
ألول مرة في الشرق االوسط 

«الوطني» يوفر خدمات مصرفية خاصة لعمالئه من فئة الصم

قطاع الطيران في المنطقة يواجه ضغوطًا لتحسين «السالمة»

أعلن بنك الكويت الوطني عن توفير خدمات 
مصرفية خاصة لعمالئه من فئة الصم والبكم 
تقديرا واهتماما منه بهذه الفئة من عمالئه، وذلك 
عن طريق توفير موظفني لهم القدرة على التحدث 
بلغة اإلشارة في أثناء الدوام املسائي للفروع، 
وقد مت حتديد فرعني مبدئيا للبدء بهذه اخلدمة 
وهما (فرع حولي – فرع الفحيحيل الساحلي)، 
ليكونا على أمت اســــتعداد الستقبال هذه الفئة 
من عمالء البنك لتوفير وتســــهيل احتياجاتهم 

املختلفة.
وأوضــــح نائب الرئيــــس التنفيذي في بنك 
الكويت الوطني عادل املاجد أن هذه اخلطوة تعتبر 
األولى من نوعها بالكويت وحصرية لعمالء البنك 
الوطني وتأتي في إطار املسؤولية االجتماعية 
للبنك جتــــاه جميع فئات وشــــرائح املجتمع، 
وستكون األفرع املخصصة لهذه اخلدمة موزعة 
على احملافظات الســــت وذلك لتوفير وتسهيل 
الوصول لهذه األفرع ولالستفادة القصوى من 

اخلدمة اجلديدة، 
وبني املاجد ان فئة الصم والبكم تعتبر جزءا 
مهما وتشكل شريحة كبيرة من املجتمع الكويتي 
حيث تبلغ اكثر من ١١ الف مواطن ومواطنة، وأن 
هؤالء األشخاص بحاجة إلى توفير خدمات خاصة 

لتلبية كل احتياجاتهم املصرفية على أكمل وجه 
والطالعهم على آخر املنتجات واخلدمات.

 واضاف املاجــــد «ان الوطني قام بتوظيف 
كل من جناة مختار وبشــــار الشواف وهما من 
الكفاءات الكويتية الشابة خصيصا لهذه اخلدمة 
ومن اجلدير بالذكر ان الكويتية جناة املختار هي 
أول خليجية حتصل على رخصة لغة االشارة 
العاملية وهو امر نفتخر به في الكويت والبنك 

الوطني».
وأشــــار املاجد أن هذه اخلدمة تأتي في إطار 
مسؤولية بنك الكويت الوطني جتاه املجتمع ضمن 
سجله احلافل بالعديد من املبادرات واملساهمات في 
شتى امليادين اإلنسانية واالجتماعية والرياضية 
والتعليمية على املســــتويني احمللي واإلقليمي، 
وإن االهتمام بقضايا املجتمع يكون على الدوام 
على رأس قائمة أولويات بنك الكويت الوطني، 
الذي ينتهج منهجية ثابتة وسياســــة مرسومة 
فيما يتعلق مبسؤوليته االجتماعية، موضحا أن 
«جلنة البنك واملجتمع» املعنية بشؤون الرعاية 
االجتماعية تضم معظــــم أعضاء اإلدارة العليا 
في البنك، األمر الذي يعكس مدى األهمية التي 
يوليها الوطني للبعد االجتماعي لرسالته ورؤيته 

املستقبلية.

العالي الــــذي يظهر ألول وهلة 
بعد االقتــــراب عن كثب من اي 
قطعة فنية تعرضها الشركة في 

جناحها.
ويقول زمانــــي ان خدمة ما 
بعد البيع هي اهم مزايا التعامل 
مع مجوهرات تيارا حيث متتلك 
الشــــركة اكبر ورشة للصيانة، 
فضال عن امتالكها ألكبر مصنع 

للمجوهرات.
ويكشــــف زماني عن اعتماد 
تيارا على مجموعة من املصممني 
اخلاصني بها حيث تضم مجموعة 
مصمميها املصمم االيطالي العاملي 
جاني فرانكو كانينا احلائز على 
جائزة افضل مصمم للمجوهرات 
في ايطاليا عام ١٩٦٩ حيث انه 
يضــــع خبراته واســــمه وراء 
تصاميمه التي يضعها خصيصا 
لـ «تيارا» الى جانب مزجها بأفكار 
مسؤولي الشركة واصحابها األمر 
الذي ينتج عنه تصاميم محلية 
بروح عصرية وثابة جديدة قلما 
يجد مثال لها الزبون في اي مكان 

آخر.
ويختتم زماني تصريحاته 
كاشفا عن جتهيز تيارا مجموعة 
من اطقم األملاس والساعات التي 
يتم طرحها ألول مرة في السوق 
احمللي والتي ســــتكون حديث 

اجلميع في املعرض العاملي.
ويقول زماني ان اكثر ما مييز 
السوق الكويتي للمجوهرات هو 
وجود عدد مــــن التجار الكبار 
الذين يجمعون العراقة واالصالة 
والريادة في آن واحد كما ان ذوق 
املستهلك الكويتي العالي يساهم 
الى حد كبير في االرتقاء مبستوى 

تصاميم االطقم املعروضة.

كاشفا عن استعداد مجوهرات 
تيــــارا الســــتعراض مجموعة 
رائعة من احدث منتجاتها شاملة 
الســــاعات واطقــــم املجوهرات 
املاســــية باإلضافة الى تشكيلة 
فريدة من شبكات االعراس والتي 
ستمثل مفاجأة سارة للمهتمني 
بهذا اجلانب والباحثني عن التميز 

والتفرد.
ويخاطب زماني زوار معرض 
العاملي  الذهــــب واملجوهــــرات 
الســــابع، مؤكدا ان معروضات 
مجوهرات تيارا مييزها اسعارها 
التنافسية التي ال تقارن فضال 
عن ان وجود هذا العدد الكبير 
من الشركات العاملة في القطاع 
سيدفع نحو املزيد من تخفيض 
االســــعار لكسب الزبون ورضا 

الزوار.
ويواصل زماني احلديث عن 
مميزات معروضات ومنتجات 
الــــى ان جودة  تيارا، مشــــيرا 
التصميم وتفــــرده هو اكثر ما 
تتميز به مجوهراتهم الى جانب 
الدقة في تنفيذ التصميم والذوق 

اكدت شركة مجوهرات «تيارا» 
الشــــركات  انضمامها ملجموعة 
املشاركة والراعية ملعرض الذهب 
واملجوهرات العاملي السابع الذي 
تقيمه وتنظمه شــــركة معرض 
الكويت الدولي خالل الفترة من 
١٥ الــــى ٢٠ فبراير اجلاري على 
ارض املعارض الدولية مبشرف 
مبشاركة نحو ١٣٠ شركة محلية 

ودولية متخصصة.
املناسبة يقول مدير  وبهذه 
عــــام مجوهرات «تيــــارا» امين 
زمانــــي ان اقامة معرض عاملي 
للذهب واملجوهرات سنويا في 
الكويت يعد توجها جيدا نحو 
التي  االســــتفادة من املعطيات 
تتمتــــع بها الكويــــت من حيث 
املقدرة على إقامة معارض دولية 
متخصصة جتذب للمشــــاركة 
فيها شركات محلية ودولية من 
شأنها ان حتفز املنافسة وتساعد 
الشركات املعنية على املتابعة عن 
كثب ألنشطة وامكانيات وقدرات 
الشركات االخرى املشاركة سواء 

احمللية او االجنبية.
وهكذا فإن املعرض له مزايا 
عديدة من بينها تنشيط احلركة 
التجارية في قطاع املجوهرات 
األمر الذي ينعكس ايجابا على 

االقتصاد الوطني.
الذهــــب  كمــــا ان معــــرض 
واملجوهرات يقدم للشــــركات 
املشــــاركة فرصة جيدة لعرض 
افضل ما لديها واحدث ما انتجته 
مصانعها واالستفادة من االجواء 
االعالميــــة املواكبــــة للمعرض 
وللزخم اجلماهيري الذي يحظى 

به في كل دورة.
ويتابع زمانــــي تصريحاته 

يواجه قطاع الطيران في منطقة الشرق االوسط 
ضغوطا متصاعدة جراء األنظمة الدولية اجلديدة 
لتحسني نظمها اخلاصة في إدارة اجراءات السالمة 

في املطارات وفقا خلبير رائد في هذا املجال.
وتتطلب االنظمة الدولية الصارمة من مشغلي 
املطارات اجراء مراجعات دورية مكثفة إلجراءات 
السالمة معتمدة من الهيئات التنظيمية احمللية 
وكان ذلك احد العوامل وراء التأجيل الذي اعلن 

مؤخرا الفتتاح مطار مكتوم الدولي اجلديد.
وقامت الهيئة العامــــة للطيران املدني التي 
تشــــرف على شــــؤون الطيران املدني في دولة 
االمــــارات العربية املتحدة بتأســــيس برنامج 
تطويري ملساعدة مشغلي املطارات على حتقيق 
مستويات السالمة الدولية املطلوبة للحصول 

على التراخيص الالزمة.
وذكر نائب رئيس قسم الطيران في «آي اس 
آر تكنولوجي»، الشــــركة االستشارية الرائدة 
في الهندسة وادارة األمان واملخاطر التي تعمل 
في اململكة املتحدة والشــــرق االوســــط روبرت 

بيريندســــن، ان منطقة الشرق االوسط تعتبر 
واحدة من اكثر اسواق الطيران ديناميكية في 
العالم وهــــي تواصل منوها فيما تدخل مناطق 

أخرى من العالم في مرحلة ركود. 
واضاف ان الفشــــل ليس خيــــارا في قطاع 
الطيــــران فهذا القطاع هنا في منطقة الشــــرق 
االوسط يتعرض لضغوط لتحقيق مستويات 
افضل من السالمة في سوق متسارعة التوسع 
ومتزايدة املنافســــة مع العمل في اجواء تتزايد 
ازدحاما وحتــــت ضغط متواصل للوصول الى 

كفاءة اكبر.
وقال بيريندســــن: من خالل العمل عن كثب 
مع املطارات ومؤسســــات ادارة احلركة اجلوية 
وشركات الطيران وشركات املقاوالت الهندسية 
ومصنعي املعدات والهيئــــات التنظيمية تقوم 
مؤسستنا االستشارية بتقدمي املساعدة في توفير 
مستويات اعلى من ضمانات السالمة وحتسني 
العمليات وتطبيق األنظمة بكفاءة وضمان التوافق 

التنظيمي وتقليل مخاطر التغير السريع.

ومؤتمرات معارض

عادل املاجد يتوسط جناة املختار وبشار الشواف واحمد احملميد

 الماجد: قمنا بتوظيف كفاءات شابة كويتية لخدمة هذه الشريحة 
ومن بينهم أول خليجية تحصل على رخصة عالمية في لغة اإلشارة

«توب العقارية» تشارك في معرض دبي الدولي للعقار

القدومي: المرحلة القادمة ستعزز من فرص الشراء 
لدى المشترين النهائيين وتبعد المضاربين في السوق العقاري

«أمين» تجدد شهادة  «أيزو ٩٠٠١» 
للعام الثالث على التوالي

جاكلني رعد تتسلم شهادة األيزو من مدير عام شركة رويال سيرت العاملية رامز رياض

جناح الشركة في املعرض

وأكـــدت علـــى أن «أمـــني» 
تقدم خدماتها على مســـتويني، 
االستشـــارات االتصاليـــة في 
مجالي العالقات العامة والعالقات 
اإلعالمية باإلضافة الى اخلدمات 
التنفيذية املتعلقة بتنظيم وإدارة 
االنشطة للعمل على إبراز هوية 
عمالئهـــا وحتســـني صورتهم 
الذهنية وتقربهم من جمهورهم 

املستهدف.
وعلى مستوى االستشارات في 
مجال العالقات العامة، قالت رعد 
تعمل «أمني» على صياغة خطط 
اتصالية إبداعية داخلية وخارجية 
واستراتيجيات وسياسات عمل 

محددة.

أعلنت شركة أمتار العقارية عن بدئها حملة توعية 
وتوجيه الستغالل الفرص االستثمارية املتاحة التي 
نتجت عن االنخفاض املؤقت ألسعار العقار في الكويت 

وخارجها.
وتشمل هذه احلملة زيارات وندوات تنظمها الشركة 
لعدد من املؤسســــات واألفراد لتوعية املســــتثمرين 
بالقطاع العقاري وتشــــجيعهم على الشراء لتحريك 
العجلة العقارية وبالتالي تقليص الفجوة التي خلفتها 

هذه األزمة االقتصادية في القطاع العقاري.
وقد دعا املدير العام لشــــركة أمتار العقارية علي 
عدنان الكاظمي املستثمرين اخلليجيني لضرورة التوجه 

لالســــتثمار والشــــراء العقاري في هذه الفترة نظرا 
للفرص االستثمارية املتاحة مؤكدا أن هذا االنخفاض 

في أسعار العقار لن يستمر طويال.
وأضاف علي الكاظمي أنه في إطار التزامنا الدائم 
نحو العمالء فقد قمنا مؤخرا بعمل دراسات حول أسواق 
العقار العاملية عموما والعربية خاصة والتي تأثرت 
معظمها جراء األزمة فوجدنا أن مستويات االنخفاض 
في األسعار لن تتعدى املستوى احلالي حيث ان هناك 
حتسنا في العديد من الدول التي بدأت تدر أرباحا وإن 
كانت بنسب أقل، فاالنخفاض في معدالت الطلب كان 
نتيجة قلة الســــيولة املتوافرة والذي بدوره حد من 

عمليات البيع والشراء.
وفي ختام حديثه أعرب الكاظمي عن تفاؤله الشديد 
باملرحلة املقبلة حيث ان األزمة فتحت الباب الستثمارات 
جديدة مؤكدا أننا سنجني معا إن شاء اهللا ثمار هذه 

األزمة. 
هذا وقد أعلنت شركة أمتار العقارية عن انتقالها 
ملقــــر جديد في مدينة الكويت مبنطقة شــــرق مبركز 
رياض حيث يعد هذا االنتقال خطوة أخرى في خدمة 
العمالء نظرا للموقع اإلســــتراتيجي اجلديد للمكتب 
حيث يقع في منطقة عمليــــة بقلب العاصمة والذي 

يسهل الوصول إليه من جميع اجلهات. 

يعطي معنى كبيـــرا للخدمات 
التـــي تقدمها الشـــركة، والتي 
تتجاوز اخلدمة إلى معنى جديد 
وهو الشراكة مع عمالئها لدعم 

مسيرتهم ومكانتهم السوقية. 
وأضافـــت «في ظـــل الواقع 
الذي أرخى  العاملي  االقتصادي 
العالـــم واملنطقة،  بظالله على 
فقد تزايدت احلاجة الى شريك 
اتصالي فاعل يســـاهم بتعزيز 
صورة الشركات والتأكيد على 
قوتهـــا ومتانتها ودعم عالقتها 
بجمهورها وحتقيق انتشارها من 
خالل اعتماد أدوات أكثر تأثيرا 
ومبيزانية تتناسب مع الظروف 

الراهنة».

 أعلنت شركة أمني للعالقات 
الدولية عن جناحها في جتديد 
شـــهادة اجلـــودة العاملية أيزو 
٩٠٠١ للعام الثالث على التوالي 
حرصا منها على االستمرار في 
التميز والريادة كشريك اتصالي 
العامة  العالقـــات  في مجالـــي 
والعالقات اإلعالمية وفي إطار 
سعيها احلثيث لتطوير خدماتها 
مبا يناسب حاجة العمالء وفقا 

للمستويات الدولية. 
وبهذه املناســـبة قالت املدير 
التنفيذي للشركة جاكلني رعد ان 
جتديد شهادة األيزو، هو ضمن 
إســـتراتيجية الشركة لالرتقاء 
مبستوى خدماتها مبا يتناسب 
مع أهدافها بتعزيز مكانتها محليا 
وإقليميا من جهة، وتطلعاتها الى 
التميز على املستوى العاملي من 

جهة أخرى.
وأضافـــت رعد أن الشـــركة 
ومنذ تأسيسها عملت على ابتكار 
هوية متجددة تواكب املتطلبات 
العصرية، وتقدمي صورة ثابتة 
ملصداقية عالية، وصياغة رسائل 
هادفة، باإلضافة إلى حتديد رؤية 
متفائلـــة تعكس العمل الدؤوب 
لنجاح سعيها في دعم عمالئها 

لتحقيق أهدافهم. 
وأفادت بأن الشـــركة أصبح 
لديهـــا فريق متكامل ومميز من 
اخلبراء واملستشارين االتصاليني 
والسياســـيني وخبـــراء فـــض 
النزاعات والتفاوض، األمر الذي 

وليد القدومي

خاصة في ظل األزمة العاملية 
وستعود عليهم بالفائدة حاليا 

ومستقبال.
من جهة اخرى قال القدومي 
إن املجموعة ســــتطرح أيضا 
املرحلة األخيرة من مجموعة 
الزراعيــــة  نخــــب األراضــــي 
واالســــتثمارية فــــي اململكــــة 
املتحــــدة، وحتديدا في منطقة 
ســــانت البانز ومنطقة صري 
أبعادا استثمارية  التي حتمل 
تؤهلها إلى أن تكون من املناطق 
املميزة في املستقبل مبينا أن 
االراضي مفروزة ومبساحات 
تبدأ من ٥٠٠ متر مربع وباسعار 
مميزة تبدأ من ٩٫٥٠٠ جنيهات 

استرلينية.
باالضافة الى عرض أراض 
ســــكنية في األردن وحتديدا 
فــــي منطقة املفــــرق التي تعد 
اآلن من أبــــرز مناطق التنمية 
اململكة، حيث  االقتصادية في 
تشــــهد حاليا طفرة مشاريع 
باملليارات لشــــركات خليجية 
وعربية وعاملية، وبني القدومي 
أن األراضي مفروزة وجاهزة 
للبنــــاء وتبدأ مســــاحاتها من 
٥٠٠ متر مربع وبأسعار مميزة 
ومنافسة، وبني أن التملك حر 

جلميع اجلنسيات.
أن  القدومــــي  وأضــــاف 
املجموعة اجتهت مؤخرا نحو 
السوق العقاري القبرصي حيث 
ستعرض مجموعة من الفرص 
العقارية والتي تشمل شققا وڤلال 
في عدة مواقع ساحلية وجبلية 
في قبرص مبينا أن العقار في 
قبرص مازال قويا ومتماسكا 
ومحافظا على مكاسبه ويحقق 
عوائد جيدة، وقال القدومي إن 
املشاريع املعروضة منها ما هو 
جاهز للتسليم الفوري ومنها 
ماهو قيد االنشاء، مشيرا الى أن 
الشركة املطورة تقدم تسهيالت 
مميزة بالسداد وتقدم خدمات 

ومزايا عديدة للمستثمرين.
 جتدر اإلشارة إلى أن مجموعة 
«توب العقارية» تعد واحدة من 
كبريات الشركات املتخصصة 
العقــــاري في  التســــويق  في 
الكويت، حيث تقدم الدراسات 
التســــويقية  واالستشــــارات 
باإلضافة إلى التسويق املباشر 
للمشاريع العقارية ملجموعة من 
العقارية وملشاريع  الشركات 
متنوعــــة خليجيــــة وعربية 

وبريطانية.

احلر لكافة اجلنســــيات وبني 
ان املشــــروع يتكون من عدد 
من الشقق والشاليهات والڤلل 
والتي تبدأ مساحاتها من غرفة 
الى أربع غرف نوم وهي بذلك 
تلبي مختلف حاجات االسر التي 
تنشد السياحة الساحلية وذكر 
أن املشروع يحتوي على مختلف 
الوسائل الترفيهية من احلدائق 
واملالعب وحمامات الســــباحة 
والنادي الصحي واملطاعم وعدد 
من احملال التجارية والتي تشكل 
مبجملها قرية سياحية منوذجية 

على ساحل البحر االحمر.
واشار القدومي الى أن الشركة 
املطورة للمشروع «مجموعة 
بيراميــــزا» تقدم مجموعة من 
اخلدمات واملميزات للمشترين 
منهــــا في حال رغبــــة العميل 
استثمار الوحدة بنظام التأجير، 
تقوم بذلك مع منح العميل عائدا 
سنويا مضمونا، كما أن كافة 
الشقق والڤلل ستكون مؤثثة 
الى منح  بالكامل، باالضافــــة 
العميل عضويــــة نادي مالك 
بيراميزا والتي تؤهله لقضاء 
اســــبوع مجانا سنويا في اي 
من فنادق ومنتجعات بيراميزا 
مشيرا الى أن هناك العديد من 
املزايــــا االخرى التــــي تقدمها 

بيراميزا لعمالئها.
التملك  أن  القدومــــي  وبني 
في مشاريع بيراميزا في سهل 
حشــــيش أو شرم الشيخ يعد 
فرصة استثمارية مميزة للعمالء 

السداد  تسهيالت مناسبة في 
تصــــل الى ٣٦ شــــهرا وبدون 

فوائد.
القدومــــي أيضا ان  وبــــني 
املجموعة لديها مجموعة فريدة 
من املشاريع في امارة دبي وقد 
أعــــدت لها دراســــات اجلدوى 
وستقوم بعرضها خالل املعرض 
على شــــريحة املســــتثمرين 
وهي مشاريع سكنية في عدة 
مواقع مــــن أبرزها دبي مارينا 
وقرية اجلميــــرا، واوضح أن 
تلك املشاريع ستكون فرصة 
استثمارية ناجحة للمستثمرين 
واملشترين في الوقت الراهن.

وأضاف القدومي أن املجموعة 
ســــتعمل أيضا على تسويق 
مشروع براديس جاردنز والذي 
يقع علي البحر في منطقة سهل 
حشــــيش في جمهورية مصر 
التملك  العربية وفقا لنظــــام 

ان املرحلة القادمة ستعزز من 
فرص الشــــراء لدى املشترين 
النهائيني وتبعد وبشكل كبير 
املضاربني في السوق العقاري 
والذيــــن كان لهم الدور الكبير 
في ارتفاع االسعار عن معدالتها 
الطبيعيــــة واملنطقية في عدد 

كبير من املشاريع.
وحــــول املشــــاريع التــــي 
ســــتعرضها املجموعــــة فــــي 
املعــــرض، قال القدومي أن من 
أبرز املشاريع التي سنعرضها 
مشروع مشــــربية ريزيدنس 
والكائــــن في امــــارة عجمان، 
مضيفا أن املشروع والذي يقع 
على شارع االمارات يعد من أكبر 
وأفخم املشاريع العقارية التي 
تنفذ في مدينة عوالي، وتتألف 
املرحلة االولى من طرح برجني 
سكنيني يحتويان على ٨٠٠ شقة 
مبساحات متفاوتة وتتألف من 
غرفة الى ثالثة غرف نوم، وقال 
القدومي ان االبراج التي تعمل 
على تطويرها شــــركة عوالي 
لالستثمار العقاري تعد االفضل 
حاليا في املنطقة كونها صممت 
وفقا الفضل املعايير الهندسية 
وروعي فيها توافر كافة اخلدمات 
العصرية والتي ستجعل السكن 
فيها أكثر راحة ورقيا وبني أن 
كافة اخلدمات ســــتتوافر في 
االبراج، وحول االســــعار قال 
انها مناسبة جدا وتبدأ من ٥٧٥ 
درهما للقدم املربعة، مبينا أن 
الشركة املطورة للمشروع تقدم 

أعلنــــت مجموعــــة تــــوب 
للتسويق العقاري عن مشاركتها 
في معرض دبي للعقار الدولي 
٢٠٠٩ واملزمع إقامته في مركز 
دبي الدولــــي للمعارض خالل 
الفترة ١٥-١٧ فبراير اجلاري، 
حيث ستشارك املجموعة بباقة 
مميزة من املشــــاريع العقارية 
اإلمــــارات ومصر  الرائدة من 

واألردن وبريطانيا وقبرص.
 وقــــال العضــــو املنتــــدب 
للمجموعة وليــــد القدومي ان 
املجموعة حترص على أن تكون 
الســــنوية في هذا  مشاركتها 
املعرض مميزة وفعالة حيث 
تهــــدف من خالل مشــــاركتها 
إلى اســــتقطاب شــــريحة من 
املستثمرين للتملك واالستثمار 
في املشــــاريع املعروضة، وملا 
يشكله املعرض أيضا من أهمية 
في فتح قنوات استثمارية جديدة 
واستقطاب عمالء ومستثمرين 
جــــدد. وأضــــاف القدومي أن 
املجموعة تهدف أيضا للحصول 
على قراءة لتوجهات املستثمرين 
املستقبلية في املنطقة في ظل 
التي مير بها  الراهنــــة  األزمة 
مختلــــف القطاعات في العالم 
وانعكاسها على القطاع العقاري 

في املنطقة.
واوضح القدومي أن املجموعة 
تعد وكيــــال حصريا لعدد من 
التطوير اإلماراتية  شــــركات 
الكبرى في مختلف دول مجلس 
التعاون وبريطانيا، وقد حققت 
املجموعة عبر مسيرتها خالل 
السنوات املاضية حجما كبيرا 
املبيعات ملشاريع سكنية  من 
وجتارية مبينا أن الستة شهور 
األولى من العام ٢٠٠٨ قد شهدت 
نســــبة كبيرة وممتــــازة من 
املبيعات في مختلف املشاريع، 
مشيرا على أن الربع الرابع من 
العام ذاته قد شهد تراجعا في 
املبيعات نتيجة االزمة العاملية 
القطاع  أثرت كثيرا على  التي 
الكثيرين  العقاري وجعلــــت 
يقفــــون للترقــــب بانتظار ملا 
ســــتؤول اليه االوضاع بشكل 
عام في املنطقة، وتوقع القدومي 
العام ٢٠٠٩ حركة  أن يشــــهد 
أقل وتيرة مما كانت  مبيعات 
الســــابقة  عليه خالل االعوام 
معتبرا ان ما سيحدث هو خطوة 
جيدة نحو تصحيح االوضاع 
في االســــواق وعودة االسعار 
الى املنطق السليم مشيرا الى 
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امين زماني

أشرف صبحي

«المستشارون العالميون» تعلن انضمام
أشرف صبحي مديرًا أول للتسويق بالشركة

وخاصة فــــي وقت األزمات مبا 
ميكنها مــــن عبور هذه األزمات 
وحتقيق أهدافها طويلة األجل 
والبقاء في موضع السبق مقابل 

منافسيها.
من ناحيته، علق مدير اول 
التســــويق اجلديد بالشــــركة 
أشــــرف صبحي على انضمامه 
العامليون  لشركة املستشارون 
قائــــال «إنني متحمــــس للغاية 
لهذا املنصب الذي ميثل حتديا 
جديدا في عالم اإلدارة، كما اني 
فخور بأنني أصبحت جزءا من 
فريق اإلدارة احملترف والناجح 
في «املستشــــارون العامليون»، 
واني على ثقة تامة بأنني قادر 
على تدعيم موقف الشركة في 
ظل هــــذه األوضاع االقتصادية 
غير املستقرة من خالل تطوير 
وتسويق مجموعه متميزة من 
احللول التدريبية والتي ستساعد 

عمالءنا على حتقيق أهدافهم.

أعلنت شــــركة املستشارون 
العامليون عن انضمام أشــــرف 
صبحي كمدير أول التســــويق 
بالشــــركة، وذلك بهدف تعزيز 
وخططهــــا  اإلداري  فريقهــــا 
التطويرية الطموح، ويأتي ذلك 
الشركة  مواكبا إلســــتراتيجية 
جتاه النمــــو الطويل األجل من 
جهة والتوســــع املتواصل في 
أنشطة أعمالها من جهة أخرى. 
وذكرت الشركة ان صبحي انضم 
إلى الشركة آتيا معه مبزيج من 
خبرة واســــعة قوامها أكثر من 
١٧ عاما في عــــدد من املناصب 
املبيعات  اإلداريــــة في مجــــال 
والتسويق والتدريب، حيث عمل 
في عدد من الشــــركات الدولية 
فــــي منطقه اخلليج من ضمنها 
البريطانية  اخلطوط اجلويــــة 
ومجموعة اإلمارات واحتاد النقل 
اجلوي الدولي ومجموعه بودي، 
الشهادات واالعتمادات  تعززها 
التي حصل عليهــــا ومن بينها 
أياتا  شهادة املدرب املعتمد من 
باالضافة الى شهادة دولية في 
الدراســــات االدارية من جامعه 
أكســــفورد ببريطانيــــا. وبهذه 
املناسبة، أشار الشريك التنفيذي 
لشركة «املستشارون العامليون» 
لالستشارات االقتصادية واإلدارية 
والتدريب هشام سرور الى أهمية 
استمرار الشركات في االستثمار 
في رأسمالها البشري من خالل 
االجتذاب واالحتفاظ بالكوادر 
البشــــرية املؤهلــــة واملتميزة، 

االربعاء 
اقتصاد١١ فبراير ٢٠٠٩  


