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«ماكدونالدز الكويت» تحصد المركز األول في قطاع الوجبات السريعة
حسب تصنيف مؤسسة «سيرفس هيرو»

جائزة ماكدونالدز من «سيرفس هيرو» لؤي الكيالني نائب املدير العام وجورج خوام مدير إدارة التسويق يتسلمان اجلائزة ويبدو عبداملجيد الشطي

حصدت ماكدونالدز الكويت املركــــز األول في قطاع الوجبات 
السريعة وذلك من مؤسسة «سيرفس هيرو» والتي تعنى بقياس 
مؤشر خدمة العمالء ومعايير جودة اخلدمة في الكويت، وتعتمد 
آلية الفوز على تصويت اجلمهور بشكل مباشر، حيث يكون هناك 

٨ معايير يتم التصويت عليها من قبل اجلمهور مباشرة.
وقــــد حــــاز االســــتفتاء اهتمــــام أكثر مــــن ٨٧٠٠ صــــوت من 

املستهلكني.
ومت خالل احلفل الذي أقيم في ٩ اجلاري تتويج سلسلة مطاعم 
ماكدونالدز الكويت حلصوله على اجلائزة، وفي معرض تعليقه على 
احلدث قال نائب املدير العام ملاكدونالدز الكويت لؤي الكيالني: «إن 
هذا التتويج يأتي ثمرة اخلدمة املتواصلة باملعايير التي أرسيناها 
منــــذ افتتاحنا ألول مطعم ملاكدونالدز فــــي الكويت قبل ١٦ عاما، 
ونفخر بهذه اجلائزة اليوم التي تزيد من اهتمامنا بأدق التفاصيل 
التي تضمن جلميع زبائننا في الكويت أرقى خدمة وأفضل األجواء 

الودية والعائلية في جميع مطاعمنا املنتشرة في الكويت».
وأضاف قائال: «باألصالة عن نفسي وعن كل العاملني في سلسلة 
مطاعم ماكدونالدز الكويت نتوجه بالشكر اجلزيل ملؤسسة سيرفس 
هيرو على احلرفيــــة املثلى التي اتبعوها في إجراء االســــتفتاء، 
والشــــكر األكبر هو لزبائننا الذين منحونا ثقتهم والتي نعتز بها 
ونعتبرها مصدر إلهامنا ودافعنا األول لتقدمي أفضل مســــتويات 
اخلدمة واجلودة دائما، كما أحب ان أؤكد لكل زبائننا اننا سنكون 
دائما ملتزمني بتقدمي أفضل معاييــــر اخلدمة التي اعتادوا عليها 

في مطاعمنا».

«فلكس للعقارات والمنتجعات»
تفتتح «فلكس غورميه» في حولي

اكدت شركة فلكس للمنتجعات والعقارات 
حربها ضد السمنة في الكويت. وفي هذا االطار، 
اعلنت الشركة عن افتتاح فرع جديد ملركز احلمية 
«فلكس غورميــــه» لتوفير الغذاء الصحي في 
ميدان حولي يهدف الى حماية صحة املواطنني 
والوافدين ووضع حد للقلق املتزايد في أوساط 
العامة نتيجة للزيادة غير الطبيعية النتشار 

اإلصابة بأمراض السمنة والقلب والسكري.
وقالت الشركة في بيان صحافي ان الفرع 
اجلديد الذي يشرف عليه رئيس الطباخني قيس، 
يوفر مجموعة كبيرة ومتنوعة من الوجبات 
الصحية التي تلبي طلبــــات اجلميع وتعتمد 
على خبرتــــه ومهارته في ابتكار قائمة مميزة 

من الوجبات الغذائية الصحية اللذيذة.
وأوضحت «فلكس» ان قطاع «فلكس غورميه» 
يهدف الى االرتقاء بالوعي الصحي في املجتمع 

ووضع حد للقلق املتزايد بتوفير مأكوالت صحية 
وليعيش اجلميع حياة اكثر صحة ونشاطا.

وتسعى فلكس إلى إحداث تغيير في أمناط 
حياة املجتمع للحد من أمراض العصر وأهمها 
السمنة وإمراض السكري والكولسترول والقلب 
وذلك بتوفير وسائل مبتكرة وفعالة في الوقت 
نفسه. وفي هذا السياق، قالت مساعد املدير العام 
بسمة النقي «نسعى دائما جاهدين الى الوصول 
ألكبر شــــريحة ممكنة في املجتمع لتوعيتهم 
بضرورة احملافظة علــــى الصحة التي انعمنا 
اهللا بها، ولن يتحقق ذلك اال بالتحول الى منط 
غذائي صحي جديد متكامل يوفر للجســــم كل 
ما يحتاجه من ڤيتامينــــات، وبالتالي جتنب 
االصابة باألمراض اخلطيرة التي أصبحت مزمنه 
في مجتمعنا مثل القلب والســــكري وارتفاع 
ضغط الدم والســــمنة وغيرهــــا من األمراض 

املرتبطة بالغذاء». واضافت «ان هدفنا هذا العام 
يتمحور حول زيادة مراكزنا لتغطي جميع أنحاء 
الدولة وحتى تصل منتجاتنا الغذائية الصحية 
للجميع»، مبينة «تؤكد كل االحصائيات احلديثة 
اليوم الى ارتفاع مستويات السمنة بني النساء 
في الكويت الى ٨٠٫٤٪ وبني الرجال الى ٦٩٫٥٪ 
وذلك وفقا ملا اعلنتــــه مؤخرا منظمة الصحة 
العامليــــة والتي أكدت في بيانها اصابة حوالي 
١٤٪ من الكويتيني مبرض السكري والذي ينتشر 
بقوه». واختتمت النقي تصريحها بالتأكيد على 
أن شــــركة فلكس عازمة علــــى توفير وجبات 
صحيه لذيذة للجميع وبأسعار معقولة باالضافة 
الى االشتراكات الشهرية التي ميكن من خاللها 
االرتقاء بصحة اجلميع وتلقي االستشــــارات 
الصحية والتــــى يوفرها فريق متخصص في 

التغذية في فروع الشركة.

خبيران نفطيان: أسعار النفط ستالمس
١٢٠ دوالرًا قبل نهاية يونيو المقبل

النفط  ســـجلت اســـعار 
العاملية مع بداية العام اجلديد 
قفزة نوعية وارتفاعا بوتيرة 
متســـارعة، ما دعا خبيرين 
نفطيني الى ان يتوقعا اقتراب 
االسعار من ١٢٠ دوالرا للبرميل 
قبل نهاية النصف الثاني من 

العام احلالي.
ودعا اخلبيران في لقاءين 
متفرقـــني مع «كونـــا» امس 
منظمة الدول املصدرة للبترول 
(أوپيك) الى ضرورة التحرك 
وزيادة االنتاج اذا ما تخطت 
اســـعار النفط حاجز الـ ١٠٠ 
دوالر حتى ال تتعرض لالنهيار 
نتيجـــة التقليل مـــن الطلب 

العاملي على النفط.
وكانت اســـعار خام سلة 
أوپيك قفزت في العاشـــر من 
الشهر اجلاري الى ٩١٫٣٣ دوالرا 
للبرميل في حني سجلت مع 
العـــام املاضي ٨٨٫٩٩  نهاية 
بارتفاع يقـــدر بـ ٢٫٣٤ دوالر 
خالل عشرة ايام فقط وبنسبة 

.٪٢٫٦
النفط  كما قفز سعر خام 
الكويتي من ٨٧٫١٤ دوالرا في 
اليوم االخير من العام املاضي 
الى ٨٩٫٨٣ في العاشر من الشهر 
اجلاري ثم سجل ٩٢٫١٦ دوالرا 
في مبيعات يوم امس ليقفز 
بفـــارق ٥٫٠٢ دوالرات عـــن 
الســـعر املسجل في آخر يوم 

من ٢٠١٠.
وقال اخلبير النفطي د.طالل 
البذالي ان البرد القارص خالل 
املوسم احلالي في عدد من دول 
نصف الكرة الشمالي زاد من 
الطلب علـــى النفط موضحا 
ان موجة البرد من شأنها ان 
تزيد اسعار النفط دوالرا او 

اثنني.
واضاف البذالي ان اسعار 
النفـــط ســـترتفع فـــي ظل 
االضطرابـــات احلاصلة في 
تونس والتي ستلقي بظاللها 
الدول املصدرة  على عدد من 
الشـــرق االوسط  للنفط في 
وقد ميتـــد هذا االمر الى دول 
تلعب دورا مهما في االستقرار 

السياسي في املنطقة.
وتابع: ان هذه االضطرابات 
التي قد تنشأ نتيجة تداعيات 
االحداث في تونس قد تؤثر في 
دولة كايران التي لديها تأثير 
قوي مبـــا يزيد على ٤ أو ٥٪ 

من االنتاج العاملي.
وتوقع ان يرتفع سعر برميل 
النفط العاملي الى حدود ١٢٠ 
دوالرا للبرميل خالل االشهر 
الثالثة املقبلة ورمبا تزيد على 
ذلك بحلـــول منتصف العام 
مؤكدا ان االضرار السيكولوجية 
لالحداث السياسية ستمتد الى 

السوق النفطية.
وعـــن املخـــزون النفطي 
األميركي وتأثيره على االسعار 
احلالية قال البذالي ان حجم 
املخزون وانخفاضه ليس من 
شأنه ان يرتفع باالسعار الى 
هذه النسب في فترة قصيرة 
الى ان الســـبب  في اشـــارة 
الرئيس في زيادة االسعار هو 
املضاربة وتدفق االستثمارات 

على السوق النفطية.
ولفت الى ان االثار النفسية 
على الســـوق النفطية جراء 
االحداث السياسية في املنطقة 
العربية والشرق االوسط قد 
تؤثر بشكل كبير في االسعار 

دعَوا «أوپيك» للتحرك وزيادة اإلنتاج إذا ما تخطت األسعار ١٠٠ دوالر

د. طالل البذالي خالد بودي

ويبـــدأ املضاربون في اقتناص 
هذه الفرصة برفع االسعار.

وذكر ان سعر صرف الدوالر 
كان شبه ثابت في االونة االخيرة 
مـــع انخفاض قليـــل لكن ذلك 
ســـيكون تأثيره محدودا على 
االسعار متوقعا ارتفاع االسعار 
مع زيـــادة حـــدة االضطرابات 

السياسية في املنطقة.
وذكر البذالي ان منظمة الدول 
املصدرة للبترول (أوپيك) لن 
تتحرك االن لزيادة انتاجها اال 
اذا وصلت االسعار الى ما بعد الـ 
١٢٠ دوالرا للبرميل خشية حدوث 

انهيار مفاجئ لالسعار.
البذالي حديثه قائال  وانهى 
الطلب  املتوقعـــة في  «الزيادة 
العاملي على النفط خالل ٢٠١١ هي 
١٫٥ مليون برميل يوميا لكنني 
اعتقـــد ان الرقم قد يتعدى هذا 

التقدير».
من جهته قال اخلبير النفطي 
خالد بودي انه وبخالف التوقعات 
زاد الطلب على النفط بحلول عام 
٢٠١١ نتيجة استمرار النمو في 
التحسن  الصني والهند وبداية 
في االقتصاد األميركي في اشارة 

الى ان التوقعات السابقة احملت 
الى انخفاض الطلب العاملي على 

النفط.
وبني بودي ان االحوال اجلوية 
الســـائدة عززت الطلب العاملي 
علـــى النفط موضحـــا ان هذا 
الطلب املتزايد رمبا ال يســـتمر 
التوقعـــات تكون اوضح  وان 
بعد نهاية شهر مارس املقبل في 
اشارة الى احتماالت ان تنخفض 
االسعار بعد مرور هذه املوجة 

من االحوال اجلوية.
وفي الوقت ذاته اشار بودي 
الى ان ارتفاع االسعار قد يؤدي 
الى التحـــول الى مواقع اخرى 
يصعب فيها اســـتخراج النفط 
ويحتاج ذلك الى تكلفة اعلى في 
عمليات االنتاج لكنها قد تكون 
افضل ومجدية مقارنة باالسعار 

املرتفعة.
واوضح ان ارتفاع اســـعار 
النفط الى ما فـــوق ٩٥ دوالرا 
للبرميل لن يكون في مصلحة 
الدول املنتجة الن ذلك سيؤدي 
الى خفـــض الطلب موضحا ان 
االســـعار بني ٨٥ و٩٥ مناسبة 
جدا للمنتجني واملستهلكني وان 

الوصول الى اســـعار فوق ١٢٠ 
دوالرا ستكون مدمرة للسوق 

النفطية.
وتابـــع: «يجب على منظمة 
الدول املصدرة للبترول (أوپيك) 
ان تتخذ قرارات بزيادة االنتاج 
اذا ما وجدت االسعار في صعود 
مستمر حتى وان كان ذلك خالل 
اجتماع استثنائي قبل االجتماع 
املقرر فـــي يونيـــو املقبل الن 
االســـعار قد ترتفع كثيرا قبل 

هذا التاريخ».
وحول االوضاع السياسية 
في املنطقة واالضطرابات التي 
تشهدها تونس في الفترة احلالية 
قال بـــودي «في رأيي ليس لها 
تأثير في الوقت احلالي ما دام+ 

النفط ينتج ويصدر بأمان».
ولفت الى ان التوقعات بزيادة 
الطلب العاملي على النفط في ٢٠١١ 
كانت تشير الى زيادة في حدود 
مليون برميل يوميا لكنها اآلن 
تصل الى ١٫٥ مليون برميل وقد 
تزيد الى ما يقارب الـ ٢ مليون 

برميل نفط يوميا.
وقال بودي «املخزون األميركي 
او االوروبي من النفط ليس له 
ذلك التأثير على اسعار النفط 
اذا مـــا علمنا ان املخزون يكفي 
فقط لثالثة اشهر او اربعة على 

اقصى تقدير».
يذكر ان االمني العام ملنظمة 
(أوپيك) عبداهللا البدري قال في 
تصريحات صحافية االسبوع 
اجلاري ان املنظمة مســـتعدة 
للتحرك ملعاجلة حاالت نقص 
املعروض في سوق النفط وأن 
املنظمة ترقب الوضع عن كثب 
وستتدخل لتحقيق االستقرار في 

السوق اذا فقدت توازنها.


