
ك��ش��ف��ت ه���اردي���ز ال��ك��وي��ت عن 
إسم الفائز األول من حملة ) كبرها 
واربح ( من أصل 4 فائزين إسبوعيا 

بسيارة شيفرولية كمارو 2018 .
وفي س��ؤال للفائز االول )احمد 
الشطي( ع��ن توقعه بالفوز، أكد 
ان سعادتة باجلائزة ال توصف، ) 
»في البداية توقعت أنه أحد برامج 
املقالب، حتى أكد لي مدير تسويق 
مطاعم هارديز السيد رفيق العياط، 
في مقر أمريكانا بالضجيج فوزي 

بالسيارة«. 
وأض��اف الشطي: أن��ا من محبي 
لهارديز منذ سنوات ودائما أطلب 
وجبة الشيكني فيلية، واليوم أصبح 

ه��ذا الطلب ه��و سعيد احل��ظ معي 
للفوز بالسيارة اليوم.

ب�����دوره، أك���د م��دي��ر التسويق 

اإلقليمي لهارديز الكويت والعراق 
وكردستان رفيق العياط أن مثل هذه 
احلمالت تزيد من ارتباط هارديز 

بعمالؤه وتعلقهم مبنتجاته، كما 
ان��ه��ا مب��ث��اب��ة مكافئة ل��ك��ل محبي 
هارديز الكويت، فالفرصة متاحة 
للجميع  للفوز ب��اجل��وائ��ز، وان 
الثالثة أسابيع القادمة ستشهد 
سحبا على  ثالث سيارات الكمارو 

. X و12 آيفون
وأضاف أن النجاح الكبير الذي 
حتققه سلسلة مطاعم هارديز في 
الكويت يأتي بفضل دعم العمالء، 
وجتاوبهم مع منتجاتها وحمالتها، 
م��ش��دداً على أن »ه��اردي��ز الكويت 
حققت العديد من النجاحات وباتت 
حتظى بإقبال جماهيري واس��ع، 
بسبب اتباعها أعلى معايير اجلودة.
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»2018 فريقا »ُكن« و»ري-اول« يحصدان جائزة »أفضل شركة طالبية لعام 

»إجناز« تكرم الطلبة الفائزين في املسابقة السنوية لـ »برنامج الشركة«

2018« برعاية بنك اخلليج فريق »ري-اول« عن فئة املرحلة الثانوية الفائز بجائزة »أفضل شركة طالبية لعام 

اختتمت جمعية إجن���از الكويتية بنجاح 
املسابقة السنوية ل� »برنامج الشركة«، والتي 
أقيمت في 21 إبريل اجلاري، بقاعة سلوى صباح 
األحمد، تالها احلفل السنوي لتوزيع اجلوائز 
على الفائزين من طلبة وطالبات املرحلة الثانوية 
واجل��ام��ع��ي��ة، ب��ح��ض��ور ممثلي جمعية إجن��از 
الكويتية، وجلنة التحكيم اخلاصة باملسابقة، 
واجلهات والشركات الداعمة والراعية للجمعية، 
إل��ى جانب معلمني وإداري���ني امل��دراس املشاركة 

وعدد من ممثلي وسائل اإلعالم الكويتية.
وقد شهدت مسابقة هذا العام تقدمي 21 شركة 
طالبية مبشاركة 200 طالب وطالبة من املرحلة 

الثانوية واجلامعية، وذل��ك للتنافس على لقب 
»أفضل شركة طالبية لعام 2018«.

 وخ��الل احل��ف��ل، مت اإلع���الن ع��ن ف��وز فريق » 
ُكن » عن فئة اجلامعات بجائزة »أفضل شركة 
طالبية لعام 2018« برعاية بنك اخلليج، بينما 
فاز فريق » ري-اول« عن فئة املرحلة الثانوية. 
واجلدير بالذكر أن كال الفريقني سيقومان بتمثيل 
الكويت في املسابقة اإلقليمية السنوية ل� »إجناز 
العرب للشباب رواد األعمال«. أما جائزة “أفضل 
منتج مبتكر« برعاية شركة زي��ن لإلتصاالت، 
فقد فاز بها فريق » ب��ورجت » عن فئة اجلامعات 
وفريق »بيوتنسل« عن فئة املرحلة الثانوية، 

وأخيراً جائزة »أفضل شركة طالبية ذات تأثير 
إجتماعي«، برعاية شركة صناعات الغامن فقد 
فاز بها فريق« ُكن« عن فئة اجلامعات وفريق » 

بيوتنسل« عن فئة املرحلة الثانوية. 
وق����د خ��ض��ع��ت ال���ف���رق امل���ش���ارك���ة م���ن فئة 
اجل��ام��ع��ات لعملية تقييم مشاريعهم م��ن قبل 
جلنة التحكيم املكونة من كل من السيد/ الني 
غارسيا، مدير املبيعات والتسويق في شركة 
بوينغ العاملية، والسيد/ ابراهيم النبهان، مدير 
ابحاث السوق لدى شركة صناعات الغامن إلى 
جانب السيدة/ هدى البقشي، املدير العام لشركة 
احتاد الصناعات الكويتية. أما املشاركني من فئة 

امل��دارس فقد خضعوا للجنة التحكيم املكونة من 
كل من السيدة/ اميان العوضي، املدير التنفيذي 
التصاالت املجموعة في شركة مشاريع الكويت 
القابضة )كيبكو(، والسيدة/ خلود املطيري، 
م��دي��رة ال��ع��الق��ات العامة ل��دى شركة البترول 
الوطنية، والسيد/ شاكر العيسى، املدير العام 
لشركة صافيا الدولية، والسيدة/ جنة املطر، 
مساعد مدير عام املوارد البشرية في بنك اخلليج، 
إلى جانب السيدة/ خولة اجلابر، املدير التنفيذي 
لالستراتيجيات وال��دع��م ل��دى مجموعة زي��ن. 
واستندت جلنة التحكيم على تقييمها للفرق 
على أداءه��م وعروضهم وما تقدمه شركاتهم من 

خ��دم��ات، وذل��ك م��ن خ��الل سلسلة م��ن املقابالت 
أجرتها اللجنة معهم.

معربًة عن سعادتها بنجاح املسابقة، تقول 
السيدة/ ليلى هالل املطيري، الرئيس التنفيذي 
جلمعية إجن��از الكويتية: »نحتفل معكم اليوم 
بختام املسابقة السنوية ل� »برنامج الشركة«، 
وال���ذي يعد أح��د ب��رام��ج إجن��از الرئيسية التي 
حتظى بإقبال واسع من قبل طالبنا، والذي يهدف 
نحو احتضان أفكار ومبادرات ريادة االعمال لدى 
الشباب، وذلك عبر اتاحة الفرصة أمامهم إلنشاء 
مشاريع جتارية مستقبلية في سبيل تأهيلهم 

ليصبحوا رواد وقادة أعمال في املستقبل«.

 وبدورها قامت املطيري بتهنئة الفرق الفائزة 
على م��ا حققوه م��ن إجن���ازات ف��ي سبيل إنشاء 
مشاريع مستقبلية هادفة وق��ادرة على املنافسة 
ومتثيل دولة الكويت بشكل يليق مبكانتها الرائدة 
محلياً واقليمياً، مؤكدة أن اجلمعية قد كرست 
جهودها على مر األعوام السابقة في سبيل إحداث 
فرق في حياة الشباب واإلستثمار في طاقاتهم 
ومواهبهم واملساهمة في بناء مستقبلهم، من 
خالل إقامة دورات تدريببة ومسابقات تشجيعية 
تعزز العديد من املفاهيم الهامة لديهم وحتقق 
طموحاتهم وبالتالي تسهم في ازدهار االقتصاد 

الكويتي ككل

2018« برعاية بنك اخلليج ليلى هالل املطيري الرئيس التنفيذي جلمعية إجناز الكويتية فريق »ُكن« عن فئة اجلامعات الفائز بجائزة »أفضل شركة طالبية لعام 

»األولى للوقود« تساهم في تكرمي الطلبة 
املتفوقني بثانوية فرحان اخلالد

قامت الشركة األولى للوقود بالتعاون مع ادارة مدرسة فرحان اخلالد 
الثانوية للبنني في تكرمي الطلبة املتفوقني وذلك من منطلق مسؤوليتها 
االجتماعية و تشجيعا وتقديرا للجهود التي قاموا الطلبة فيها لتحقيق هذا 

النجاح
وصرح عبدالعزيز الرئيس مراقب التسويق والعالقات العامة » تأتي 
هذه املبادرة لدعم كافة شرائح املجتمع الكويتي وباألخص أبنائنا الطلبة 
املتفوقني وتقدمي احلافز لهم ملواصلة تفوقهم الدراسي حيث أنهم مستقبل 

الوطن وهم من سيحملون راية التطوير والبناء«.
وأضاف« وتتقدم األولى كذلك بجزيل الشكر ملدير مدرسة فرحان اخلالد 
واملدراء املساعدين وجميع املعلمني على جهودهم التي يبذلونها لتعليم 

ورعاية ابنائهم الطلبة«.

بالتعاون مع أسيكواملجموعة، 
نظمت جمعية الطلبة املعماريني 
األميركية ف��رع جامعة الكويت، 
معرض »تفاصيل« لسنته الرابعة 
على التوالي في برج احلمراء وذلك 
من منطلق حرص املجموعة الدائم 
على دعم الطلبة واجليل الصاعد. 
حيث استعرض طلبة كلية العمارة 
خ��الل أي���ام امل��ع��رض سلسلة من 
املشاريع واملجسمات وال��رس��وم 
وال��ص��ور التي تعبر ع��ن االب��داع 

املعماري.
وف����ي ه����ذا ال���س���ي���اق، ق��ال��ت 

رئيسة إدارة امل����وارد البشرية 
والتواصلألسيكو املجموعة مرمي 
ال����دوري:« نحرص ف��ي )أسيكو( 
على املشاركة ف��ي ه��ذا ال��ن��وع من 
الفعاليات ألهمية دورها في حتفيز 
اب���داع الطلبة، وات��اح��ة الفرصة 
أم��ام��ه��م ل���الط���الع ع��ل��ى جت���ارب 
ومشاريع اآلخرين. فيما حترص 
أسيكواملجموعة دوم��ا على دعم 
الشباب الكويتي في شتى املجاالت 
ال��ت��ي ت��ن��م��ي ق���درات���ه���م وت��ط��ور 

مهاراتهم«.
واستمر املعرض ملدة ثالثة ايام 

وتضمن 38 عمال من أعمال طلبة 
قسم ال��ع��م��ارة، وق��س��م التصميم 
امل���رئ���ي وال���ع���م���ارة ال��داخ��ل��ي��ة، 
واس��ت��ع��رض ال��ط��ل��ب��ة م��ه��ارات��ه��م 
وجتاربهم العلمية والعملية التي 
اكتسبوها خالل سنوات دراستهم 
في اجلامعة. فيما متحورت فكرة 
املعرض لهذه السنة حول موضوع 
العالم املثالي والواقع املرير، حيث 
ساهم الطلبة في ترجمة أفكارهم 
وحتويلها إل��ى أشكال وتصاميم 
وفنون ومجسمات خالقة جتمع 

صورة جماعيةبني العلم واالبتكار.

»أسيكو« تدعم اإلبداع الشبابي في معرض »تفاصيل«

5 في املئة للسهم  عمومية الشركة وافقت علي توزيع أرباح نقدية بقيمة 

 2017 3.4 مليون دينار أرباح »السور لتسويق الوقود« في  العوضي:  

قال رئيس مجلس ادارة شركة السور لتسويق 
ال��وق��ود  طريف العوضي ان ال��س��ور لتسويق 
الوقود حققت العديد من اإلجنازات منها افتتاح 
محطة وق��ود املباركية وبيان رقم 61 في شهر 
اغسطس 2017 مشيرا أل��ي ان الشركة قامت 
بإدخال العديد من األنشطة اجلديدة في احملطتني  
منها الغسيل اآلل��ي للسيارات ومبني السوق 

املركزي ومركز اخلدمة السريعة . 
وأض��اف العوضي خالل اجلمعية العمومية 

للشركة التي عقدت امس بنسبة حضور  بلغت     
60،8 ان السور لتسويق الوقود حققت ارباحا 
صافية خالل 2017 بلغت 3.4   مليون دينار ، 
موضحا ان حقوق املساهمني زادت بنسبة 14.29 

بزيادة علي عائدات السهم 8،63%
وأوض��ح ان السور ب��دأت في اعمال املرحلة 
االولي من حتديث وتطوير محطات تعبئة الوقود 
مبنطقة سلوي رقم 13 واملنصورية رقم 5 التي 
تشمل محطة الغسيل اآلل��ي للسيارات ومبني 

السوق املركزي واخلدمة السريعة . وأشار الي 
ان الشركة ب��دأت في املرحلة االول��ي من اعمال 
التطوير والتحديث في محطات سلوي رقم 13 
ومحطة املنصورية رق��م 5 والتي تشمل مبني 
السوق املركزي ومحطة الغسل اآلل��ي وخدمة 

غسيل السيارات .
ولفت العوضي الي ان السور لتسويق الوقود 
نفذت عدد من املشاريع البيئية اخلاصة مبحطات 
التزود بالوقود والتي تضمن مشروع استرجاع 
األبخرة ومشروع صرف االنسكابات البترولية 
مبحطات العارضية واملباركية وبيان مؤكدا ان 
الشركة تهدف ألي تطوير وحتديث كافة خدماتها 
وأنشطتها من خالل استراتيجية واضحة املعالم . 
هذا وقد وافقت اجلمعية العمومية العادية 
علي كافة بنود االجتماع امل��درج��ة علي جدول 
االعمال للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 
2017  وأبرزها املوافقة علي توزيع أرباح أرباح 
نقدية للمساهمني بقيمة 5 %  للسهم كما وافقت 
العمومية علي تفويض مجلس االدارة باستثمار 

الفوائض املالية لزيادة ربحية الشركة .

جانب من عمومية السور

الفائزة بسيارة شيفروليه

10 في املئة أرباح املجموعة في استثماراتها احمللية واخلارجية

املرشاد: »السحاب« حققت طفرة تنموية واستثمارية في السوق السوداني
اك���د رئ��ي��س م��ج��ل��س اإلدارة مجموعه 
السحاب العاملية العقارية مشاري املرشاد 
ان املجموعة وشركاتها ال�تابعة جنحت في 
تفعيل استراتيجيتها االستثمارية والتنموية 
ف��ي ال��س��وق ال��س��ودان��ي لتكون ع��ن��وان ب��ارز 
ل��الس��ت��ث��م��ارات الكويتية ف��ي ه��ذه املنطقة 
احليوية من العالم العربي والقارة االفريقية . 
وق���ال امل��رش��اد ف��ي تصريحات صحفية 
على هامش املؤمتر ال��ذي اقامته املجموعة 

في السودانللكشف عن اعمالها في املنطقة 
العربية أن حجم االس��ت��ث��م��ارات الكويتية 
بالسودان  يتزايد دوم��اً، وذل��ك ملا تتسم به 
هذه السوق من فرص كبيرة للنمو، الفتا الى 
ان املجموعة لم تتواجد في السودان مبحض 
الصدفة ب��ل ع��ن قناعة كبيرة بأهمية هذا 
السوق مبا يوفره من بيئة جاذبة  لالستثمار 
االم���ر ال���ذي ان��ع��ك��س ب��ال��دخ��ول ف��ي ثالثة 
قطاعات الصناعي والزراعي واخلدمي. وأكد 

املرشاد  على أن املجموعة  لديها ثقة كبيرة 
في االقتصاد السوداني  والفرص الكثيرة 
والكبيرة واملجزية التي حتتوي عليها السوق 
وه��و م��ا انعكس ب��اإلي��ج��اب علي مجموعة 
شركات السحاب العاملية العقارية وشركاتها 
التابعة وال��ذي ساهم في حتقيق املجموعة  
م��ا عجز عنه غيرنا بحجم امل��ش��اري��ع التي 
مت االستحواذ عليها في كل من مكة املكرمة  

ومصر والسودان.

هارديز تعلن عن الفائز بالسيارة  األولى من حملة »كبرها واربح« 


