائمني 
يوميا ملتابع����ة إطالق مدفع 
اإلفط����ار، وكذلك في منطقة 
سوق املباركية. وتأتي هذه 
املبادرة من الوطني في إطار 
املبادرات  إلى تعزيز  سعيه 
االجتماعية واإلنسانية خالل 
املبارك ضمن  شهر رمضان 
برنامج »افعل اخلير في شهر 

اخلير«.
ويقدم بنك الكويت الوطني 
يوميا وجبات إفطار للصائمني 
املوجودي����ن في قصر نايف 
بالتعاون مع محافظة العاصمة 
ضمن رعايته لبرنامج »مدفع 
القناة األولى  اإلفطار« على 
الكويت، والذي  لتلفزي����ون 
يتخلله توزيع جوائز نقدية 
قيمة على احلضور املشاركني 
الذين يواكبون موعد انطالق 
مدف����ع اإلفطار عل����ى الهواء 
مباشرة، كما يوفر »الوطني« 

إفطار  نقطة توزيع وجبات 
للصائمني املوجودين في سوق 
املباركية، وذلك بجانب املبنى 

الرئيسي الثاني للبنك.
وأكد مس����ؤول العالقات 
العام����ة ف����ي بن����ك الكويت 
الوطني، طالل عادل التركي، 
الوطني برس����الته  الت����زام 
االجتماعي����ة وحرصه على 
توس����يع نط����اق حملت����ه 
الرمضانية التي تندرج ضمن 
إطار برنامج »افعل اخلير في 
شهر اخلير« لتشمل أكبر عدد 
من الصائم����ني، الفتا إلى أن 
البنك س����يتواجد يوميا في 
قصر نايف وسوق املباركية 
عند موعد إطالق مدفع اإلفطار 
من أجل توزيع وجبات اإلفطار 
على الصائمني، كما سيقدم 
جوائز قيمة للمشاركني في 
اليومي  برنامج املس����ابقات 
الذي يقدمه تلفزيون الكويت 
في قصر نايف خالل الشهر 
الفضيل، وأشار التركي إلى أن 
هذه املبادرات التي يقوم بها 

بنك الكويت الوطني تندرج 
ضمن برنامج »افعل اخلير 

في شهر اخلير«.
الترك���ي أن  وأض���اف 
البنك يحاول سنويا تقدمي 
وجبات اإلفطار ألكبر عدد 
من الصائمني سواء من خالل 
الرمضانية  الوطني  خيمة 
أو من خالل زيارات قوافل 
الوطني إلى املساجد ومناطق 
الكثيف،  التجمع السكاني 
وذلك من أجل ضمان أكبر 
عدد من املساهمات اإلنسانية 

خالل الشهر الفضيل.
جت���در اإلش���ارة إل���ى 
أن برنام���ج بن���ك الكويت 
الوطني الرمضاني يأتي في 
إطار الت���زام البنك بخدمة 
املجتمع، حيث تترجم هذه 
احلملة رسالته االجتماعية 
واإلنسانية، وتثبت مجددا 
أن ري���ادة البنك ال تقتصر 
فقط على الناحية املصرفية 
واملالية، بل متتد إلى خدمة 

املجتمع.

ضمن حملته الرمضانية السنوية »افعل اخلير في شهر اخلير«

»الوطني« يوّزع وجبات اإلفطار 
في قصر نايف وسوق املباركية يومياً

املهندس مشعل امللحم مع أميت سيث

أبرمت شركة بلوبرينت 
القابضة خلدمات االستثمار 
العقاري البريطاني اتفاقية 
متثيل مع شركة تشيسترتون 
العقاري���ة  لالستش���ارات 
البريطاني���ة املتخصصة 
الس���وق  خدم���ات  ف���ي 
العقاري تن���ص مبوجبها 
عل���ى إعطاء امتي���از بيع 
عقارات شركة تشيسترتون 
العقارية  وإقامة املعارض 
املشتركة وتسويق خدماتها 
وأعمالها ضمن نطاق السوق 

الكويتي.
وأعرب م.مشعل امللحم 
عن س���عادته بتوقيع هذه 
االتفاقية التي تضيف وكالة 
جديدة إلى مجموعة الوكاالت 
الت���ي متثله���ا بلوبرينت 
ومتتلك حقوق تس���ويق 
خدماتها، وأردف قائال: إن 
شركة تشيس���ترتون من 
الشركات الرائدة في السوق 
العاملي وأنه س���بق لها أن 
أخذت مجموعة من حقوق 
التسويق احلصري ملجموعة 
من املشاريع السكنية املميزة 
داخل وخارج لندن س���واء 
كانت في القطاع السكني أو 

التجاري أو اإلداري.
وأض���اف م.امللح���م أن 

تشيسترتون من الشركات 
الرائدة في مجال اخلدمات 
العقارية ومت  االستشارية 
تأسيس���ها في ع���ام 1805 
ولديها 30 فرعا داخل لندن 
و18 فرعا في أكثر من 12 دولة 

ضمن قارات العالم.
أن  امللح���م  وأض���اف 
العديد  تشيسترتون تقدم 
من اخلدمات م���ن ضمنها 
بيع وش���راء العقار وإدارة 
األمالك واإليجارات وخدمات 

املالك.

من اجلدي���ر بالذكر، أن 
ش���ركة بلوبرينت شركة 
قابضة كويتية تأسس���ت 
ف���ي الع���ام 2009 به���دف 
تقدمي خدمات استش���ارية 
متكاملة في قطاع السوق 
البريطاني ومتثل الشركة 
حاليا مجموعة من الوكاالت 
العاملية الشهيرة في مجال 
العقاري���ة  االستش���ارات 
ومنها شركة »نايت فرانك« 
أل أل« و»سافيلز«  و»جي 

وغيرها.

امللحم: 
تشيسترتون 

إضافة مميزة إلى 
مجموعة الوكاالت 

التي متثلها 
بلوبرينت

»بلوبرينت« تبرم اتفاقية متثيل مع »تشيسترتون« 
لالستشارات العقارية البريطانية 


