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أب������������و ال��������ب��������ن��������ات: م��������ف��������اوض��������ات م���������ع »أم��������ري��������ك��������ان��������ا« ل������ل������ت������ع������اون ف���������ي م���������ش���������روع ض������خ������م ب�����ال�����س�����امل�����ي�����ة ق����ري����ب����ا
ف����رع����ا   80 إل���������ى  ال�����ك�����وي�����ت  ف�������ي  ف�����روع�����ن�����ا  ل�������وص�������ول  ون����ت����ط����ل����ع  ال�����ع�����م�����اء  دع���������م  ب����ف����ض����ل  جن�����اح�����ن�����ا  ف�������������ودة: 
س�������ن�������وات  10 خ�������������ال  األوس��������������������ط  ال����������ش����������رق  ف����������ي  ف�������������رع   700 إل�������������ى  ال������������وص������������ول  ه�������دف�������ن�������ا  ال���������ع���������ي���������اط: 

وس��ط مظاهر البهجة والسعادة، 
وح��ض��ور جماهيري ح��اش��د، احتفل 
“هارديز الكويت” بافتتاح الفرع رقم 
350 م��ن سلسلة مطاعم املجموعة 
على مستوى الشرق األوس��ط وال�52 
على مستوى الكويت، وذلك في مجمع 

“village أبو احلصانية”.
وشهدت ليلة االفتتاح مفاجآت عديدة 
للحضور، ووع���د م��س��ؤول��و الشركة 
بتقدمي أعلى معايير اجل��ودة ملصلحة 
العمالء ف��ي الكويت ال��ذي��ن يتميزون 
مبستوى عالي من الذوق والفهم للطبخ 

واملأكوالت بشكل عام.
وم��ن جانبه، أب��دى صاحب مجمع 
“village أبو احلصانية” عبد العظيم 
أبوالبنات، سعادته البالغة بافتتاح 
املطعم اجلديد، مشددا على أن وجود 
“هارديز” واملعروف بجودته العالية 
يؤكد جن��اح خطط املجمع ف��ي وج��ود 
شركات وعالمات عاملية مرموقة سواء 

شركة أمريكانا أو مطاعم هارديز.
وك��ش��ف أب��وال��ب��ن��ات ع���ن وج���ود 

م��ف��اوض��ات جت���رى اآلن م���ع ش��رك��ة 
أمريكانا للتعاون في مشروع ضخم 
في منطقة الساملية، سيتم اإلعالن عنه 
قريبا، مؤكدا أن هذا املشروع سيحقق 

مصلحة الطرفني.
وأش��ار إلى أن مساحة املجمع تبلغ 
4 آالف م��ت��را م��رب��ع��ا وي��وج��د ب��ه 16 
مطعما من ضمنها مجموعة من مطاعم 

امريكانا.
 توسع 

م��ن جانبه، ق��ال استشاري شركة 
هارديز العاملية عادل فودة “أننا نتطلع 
إلى زيادة عدد األفرع في الكويت إلى 80 

فرعا خالل اخلمسة أعوام املقبلة”. 
وأض���اف أن ال��ن��ج��اح الكبير ال��ذي 
حتققه سلسلة م��ط��اع��م ه��اردي��ز في 
ال��ك��وي��ت ي��أت��ي بفضل دع��م العمالء، 
وجتاوبهم مع منتجاتها وحمالتها، 
مشددا على أن “هارديز الكويت” حققت 
العديد من النجاحات وباتت حتظى 
بإقبال جماهيري واسع، بسبب إتباعها 

أعلى معايير اجلودة.
وأكد أن جميع مطاعم هارديز الكويت 
تستخدم حلوماً كويتية وسعودية يتم 

ذبحها وفقاً للشريعة اإلسالمية.
وأبدى عادل فودة سعادته البالغة 
بافتتاح الفرع رقم 350 على مستوى 
الشرق األوس��ط في الكويت، مؤكدا أن 
ه��اردي��ز الكويت تعد عمالئها بتقدمي 
أف��ض��ل معايير اجل���ودة كما عهدوها 

دائما.
وشدد على أن “هارديز” هدفها األول 
واألخير هو إرضاء الزبائن والعمالء، 
وت��وف��ي��ر أع��ل��ى م��س��ت��وي��ات اجل���ودة 

واخلدمة.
حتديات

بدوره، أكد مدير التسويق اإلقليمي 
لهارديز الكويت والعراق وكردستان 
رفيق العياط أن “طموحنا ليس له 
حدود، ونخطط الفتتاح 10 إلى 15 فرع 
جديد حتى عام  2020، وهدفنا الوصول 
إلى 700 فرع في منطقة الشرق األوسط 

خالل السنوات العشر املقبلة”.
وق��ال إن االفتتاحات اجلديدة متثل 
حتديا كبيرا لنا، حيث أن العمالء عهدوا 
في “هارديز” أعلى معايير اجل��ودة، 
وهو ما يضعنا في حتدي كبير لتلبية 

ذلك.
وأوضح أن افتتاح أفرع جديدة يأتي 
عقب دراسة مستفيضة وبعناية فائقة 
من حيث التركيبة السكانية للمنطقة 
والعمالة امل��اه��رة امل��ؤه��ل��ة وامل��درب��ة 

والشكل اخلارجي للفرع وغيره. 
وأك��د رفيق العياط أن “هارديز” 
تعتمد على حتقيق املعادلة الصعبة 
وه��ي سرعة تقدمي اخل��دم��ة م��ع أعلى 
ج��ودة، خصوصا في الكويت حيث أن 
مستوى فهم العميل للجودة أعلى من 

أي دولة آخرى.
وقال إن حتقيق هذه املعادلة يتطلب 
منا جهد وعمل كبيرين، مشيرا إلى 
أن “هارديز” تقوم بتدريب وتأهيل 
موظفيها على تقدمي أعلى مستوىات 
اجل����ودة، إل���ى ج��ان��ب ام��ت��الك أدوات 

وجتهيزات متطورة، بهدف مواكبة 
أفضل التطورات في السوق العاملي.

وأش��ار إل��ى أن الشركة تتبع أعلى 
وأفضل معايير اجلودة من خالل تغيير 
األجهزة واملعدات املستخدمة في الطبخ 
كل 3 إلى 5 سنوات لتنال ثقة ورضى 
العمالء. وقال العياط إن وصول أفرع 
هارديز في منطقة الشرق األوسط إلى 
350 فرعا يعد حدثا فريدا بالنسبة 
ل�”هارديز العاملية” ف��ي ال��والي��ات 
امل��ت��ح��دة األم��ي��رك��ي��ة، مبديا سعادته 
البالغة ب��أن يكون الفرع ال�350 في 
الكويت. ووج��ه العياط كلمة للعمالء 
والزبائن أكد فيها أن “هارديز تهدف في 
املقام األول واألخير إلى إرضاءكم ونيل 
ثقتكم”، مشددا على أن��ه من الصعب 
تقدمي مستوى ج��ودة أق��ل للعميل في 
ال��ك��وي��ت، حيث أن توقعات امل��واط��ن 
الكويتي لهارديز عالية جدا، مؤكدا أن 
هارديز الكويت تعد زبائنها وعمالئها 
بالتطور ال��دائ��م ف��ي اجل���ودة واألداء 

واخلدمات. 

 جوائز
من جانبه أكد مدير سلسلة هارديز 
في الكويت هاني عبد ربه أن “هارديز 
الكويت حتصل على 3 إل��ى 5 جوائز 

سنويا من هارديز العاملية”، مضيفا أن 
فرع جابر األحمد حصل على أفضل 
مطعم في منطقة الشرق األوسط، مؤكدا 
أن حصوله على ه��ذه اجل��ائ��زة ضمن 
350 فرعا مبعث فخر وقيمة كبيرة 
بالنسبة لنا، ويضعنا في حتدي كبير 

أمام أنفسنا”.
وأكد أن هارديز الكويت حصل على 
4 جوائز عاملية خالل السنوات اخلمس 
املاضية وه��و ما يعتبر إجن��ازا كبيرا، 
حتقق بفضل تكاتف جميع العاملني في 

الشركة واتباع أعلى معايير اجلودة.
وق��ال عبد رب��ه إن ه��اردي��ز الكويت 
متثل أهمية خاصة وكبيرة بالنسبة 

لهارديز العاملية في الواليات املتحدة 
األميركية، حيث أن نسبة كبيرة من 
مبيعات وأرباح هارديز العاملية تساهم 

فيها أفرع الكويت.
وأك���د أن ه��اردي��ز م��وج��ودة ف��ي كل 
منطقة في الكويت. وأوض��ح أن هناك 
خطط ف��ي 2018 بافتتاح ف��روع أكثر 
سواء في األماكن السكنية املوجود بها 

هارديز أو تلك التي ليس بها أفرع لنا.
وأشار عبد ربه إلى أن شعار أمريكانا 
وهارديز هو اجلودة، وهو ما نعمل على 
حتقيقه دائ��م��ا، مشددا على أن الهدف 
الكبير جلميع العاملني في الشركة هو 
اجلودة ونيل ثقة العمالء، الفتا إلى أن 
كافة العاميلن في هارديز موجودين 
خلدمة العمالء وتقدمي أفضل معايير 
اجل����ودة، مشيرا إل��ى أن االفتتاحات 
اجلديدة والتجديدات في األفرع القائمة 

كلها خلدمة العمالء.

بعض احلضور

في مجمع »village أبو احلصانية« وسط مظاهر البهجة والسعادة

350 في الشرق األوسط وال�52 في الكويت »هارديز« حتتفل بافتتاح الفرع 

بحضور البحر كضيف رئيسي في احلفل

»الوطني لاستثمار« راع باتيني حلفل 
خريجي احملللني املاليني في الكويت

أعلنت شركة الوطني لالستثمار 
)أن بي كيه كابيتال( عن رعايتها 
للحفل السنوي العاشر لتخريج 
دفعة جديدة من احملللني املاليني 
املعتمدين لعام 2017، الذي تنظمه 
جمعية احملللني املاليني املعتمدين 
في الكويت يوم االثنني املوافق 20 
نوفمبر 2017، في قاعة الشيخة 
سلوى الصباح في فندق مارينا 

الكويت. 
وس���ت���ك���ون ن���ائ���ب ال��رئ��ي��س 
التنفيذي ملجموعة بنك الكويت 
ال��وط��ن��ي ورئ��ي��س مجلس إدارة 
شركة الوطني لالستثمار شيخة 
خالد البحر الضيف الرئيسي لهذا 
احلفل. حيث ستلقي كلمة تعرب 
فيها عن أهمية احلصول على مثل 
هذه الشهادة والدور الفعال الذي 
يلعبه احملللني املهنيني احملترفني 
في تطوير صناعة االستثمار، كما 
ستقوم بتوزيع ال��ش��ه��ادات على 

اخلريجني اجلدد لهذا العام.
وس��ي��ش��ارك ف��ي احل��ف��ل أي��ض��اً 
ال��دك��ت��ور  ب���ول سميث الرئيس 
وامل��دي��ر التنفيذي ملعهد احملللني 

املاليني باإلضافة إلى أعضاء من 
مجلس إدارة جمعية احملللني 
املاليني املعتمدين وممثلني عن 
ش��رك��ة ال��وط��ن��ي لالستثمار مع 
ع��دد م��ن املستشارين واحملللني 
واملختصني ف��ي قطاع املصارف 
واالستثمار في الكويت باإلضافة 
إلى عدد من ضيوف الشرف ومن 

بينهم الدكتور الشهير أمالن روي 
اخلبير الدميوغرافي العاملي الذي 
سيكون املتحدث الضيف في هذا 

احلفل.
وب����ه����ذه امل���ن���اس���ب���ة، ص���رح 
الرئيس التنفيذي لشركة الوطني 
لالستثمار، فيصل عبد اللطيف 
احل��م��د، ق��ائ��الً: “جمعية احملللني 
املاليني املعتمدين في الكويت هي 
شريك استراتيجي لشركة الوطني 
لالستثمار في إعداد محللني مهنيني 
أكّفاء يتمتعون مبستوى عال من 
اخلبرة واحلرفية، والذي ينعكس 
جناحاً وتطوراً في مختلف مراحل 

حياتهم العملية”.
 وأض���اف ق��ائ��الً تأتي رعايتنا 
ل��ه��ذا احل��ف��ل ضمن استراتيجية 
الشركة للمسؤولية االجتماعية 
، وكدليل على مدى حرصنا على 
االستثمار ف��ي تنمية ال��ك��ف��اءات 
وتطويرها وفتح ف��رص جديدة 
لبناء مستقبل زاهر لشباب الغد، 
ويسرنا أن نهنئ هؤالء اخلريجني 
على النجاح الكبير ال��ذي حققوه 

نحو مستقبل واعد بالنجاح.

فيصل عبد اللطيف احلمد

الفرع اجلديد
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جانب من االفتتاح

مسجلة أعلى صافي ربح في تاريخها خال الربع الثالث من أي عام

939 مليون دوالر أرباح صافية »اخلطوط التركية« حتقق 
في ظل حالة االنضباط املالي وإدارة 
الطلب الديناميكي التي مت اعتماده منذ 
بداية عام 2017، حققت اخلطوط اجلوية 
التركية أرباح تشغيلية بلغت 939 مليون 
دوالر أمريكي في الربع الثالث من عام 
2017؛ لتسجل بذلك أعلى صافي أرباح 
تشغيلية في تاريخها خالل الربع الثالث 
من أي عام. وكانت الشركة حققت أرباحاً 
تشغيلية صافية بقيمة 956 مليون دوالر 

أمريكي خالل األشهر التسعة املاضية. 
وسجل الربع الثالث من العام زي��ادة 
بنسبة ٪23 في إجمالي اإلي��رادات مقارنة 
بالفترة نفسها م��ن ع��ام 2016، ليصل 
إل��ى 3.6 مليار دوالر أمريكي. وق��د سجل 
متوسط 9 أشهر إجمالي إيرادات بقيمة 8.2 

مليار دوالر أمريكي بزيادة 8٪.
ووفقاً لنتائج اخلطوط اجلوية التركية 
املالية للربع الثالث من ع��ام 2017، فقد 

ارتفع هامش أرب��اح الشركة قبل اقتطاع 
الفوائد والضرائب واالستهالك واإليجار 
بنسبة ٪90 ليصل إل��ى 1.5 مليار دوالر 
أم��ري��ك��ي. وي��ؤك��د ارت��ف��اع ه��ام��ش الربح 
ق��ب��ل ال��ف��وائ��د وال��ض��ري��ب��ة واالس��ت��ه��الك 
واإليجاربنسبة %41 على املكانة الراسخة 
للخطوط اجلوية التركية كواحدة من أكثر 
شركات الطيران حتقيقاً لألرباح في هذا 

القطاع. 
وفي هذا الصدد، قال إلكر آيجي، رئيس 
مجلس إدارة اخل��ط��وط اجل��وي��ة التركية 
ورئ��ي��س اللجنة التنفيذية: “إن حتقيق 
اخلطوط اجلوية التركية صافي أرب��اح 
قياسي في الربع الثالث من العام اجلاري 
يثبت قدرتنا على توفير السيولة النقدية. 
وف��ي الوقت ال��ذي نعمل فيه على حتقيق 
هدفنا املشترك في اخلطوط اجلوية التركية 
بأن نصبح من شركات الطيران العاملية 

ال��رائ��دة من فئة خمس جن��وم، سنواصل 
هذا االجت��اه في النمو احلفاظ على جودة 
خلدمات التي نقدمها. وباعتبارها أكبر 
م��ورد مالي لتركيا، سنواصل مسيرتنا 
بترسيخ مكانة إسطنبول كواحدة من أهم 

الوجهات للطيران الدولي.” 
ووفقاً للنتائج املالية للربع الثالث من 
ال��ع��ام 2017، حققت اخل��ط��وط اجلوية 
التركية أكثر نسبة إش��غ��ال ف��ي سبتمبر  
بنسبة %81.5 ف��ي ال��س��ن��وات اخلمس 
املاضية. وق��د ارتفعت الطاقة اإلنتاجية 
للشركة بنسبة ٪17 مقارنة بالربع الثالث 
من عام 2016، حيث تخدم الشركة 21.3 
م��ل��ي��ون م��س��اف��ر. وم���ن ث��م ب��ل��غ املتوسط 
الشهري ملدة 9 أشهر %79 لتصل إلى 52 
مليون مسافر. وتترجم التدابير املالية 
املطبقة بنسبة %6 في التكاليف التشغيلية 

إلكر آيجيلألشهر التسعة. 

»سند القابضة« حتقق 
2.19 مليون دينار 

أرباحا في األشهر ال�9 
 2017 األولى من 

 أعلنت شركة )سند القابضة( 
الكويتية حتقيقها 19ر2 مليون 
دينار كويتي )نحو 16ر7 مليون 
دوالر أم��ري��ك��ي( أرب��اح��ا صافية 
باألشهر ال9 األولى من عام 2017 
م��ق��ارن��ة م��ع 4ر172 أل��ف دينار 
)نحو 7ر563 ألف دوالر( للفترة 
ذاتها من 2016 بارتفاع نسبته 
1173 في املئة. وقالت الشركة في 
إفصاحها على املوقع االلكتروني 
لبورصة الكويت ام��س  األربعاء 
إن ربحية السهم خالل األشهر ال9 
األول��ى من 2017 بلغت 29ر18 
فلس مقابل 4ر1 فلس عن الفترة 

ذاتها من 2016.

يشارك في بطولة عاملية في هاواي

Ooredoo تستمر 
بدعم البطل الرياضي 

عبدالعزيز الراشد
ج��ددت Ooredoo، إعالنها دع��م سفير عالمتها 
التجارية الرياضي الشاب عبدالعزيز الراشد الذي 
يشارك في بطولة XtrerraTraithlon لرياضة 
السباق الثالثي التراياثلون، وذل��ك في والي��ة هاواي 
األمريكية ف��ي وق��ت الح��ق ه��ذا الشهر. يجدر بالذكر 
أن الرياضي الراشد حصل على امليدالية الذهبية في 
مشاركته في نفس البطولة العام املاضي، والتي أقيمت 
في تاهيتي، ويعتبر الراشد أول كويتي وعربي يفوز في 

بطولة التراياثلون هذه.
وأكد الراشد عزمه على رفع اسم الكويت في بطوالت 
عاملية أخرى، حيث يعتزم اإلعالن عن مشاركته قريباً 
في مسابقات عاملية أخرى. ويعتبر التراياثلون سباقا 
على ثالث مراحل، السباحة ثم ركوب الدراجات وتنتهي 
باجلري. وه��ذه الرياضة تتطلب من الرياضي الذي 
ميارسها امتالك مواصفات معينة، لكونها تعتمد على 
القوة والسرعة، حيث ان مسافة السباحة 1.5 كيلومتر 
ومسافة ركوب الدراجة 30 كيلومترا و10 كيلومترات 
من اجل��ري. وتعليقاً على مشاركة ال��راش��د، أك��د مدير 
أول إدارة االتصال املؤسسي لدى Ooredoo الكويت 
مجبل األيوب االلتزام بتقدمي الدعم للشباب املبدعني في 
مختلف مجاالتهم، وأضاف قائالً: “نحن سعداء بتجديد 
إعالننا لدعم الرياضي الكويتي الشاب عبدالعزيز 
ال��راش��د، ودعمنا ل��ه نابع م��ن سياستنا للمسؤولية 
االجتماعية املعنية بدعم الشباب ومساعدتهم في حتقيق 

طموحاتهم وتطلعاتهم، 

انطاق فعاليات األسبوع الكويتي العاشر
80 جهة كويتية ومصرية  في مصر مبشاركة 

انطلقت اول امس  الثالثاء فعاليات 
االسبوع الكويتي العاشر في القاهرة 
حت���ت ش��ع��ار )ال��ك��وي��ت ف���ي م��ص��ر( 
برعاية رئيس الوزراء املصري شريف 
اسماعيل ومشاركة اكثر من 80 جهة 
كويتية ومصرية متثل القطاعني العام 
واخل��اص. وافتتح املعرض نيابة عن 
رئيس ال���وزراء امل��ص��ري وزي��ر قطاع 
االعمال العام أشرف الشرقاوي وسفير 
دولة الكويت لدى مصر محمد الذويخ 
ورئيس مجموعة اجلابرية للمعارض 
)اجل��ه��ة امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��م��ع��رض( احمد 

بهبهاني.
واعرب السفير الذويخ في تصريح 
لوكالة االنباء الكويتية )كونا( على 
هامش االفتتاح عن سعادته باملشاركة 
في االسبوع الكويتي العاشر في مصر 
م��ؤك��دا ان امل��ع��رض يساهم ف��ي دفع 
وتعزيز العالقات الكويتية - املصرية 
ال سيما ف��ي ج��وان��ب��ه��ا االق��ت��ص��ادي��ة 

واالجتماعية.
واش��ار الذويخ في ه��ذا الصدد الى 
املشاركة الكبيرة من جانب اجلهات 
والقطاعات وامل��ؤس��س��ات احلكومية 

واخلاصة في كال البلدين الشقيقني.
واوض��ح ان االس��ب��وع الكويتي في 
مصر يشهد ه��ذا ال��ع��ام ت��ط��ورا كبيرا 
ومشاركة فعالة ومناخا مختلفا مشيدا 

ب��اجل��ه��ود ب��امل��ب��ذول��ة الجن����اح كافة 
الفعاليات املشتركة بني الكويت ومصر.

من جهته اك��د وزي��ر النقل املصري 
هشام عرفات الذي حضر االحتفال في 
تصريح مماثل ل)كونا( عمق العالقات 
االخوية بني البلدين ال سيما السياسية 

واالقتصادية منها.
واع������رب ع���رف���ات ع���ن س��ع��ادت��ه 
ب��امل��ش��ارك��ة ف��ي ف��ع��ال��ي��ات امل��ع��رض 
وس��ط كوكبة م��ن ال���وزراء والسفراء 
والدبلوماسيني ورجال الفن والثقافة 
والرياضة والشخصيات العامة مؤكدا 

ان مثل هذه الفعاليات تساهم في تعزيز 
التبادل الثقافي بني البلدين.

ويشارك في املعرض ال��ذي تستمر 
فعالياته حتى 16 نوفمبر اجلاري عدد 
من الوزارات والهيئات الكويتية ومنها 
الديوان االميري ووزارة الدفاع ووزارة 
االعالم ووزارة الداخلية ووزارة النفط 
ووزارة الصحة والصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية واملجلس 
ال��وط��ن��ي للثقافة وال��ف��ن��ون واالداب 
ووكالة االنباء الكويتية وبنك االئتمان 

الكويتي .

انطالق فعاليات االسبوع الكويتي العاشر في مصر


