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)أحمد علي( جانب من لقاء الشيخ سلمان احلمود ووفد Ooredoo خالل الزيارة غاي هاتشينسون يتوسط فريق العمل  

غاي هاتشينسون

الشيخ سلمان احلمود يتسلم األغنية املهداة من Ooredoo  للشعب الكويتي

أغنية تعكس تالحم شعوب اخلليج وترحب بهم في بلدهم الثانيافتتاح فندق جديد عام 2018 حتت عالمة »سنترو من روتانا«

Ooredoo تهدي »رايح الكويت« مبناسبة األعياد الوطنية»روتانا« تكشف عن خططها التوسعية في الكويت
لميس بالل

كشفت »روتانا«، إحدى 
الشركات الرائدة في مجال 
إدارة الفن���ادق في منطقة 
الشرق األوسط وأفريقيا 
وجن���وب آس���يا وأوروبا 
الش���رقية، ع���ن خططها 
الطموح���ة ف���ي س���وق 
الت���ي تنضوي  الكوي���ت 
ضمن سياستها التوسعية 
الكبيرة ف���ي املنطقة. وقد 
صرح الرئي���س التنفيذي 
للعملي���ات ف���ي ش���ركة 
روتانا إلدارة الفنادق غاي 
هاتشينسون، خالل جلسة 
احلوار الت���ي أقيمت أمس 
في فندق املنش���ر روتانا، 
افتتاح  بأن روتانا تعتزم 
الكويت  ف���ي  فندق جديد 
ف���ي ع���ام 2018، كما طرح 
خالل اجللسة أفكارا حول 
االجتاهات املتوقعة في قطاع 
الضيافة لعام 2016، فضال 
عن التكهنات املتعلقة بأداء 
قطاع الضيافة والسياحة في 
املنطقة خالل هذا العام. وبني 
افتتاحه  املزمع  الفندق  أن 
الكويت سيكون حتت  في 
عالمة »سنترو من روتانا«، 
املبينة  الفندقية  العالم���ة 
إقامة  على أس���اس تقدمي 
فندقية عصرية بأس���عار 
مناسبة للجيل اجلديد من 
املسافرين.وتش���كل دول 
مجلس التعاون أكبر أسواق 
السفر املصدرة واملستقبلة 
في املنطقة لسلسلة فنادق 
ومنتجعات روتانا من حيث 
عدد املسافرين والعائدات. 
حيث أكد هاتشينسون على 
أن 37% من نس���بة إشغال 
فنادق روتان���ا و40% من 
عائدات الغ���رف تأتي من 
منطقة اخلليج، مشيرا إلى 
أن الشركة تشهد منوا سنويا 
بنسبة 8% من هذا السوق 

قام املدير العام والرئيس 
 Ooredoo التنفيذي لش���ركة
الش���يخ محمد بن  الكويت 
عب���داهلل آل ثان���ي مع عدد 
من إداريي الش���ركة بزيارة 
وزير اإلعالم ووزير الدولة 
لش���ؤون الش���باب الشيخ 
سلمان احلمود وذلك لتقدمي 
التهاني والتبريكات مبناسبة 
األعياد الوطنية، كما سلمه 
أغني���ة مهداة من الش���ركة 
الكويتي مبناسبة  للشعب 
األعياد الوطنية حتت عنوان 
الكويت« من كلمات  »رايح 
الشاعر الغنائي ساهر وأحلان 
عبداهلل القعود وغناء الفنان 
الكويتي بلبل اخلليج نبيل 
القطري  ش���عيل والفن���ان 
عندليب األغنية اخلليجية 

املهم. وقال هاتشينس���ون 
تعليقا على خطط روتانا 
في املنطق���ة ومنو القطاع 
السياحي في 2016: »نحن 
متفائل���ون ج���دا بش���أن 
املستقبل لقطاع السياحة 
في الكويت خصوصا ودول 
التعاون اخلليجي  مجلس 
بش���كل ع���ام ف���ي 2016، 
على الرغ���م من التوقعات 
التي  التحديات  باستمرار 
تواجه الس���وق هذا العام 
بس���بب االنخف���اض في 
أسعار النفط وتراجع قيمة 
الروب���ل والي���ورو. حيث 
انه م���ن املتوقع أن يكون 
لزيادة إنفاق حكومات دول 
اخللي���ج العربية، لتعزيز 
البنية التحتية وتس���ريع 
وتيرة التنوع االقتصادي، 
أثر إيجابي على استقطاب 
املس���تثمرين املتواص���ل 
إلى  إلى املنطقة، وحتديدا 
الس���ياحي. كما  القط���اع 
سيساعد االرتفاع املستمر 
لنسبة املسافرين بني دول 
املنطق���ة، التي حتتل فيها 
اململكة العربية السعودية 
إلى جانب  املرتبة األولى، 
ال���دول مثل  مكانة بعض 
اململك���ة ودول���ة اإلمارات 
املتح���دة كوجهة  العربية 
لقطاع االجتماعات واحلوافز 
واملعارض،  واملؤمت���رات 

فهد الكبيسي، وتعكس كلمات 
الش���عوب  األغني���ة وحدة 
اخلليجية ومشاركة جميع 
أبنائها في احتفاالت الكويت 

في دف���ع عجلة منو قطاع 
الضيافة في ع���ام 2016«. 
وأضاف: »م���ن املتوقع أن 
تس���تمر اململك���ة العربية 
السعودية، التي برزت كأهم 
سوق مصدر للسائحني في 
منطقة اخلليج العربي في 
مجال الس���ياحة بني دول 
املنطقة لعام 2015، في لعب 
دور أساسي في عام 2016.

وحول االجتاهات اجلديدة 
املتوقعة في قطاع الضيافة 
ملنطقة الشرق األوسط في 
عام 2016، قال هاتشينسون: 
التركي���ز مؤخرا  »أصبح 
في قط���اع الضيافة على 
املس���افرين م���ن األجيال 
اجلديدة، أو »جيل األلفية«، 
ونحن نشهد منوا كبيرا في 
هذا االجتاه، إذ لديهم تأثير 
على األجيال األكبر س���نا 
أيضا. ومع اكتساب وسائل 
احلجز اإللكتروني أهمية 
كبيرة حاليا، بات من املثير 
لالهتمام أن نرى تركيزا أكبر 
من الفنادق عليها. ولطاملا 
كان���ت روتان���ا رائدة في 
االبتكارات التي تركز على 
وسائل التجارة اإللكترونية 
في قطاع الضيافة مبنطقة 
الشرق األوسط، إذ طورنا 
تطبيق روتان���ا للهواتف 
الذكية الذي ساهم في زيادة 
نسبة احلجوزات الشهرية 
الذكية في  الهوات���ف  عبر 
ع���ام 2015، ما حقق عوائد 
استثمارية كبيرة في مجال 
تطوير مجموعة اخلدمات 
املقدم���ة عب���ر املنص���ات 

اجلوالة«.
واجلدير ذكره أن روتانا 
تدير حالي���ا أكثر من 100 
فندق في الشرق األوسط 
وأفريقيا وجنوب آس���يا 
الش���رقية، مع  وأوروب���ا 
وجود خطط توسع كبيرة 

في املستقبل.

احلبيبة بأعيادها الوطنية.
ومث���ل الش���ركة إضافة 
إلى الش���يخ آل ثاني كل من 
د.حمد النعيمي مدير مكتب 
الرئي���س التنفيذي ومجبل 
األيوب مدير إدارة االتصال 
املؤسسي ويوسف الشالل 
مدير أول الرعايات والتواصل 
االجتماع���ي واملس���ؤولية 

االجتماعية.
وكانت Ooredoo الكويت، 
قد أعلن���ت ف���ي يناير عن 
ش���راكتها في مهرجان هال 
فبراير لهذا العام، الذي يعد 
أهم املهرجانات الوطنية على 
مستوى الكويت، ويستقطب 
جميع الفئ���ات العمرية من 
املواطنني واملقيمني على حد 

سواء.

علي حداد

الوزير السابق تيسير الصمادي

» التجارة الدولية القابضة«  تعني علي حداد 
مديراً للعمليات الفندقية ملجموعة فنادقها في الكويت

أكادميية ديكم تستضيف وزير التخطيط األردني السابق 
حول جتربة بالده في إدارة وتنمية املوارد البشرية

التجارة  أعلنت ش���ركة 
الدولية القابضة عن تعيني 
علي ح���داد بصف���ة مديرا 
للعملي���ات لفنادقه���ا ف���ي 
الكويت »فندق وقاعة قصر 
املؤمترات، فندق سويس بل 
بالزا الكويت، فندق موفنبيك 

املنطقة احلرة«.
وكان حداد شغل منصب 
مدير عام لفندق س���ويس 
بل بالزا الكويت ملدة خمس 
س���نوات، ويتمت���ع بخبرة 

اكادميية  في ظل سعي 
ديكم للتدريب والقيادة الى 
استقطاب أبرز اخلبرات في 
مجال التنمية البشرية تنظم 
الدوري  االكادميية لقاءها 
والذي سيكون هذا الشهر 
مع د.تيسير الصمادي الذي 
تقلد عدة مناصب في اململكة 
األردنية الهاشمية، واخلبير 
ف���ي مج���ال إدارة وتنمية 

املوارد البشرية.
وذك���ر رئيس اكادميية 
ديكم للتدري���ب والقيادة 
د.أحمد بوزبر أن التجربة 
األردني���ة تعتب���ر جديرة 
بالدراسة في منطقة الشرق 
إدارة  االوس���ط في مجال 

وتنمية املوارد البشرية، 
موضح���ا ان الدكت���ور 
تيسير الصمادي سيتطرق 
في اللقاء الى عدة محاور منها 

تفوق اخلمسة عشر عاما في 
قطاع املبيعات والتس���ويق 
والتخطيط االس���تراتيجي 
والعمليات إلى جانب اإلدارة 
الش���رق  املالية في منطقة 

األوسط.
وقد رحب أحمد االجنبار، 
نائب رئيس قسم الضيافة 
الدولية  التجارة  في شركة 
القابضة، بترقية السيد حداد 
متمني���ا له موف���ور التقدم 
والنجاح ف���ي مهام منصبه 

كيفية املوائمة بني مخرجات 
التعليم والتدريب  انظمة 
املهني والتقني ومتطلبات 
العم���ل وتعظيم  س���وق 
انتاجية املوارد البش���رية 
وتعزيز قدراتها التنافسية 
وحتسني القدرات املؤسسية 
ف���ي مختلف املؤسس���ات 
والهيئات واجلهات الوزارية 
وسيشارك الفعاليات سعادة 
س���فير دولة األردن لدى 

الكويت محمد الكايد.
ان  بوزب���ر  وأض���اف 
د.الصمادي سيتناول كذلك 
احلديث عن بعض مبادرات 
التعاون والتنس���يق بني 
القطاعني العام واخلاص في 
هذا االطار، وعن احملاوالت 
اجلادة ضمن برنامج تطوير 
العام وخاصة في  القطاع 
املوارد  إدارة تنمية  محور 

اجلديد.
التجارة  متل���ك ش���ركة 
القابضة باإلضافة  الدولية 
الفنادق املذكورة أعاله  الى 
مجموعة مطاعم في الكويت 
وهي الوكيلة احلصرية ملطعم 
البرازيل���ي ومطعم  كاتس 
الدانتي اإليطالي باإلضافة الى 
الطبيعي جيال  اآليس كرمي 
تيسمو ومطعم ميس الفخار 
اللبناني وفن���دق وجزيرة 

هوما في الفليبني.

البش���رية كما س���يتطرق 
الدكت���ور الى احلديث عن 
السياس���ات واالج���راءات 
الت���ي مت  والتش���ريعات 
تبنيها في اململكة األردنية 
الى  الهاش���مية للوصول 
االهداف املنشودة في هذا 

املجال.
د.تيس���ير  ان  يذك���ر 
الصمادي تقلد عدة مناصب 
في اململكة األردنية الهاشمية 
منه���ا وزي���را للتخطيط 
والتعاون الدولي وتطوير 
العام، ورئيس���ا  القط���اع 
ملجلس إدارة البنك العربي 
االسالمي الدولي، ورئيسا 
تنفيذيا لش���ركة الشمال 
لالستش���ارات، وعض���وا 
التعليم، وهو  في مجلس 
حاليا عضو مجلس األعيان 

األردني.

مبناسبة االحتفاالت باألعياد الوطنية

»دجاج نايف« تقدم وجبات فردية وعائلية بأسعار استثنائية
طرحت مطاعم دجاج نايف 
عروضا خاصة واستثنائية 
مبناسبة شهر األعياد الوطنية 
»فبراير« وذلك احتفاال بذكر 
التحري���ر والوطني  عيدي 

للكويت.
يشمل العرض مجموعة 
من األصناف الفردية بأسعار 
تبدأ من 850 فلس���ا، أربعة 
قطعة دجاج فرايد احملضرة 
من أجنحة أو أفخاذ الدجاج 
الكويت���ي الطازج الش���هي 
بالتتبيلة الذهبية املقرمشة 
مع خبزة شهية وكوب من 
البيبسي البارد، باإلضافة إلى 
دجاجة »بنت الديك« الشهية 
املتبلة واملشوية على اللهيب 
التي عشقها الشعب الكويتي 
من���ذ الصغر وم���ن اجلدير 
الديك« لها  بالذكر أن »بنت 
قص���ة طويلة مع الش���عب 
الكويتي ال���ذي تربى عليها 

منذ نعومة أظفاره.
وقد قدمت مطاعم دجاج 
ناي���ف وجبة »فبراير ميل« 
العائلي���ة اجلديدة تكفي ل� 
8 أش���خاص وتتكون من 18 
الفرايد  الدج���اج  قطعة من 
الذهبي املقرمش والبطاطس 
العائلية والكول سلو العائلي 
العائلي  الطازج والبيبسي 
العائلة على أجمل  لتجتمع 

طعم.
إل���ى وجبة  باإلضاف���ة 
الفيلية ماستر العائلية حيث 
اجتمعت أس���رة الفيلية في 
وجبة واحدة ملذاق ال�5 جنوم 

تضم ساندوتش البيج فيلية 
العمالق وعدد 2 ساندوتش 
تشيكن فيلية الشهي وعدد 
2 ساندوتش فيلية بالبوري 
ذات املذاق األس���طوري مع 
البطاطا الذهبية والبيبسي 
العائل���ي لوجب���ة متكاملة 

ترضي جميع األذواق.
ومن اجلدير بالذكر أن ما 
مييز سلسلة مطاعم دجاج 
نايف التي تنتش���ر فروعها 
استراتيجيا في جميع مناطق 
الكويت أنه���ا تنفرد بتقدمي 

الدجاج الكويتي 100% املربى 
في مزارع نايف الكويتية على 
النباتية 100%، لذا  األعالف 
حتضر أطب���اق من الدجاج 
الطازج 100% من املزارع إلى 
مائدتك، واحلالل100% حيث 
يتم ذبحه في مس���لخ نايف 
داخل الكويت طبقا للشريعة 
اإلسالمية، باإلضافة إلى املذاق 
األصل���ي والتتبيلة املميزة 
اخلاصة مبطاعم دجاج نايف. 
ولذا كان »شعار دجاجنا من 

مزارعنا« شعار تفتخر به.

مطعم أوليفر ماكي يفتح أبوابه في لندن

افتتحت مجموعة املطاعم 
الدولي���ة، أوليفر ماكي، أول 
فرع له���ا في اململكة املتحدة 
في أول فبراير من عام 2016. 
وهو أحدث مش���روع توسع 
للمجموعة، مما يجعله سادس 
مقر للمجموع���ة التي تقدم 
األطعمة اليابانية املعاصرة.

يتمركز ه���ذا املوقع في 
س���وهو في لن���دن، ويهدف 
لتقدمي أحدث إبداعاته لسكان 
وزوار لندن من خالل جمع 
التقاليد البيانية مع النكهات 

العاملية والوصفات احلصرية 
التي تتبل���ور في  املمي���زة 
األطباق املعاصرة التي ليس 

لها مثال.
يعمل فريق الطهاة بحماس 
بقيادة رئيسهم، لويس كنجي 
هواجن )رئيس طهاة السوشي 
السابق في نوبو احلائز على 
عدة جوائز(، إلضافة نكهات 
ومكونات وأساليب جديدة 
ف���ي قائمة املطعم مما يؤدي 
ال���ى ان يتخطوا احلدود مع 
أطباقهم التي ستفاجئ وتبهج 

زوارهم. للمزيد من املعلومات 
عن افتتاح املوقع في لندن، 
بإمكانكم التواصل مع فريق 
أوليف���ر ماكي عل���ى البريد 

اإللكتروني التالي:
london@olivermaki.com

العنوان باململكة املتحدة: 
 Dean Street, 33 ,Oliver Maki

4PP London W1D
املوقع اإللكتروني: 

Olivermaki.co.uk
انستغ������رام وت����ويت����ر 

OliverMakiUK@

األصناف الفردية 
بأسعار تبدأ من 

850 فلساً

دول مجلس 
التعاون اخلليجي 

تشكل أكبر أسواق 
السفر املصدرة 

واملستقبلة
في املنطقة

لـ »روتانا« حيث 
تشكل 37% من 
نسبة حجوزات 

الشركة و40% من 
إجمالي عائدات 

فنادقها


